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I KORTHET
Antal medlemmar: 1 340
Verksamhetsintäkter: 226 476 tkr
Antal anställda: 63
Huvudkontor: Hammarby Sjöstad,
Stockholm
Lokala brandskyddsföreningar: 20

BRANDSKYDDSFÖRENINGEN

VÅRA VÄRDEORD
Trovärdiga
Vi är opartiska och utgår alltid ifrån fakta.
Engagerade
Vi tar ansvar, bidrar aktivt till helheten
och utvecklas tillsammans.
Nyfikna
Vi lyssnar, ställer frågor och tar till oss
nya idéer och lösningar.
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STYRELSEORDFÖRANDEN OCH GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET

Vi rustar för framtiden

Annkristine Wuopio Mogestedt

BRANDSKYDDSFÖRENINGEN

Mats Björs

Brandskyddsföreningen har
framgångsrikt verkat under ytterligare
ett pandemiår med hemarbete och om
ställning till ett digitalt arbetssätt. Det
har fungerat bra tack vare den snabba
omställningen redan under 2020 och
under året har vi arbetat vidare och
utvecklat förmågan med digitala utbild
ningar.
Mats Björs tillträdde som ny gene
ralsekreterare i Brandskyddsföreningen
Sverige i juni och viktiga saker att arbeta
med är opinionsarbete, medlemsvård,
relationen till de lokala föreningarna
samt ägarstyrning av dotterbolagen.
Under året har en ny strategi utarbe
tats och vår vision har utökats till ”Ett
brandsäkert och hållbart Sverige”. För
oss är kopplingen mellan brandsäkerhet
och hållbarhet tydlig.

Varje år dör mer än 70 människor i
bränder och cirka 600 människor skadas.
Människors liv förändras drastiskt när
deras bostad brinner eller deras arbets
plats eller skola måste stänga. När det
brinner påverkas miljön negativt genom
att koldioxid, giftiga gaser och förorenat
släckvatten frigörs. Vid återuppbyggna
den belastar vi miljön ytterligare. Fler än
24 000 bränder per år kostar samhället
mer än nio miljarder kronor. Därför
behöver vi stärka arbetet för ett brand
säkert och hållbart Sverige.
Som ett led i att skapa en tydligare
ledningsstruktur inom koncernen Brand
skyddsföreningen och för att kunna bli
den snabba, resurseffektiva, relevanta
organisation vi vill vara, tillsattes en ny
ordförande och styrelse för dotterbo
laget Brandskyddsföreningens Service

AB vid en extra bolagsstämma den 22
november 2021. De nya styrelseledamö
terna är tillika ledamöter i Brandskydds
föreningen Sverige. En liknande översyn
av styrelsen i dotterbolaget Försäkrings
branschens restvärderäddning, RVR,
görs inför stämman i maj 2022. Styrelsen
har även beslutat att ha en högsta chef,
vilket inneburit att Mats Björs utsetts till
vd i dotterbolagen från november 2021.
Syftet med dessa förändringar är att
skapa en mindre tungrodd och mer
tydlig ledningsstruktur för att kunna
implementera vår nya strategi. Brand
skyddsföreningen vill och kan ta en viktig
roll i det framtida svenska samhället. Vi
förväntas förhålla oss till stora, globala
ödesfrågor som klimatförändringar och
omställningen av energisystem samtidigt
som vi måste kunna vara relevanta på en

konkurrensutsatt, ofta lokal marknad.
För att lyckas är vår strategi att vi ska
vara ett opartiskt kunskapscentrum och
en sammanhållen organisation under ett
starkt varumärke. Vi ska, tillsammans
med våra medlemmar och lokala fören
ingar, vara lyhörda och anpassningsbara,
utveckla vårt värdeerbjudande kontinu
erligt och säkerställa en långsiktig finan
siering.

Annkristine Wuopio Mogestedt
Styrelseordförande
Mats Björs
Generalsekreterare och vd
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DET HÄR ÄR BRANDSKYDDSFÖRENINGEN

Vi brandsäkrar Sverige
Brandskyddsföreningen är ett ledande kunskapscentrum som
arbetar för att öka brandsäkerheten, minska skadekostnaderna
och bidra till ett hållbart samhälle. Vi är en allmännyttig ideell
förening med uppdraget att skapa samhällsnytta genom att
utveckla och sprida kunskap om brandsäkerhet och före
byggande åtgärder för att minska antalet bränder i samhället.

UTVECKLAR NORMER
OCH REGELVERK
Med stöd i aktuell forskning och
datainsamling tar våra experter,
tillsammans med etablerade sam
verkansgrupper, fram normer,
regler, handböcker och rekom
mendationer. De utgör i sin tur
grund för brandsäkra lösningar i
bostadshus, kontorslokaler och
vårdboenden samt inom industrin,
på byggarbetsplatser, lantbruk och
verkstäder.

BRANDSKYDDSFÖRENINGEN

DRIVER NÄTVERKSBASERADE SAMARBETEN
Vår verksamhet är plattforms- och
nätverksbaserad för både privata
och offentliga aktörer. Tillsam
mans med våra medlemsorgani
sationer och representanter från
branschorganisationer, försäk
ringsbolag, myndigheter och andra
organisationer arbetar vi för att
hantera samhällets brandrisker.

STÖDJER FORSKNING
OCH KUNSKAPSUTBYTEN
Vi arbetar aktivt med kunskaps
utveckling baserad på vetenskap
och beprövad erfarenhet. Brand
skyddsföreningen är bland annat
stiftare till Insamlingsstiftelsen
Brandforsk som verkar för ett
brandsäkert samhälle byggt på
kunskap.

Vårt oberoende är avgörande för vår trovärdighet. Vi driver
inte enskilda parters intressen. För att ligga i framkant inom
brandsäkerhetsområdet fokuserar vi på att driva en hållbar
verksamhet. För oss är inte vinsten ett mål utan ett medel för
att kunna utveckla vår verksamhet och fortsätta vårt viktiga
samhällsuppdrag.

BEDRIVER HÅLLBAR
AFFÄRSVERKSAMHET
Utifrån kunskap och erfarenhet
utvecklar vi effektiva och hållba
ra koncept som förebygger och
minskar konsekvenserna av brän
der. Vi bedriver affärsverksamhet
inom bland annat Heta Arbeten®,
restvärderäddning, elbesiktning,
brand- och säkerhetscertifiering
samt utbildnings- och förlagsverk
samhet.

KUNSKAPSDELNING FÖR
ÖKAD BRANDSÄKERHET
Genom vår norm- och certifie
ringsverksamhet skapar vi värde
för näringsliv, samhällsorganisatio
ner och yrkesverksamma så att
de kan öka brandsäkerheten och
minska skadekostnaderna.

DRIVER ETT AKTIVT
PÅVERKANSARBETE
Genom ett aktivt press- och opi
nionsarbete deltar vi i samhälls
debatten med målet att lyfta
aktuella brandsäkerhetsfrågor.
Ofta genomför vi medieutspel
i samverkan med andra intressen
ter med det gemensamma målet
om ett brandsäkert och hållbart
Sverige.

SAMARBETAR MED
20 LOKALA FÖRENINGAR
Brandskyddsföreningen är en riks
täckande organisation som finns
över hela landet. Tillsammans med
våra 20 lokala föreningar arbetar
vi för ett brandsäkert och hållbart
Sverige.
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PRESS OCH OPINION

Brandsäkerhet – en viktig
del i samhällsdebatten
Bostadsbränder, riskerna med ny teknik och utmaningen med anlagda
skolbränder. Det är några av frågorna som Brandskyddsföreningen har
lyft i sitt press- och opinionsarbete under 2021.
Brandskyddsföreningen jobbar lång
siktigt och proaktivt med flera opinions
frågor parallellt med ett reaktivt press
arbete. Vårt långsiktiga arbete präglas
av att brandsäkerhetsfrågor ska bli en
självklarhet i alla delar av det hållbara
samhället, med fokus på ett antal frågor
vi anser vara mer prioriterade.
Vårt påverkansarbete anpassas till
styrelsens långsiktiga strategier parallellt
med en kontinuerlig analys av rådande
samhällsdebatt. Vi jobbar för att Brand
skyddsföreningens budskap ska vara
relevanta och adekvata i rådande debatt
klimat för att därigenom nå ut till rätt
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målgrupp, i rätt kanal och vid rätt tid
punkt. På så vis får vi bäst genomslag.
BRÄNDER I BOSTÄDER
Under 2021 har vi fortsatt vårt påver
kansarbete för brandsäkerhet i hemmet
för riskutsatta. I Sverige inträffar varje år
cirka 24 000 bostadsbränder och under
året har vi gjort flera utspel där vi be
tonat att även om bränder inträffar hos
alla grupper i samhället, är äldre och en
samboende överrepresenterade bland de
omkomna.
Parallellt med opinionsarbetet lansera
de Brandskyddsföreningen under hösten

strategin ”Brandsäkert boende för alla”.
Strategin bygger på flera års forskning
som har utförts på uppdrag av Insam
lingsstiftelsen Brandforsk och i samverkan
med Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap, MSB.
HÅLLBAR UTVECKLING
Ytterligare en viktig fråga som fått upp
märksamhet under året är elrelatera
de bränder. Ny teknik och innovativa
elsystem, elbilsladdning, energilagring
och batterier innebär möjligheter – men
skapar också nya brandrisker. Detta var
även temat för Brandskyddsföreningens

webbinarium ”Säker omställning av en
ergisystemen – möjligheter och risker
med vätgas” under Almedalsveckan, som
2021 anordnades i digitalt format.
Efter Almedalsveckan skrev Brand
skyddsföreningen, tillsammans med
Energiföretagen Sverige, en debattartikel
i ämnet där vi menade att den snabbt ök
ande användning av vätgas kräver tydliga
regelverk för säkerhet och brandskydd
som är i takt med utvecklingen mot
en fossilfri tillvaro. Den 26 november
släppte så Energimyndigheten också ett
förslag till nationell strategi för fossilfri
vätgas.

PROBLEM MED SKOLBRÄNDER
Totalt 4 208 bränder i skolor registrera
des av MSB under perioden 2011–2020.
Under 2020 gjordes 461 räddningsinsats
er vid bränder i skolor, varav 265 bedöm
des vara anlagda. Anlagda skolbränder
är därmed ett fortsatt stort problem
för många kommuner och Brandskydds
föreningens kunskap och långa erfarenhet
kan hjälpa till i det förebyggande arbetet.
Under våren arrangerade Brandskydds
föreningen, i samarbete med Skolverket,
ett webbinarium i två delar med rubriken
”Det går att förebygga anlagda skolbrän
der”. Under kommande år fullföljer vi

samarbetet med Skolverket, samt även
andra parter, på temat anlagda skol
bränder.
TRENDSPANANDE TIDNING
Branschtidningen BrandSäkert är en av
Brandskyddsföreningens kanaler som
i ett tidigt stadium analyserar trender
och undersöker händelser kopplade till
brandsäkerhet och samhällsutveckling.
Under året har tidningen publicerat
reportage om allt ifrån digitaliseringen av
branschen och coronapandemins konse
kvenser för brandsäkerheten, till de nya
byggreglerna och stora brandolyckor.
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HETA ARBETEN

En app för hetarbetare och en webbutbildning för försäkringsbolag. Det är
några av årets nyheter inom Heta Arbeten®, ett koncept som bidrar till
färre bränder och minskade skadekostnader i samhället.

Digitalisering utvecklar
®
Heta Arbeten ytterligare
Skadepreventionskonceptet
Heta Arbeten® har kontinuerligt ut
vecklats under de mer än 30 år som det
har funnits, och 2021 var inget undantag.
I januari lanserades app Heta Arbeten®
– ett viktigt verktyg för alla som utför
brandfarliga heta arbeten på tillfällig
arbetsplats. Här har hetarbetaren till
gång till sitt certifikat och den digitala
tillståndslistan, som gör det möjligt att
skriva tillstånd direkt i mobilen eller
läsplattan på ett säkert och tidseffektivt
sätt. I appen finns också den sökbara
kunskapsbanken med svar på många frå
gor, kursboken i digitalt format på flera
språk, samt annan viktig information.
I samband med lanseringen av appen
förstärkte Brandskyddsföreningen dess
utom kundsupporten mot målgruppen
hetarbetare.
REGISTRERING I ID06
En annan nyhet är möjligheten för het
arbetare att kostnadsfritt registrera sig
i ID06 Kompetensdatabas. Detta görs i
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app Heta Arbeten® och är värdefullt för
alla som har behov av ID06. Erbjudan
det gäller alla som går behörighetsut
bildningen Heta Arbeten® eller de som
sedan tidigare har giltigt certifikat Heta
Arbeten®. Registreringen är kostnadsfri
oavsett hos vilken av Brandskyddsfören
ingens arrangörer man går utbildningen.
UNIK WEBBUTBILDNING
I april lanserades en helt ny webbutbild
ning om Heta Arbeten® för personal
inom försäkringsbranschen. Utbildning
en har som mål att öka kunskapen hos
försäkringsbolagen om bakgrunden till
konceptet Heta Arbeten® samt lära
ut hur säkerhetsreglerna kan användas
vid regleringen av skador orsakade av
brandfarliga heta arbeten. Responsen
har varit positiv och under året har 14
försäkringsbolag tecknat avtal för ut
bildningen.
MÅNGA DISTANSUTBILDNINGAR
Coronapandemin och dess restriktioner

har påverkat verksamheten även 2021,
bland annat har en stor del av behörig
hetsutbildningarna genomförts på dis
tans. En behörighetsutbildning hos någon
av Brandskyddsföreningens arrangörer
resulterar i ett certifikat Heta Arbeten®.
Under året har cirka 5 700 utbildnings
tillfällen genomförts, varav cirka 40 pro
cent på distans.
För att säkerställa att arrangörer och
instruktörer håller en tillräckligt hög
kvalitet genomför Brandskyddsföreningen
löpande uppföljningar av utbildningarna.
Våra kvalitetsbesök under året visar att
arrangörerna gör ett fortsatt mycket bra
jobb med utbildningarna både i sal och
på distans.
Instruktörer i Heta Arbeten® utbildas
direkt av Brandskyddsföreningen. Under
2021 har vi anordnat fyra utbildningstill
fällen för instruktörer samt fyra tillfällen
med grundutbildningen för nya instruk
törer.

HETA ARBETEN®
Heta Arbeten® är ett skadepreven
tionskoncept som sedan 1990 har
minskat antalet bränder orsakade av
brandfarliga heta arbeten på tillfällig
arbetsplats radikalt. Det är den största
skadeförebyggande åtgärden mot brän
der som gjorts i Sverige på 30 år.
Sedan starten har konceptet utveck
lats av Brandskyddsföreningen i sam
arbete med representanter från olika
branscher och försäkringsbolag. I dag
har Brandskyddsföreningen cirka 350
arrangörer och drygt 600 instruktö
rer spridda över landet och totalt finns
cirka 350 000 certifierade hetarbetare.

App Heta Arbeten® gör jobbet lättare och
säkrare för alla som utför brandfarliga
heta arbeten på tillfällig arbetsplats.
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KUNSKAPSSPRIDNING

Att bedriva kunskapsspridning och samtidigt hjälpa till att begränsa pandemin har varit en förändringsresa
utan dess like. Verksamhetsområdet Kunskapsspridning har fortsatt att utvecklats i hög takt
– med transformation, innovation och kundanpassningar som centrala teman.

Utveckling i takt med tiden

Under året har tiotusentals personer deltagit i Brandskyddsföreningens fysiska och digitala
utbildningar och konferenser.

BRANDSKYDDSFÖRENINGEN

Kontinuerligt lärande har varit en
förutsättning för de flesta arbetsgivare
2021 och vikten av omställningsförmåga
och nya kompetenser har ökat under
året. Inom Brandskyddsföreningens
verksamhetsområde Kunskapsspridning
har vi genomfört en omvärldsanalys som
har hjälpt oss framåt i det arbetet.
Det har stärkt oss och varit en drivkraft
för att fortsätta utveckla innehållet i vår
kunskap; vi tar fram nya format och vi
förbättrar vår leverans för att öka kund
nöjdheten i de format vi redan erbjuder.

utbildningar i hybridformat, det vill säga
utbildningar med deltagare både på dis
tans och i klassrummet.
Under året har vi arbetat fram en
gemensam landningssida för utbildning
ar på Brandskyddsföreningens hemsida.
Detta för att hjälpa kunderna att förstå
hur vi utbildar och vad vi har för typer
av utbildningar, samt ge dem svar på
andra frågor kring kunskapsspridning. Vi
har också fortsatt att erbjuda våra kun
der tillgång till normer och regelverk via
eNorm och vi ser att efterfrågan ökar.

DIGITALA SATSNINGAR
Nya webbinarier har anordnats un
der året, bland annat inom området
brandlarm och sprinkler, vilket har varit
oerhört uppskattat av kunderna. Web
binarier är ett bra sätt att nå ut med
Brandskyddsföreningens kunskap och
utbud, vi delar kunskap på distans och
knyter personer till oss som det kun
skapscentrum vi är.
Vi har också utvecklat våra distans
utbildningar och tagit in professionell
support under genomförandet av dem.
Dessutom har vi fortsatt att utveckla

TOPPBETYG TILL FÖRELÄSARNA
Utvärderingar efter avslutade kurser
visar att deltagarna var ännu mer nöj
da 2021 än föregående år. De ger våra
utbildningar hela 4,1 av 5 i genomsnitts
betyg. Dessutom får våra föreläsare
toppbetyg inom alla områden och att ha
dem med oss i vår förändringsresa känns
fantastiskt roligt och givande.
Under året har vi haft två handledar
träffar, som är vårt sätt att både tacka
för ett fantastiskt arbete och ge möjlig
het till fortbildning och reflektion. Vi har
byggt vidare på temat om att hantera

utbildning på distans och tagit in olika fö
reläsare för att stärka och utveckla våra
fantastiska handledare ytterligare.
NYA FORMAT OCH UTBILDNINGAR
Under 2021 har Brandskyddsföreningen
aktivt gjort om formaten och samarbe
tena kring våra stora konferenser: Brand
och Skadeplats. Det har varit ett om
fattande arbete som har krävt ett stort
engagemang. I maj genomförde vi fram
gångsrikt Brandkonferensen och totalt
genomfördes åtta konferenser i nya
format under året.
En annan viktig satsning är omar
betningen av utbildningen Anläggnings
skötare sprinkler. Numera erbjuds den
både på distans och på plats genom våra
lokala föreningar. Något som har stärkt
vårt varumärke, vårt samarbete samt
vår position på marknaden. Vi har ock
så t agit fram den helt nya utbildningen
Eltermografering, vilket har gett oss
kontakt med nya målgrupper.
Sammanfattningsvis var 2021 ett in
tensivt kunskapsspridningsår där vi ut
vecklade många nya processer och idéer.
Vi ser fram emot att ta vid och fortsätta

bidra till en positiv utveckling och ett
brandsäkert och hållbart Sverige under
2022.

WEBBUTBILDNINGAR
Under året har Brandskyddsförening
ens webbutbildningar spridits i ännu
större utsträckning:
• Cirka 33 600 aktiva användare
utbildades i Brandskyddsföreningens
lärplattform. I plattformen finns cirka
54 000 användare varav 51 500 är för
webbutbildningar.
• Cirka 25 000 personer u
 tbildades
via en egen lärplattform på sina
respektive företag.
Webbutbildningar som vi erbjuder:
• Systematiskt brandskyddsarbete.
• Egenkontroll.
• Grundläggande brandskydd. Verksam
hetsanpassade versioner för förskola,
hotell, skola, vårdboende, regionsjuk
vård och kontor.
• Brandsäkerhet för bostadsrätts
föreningar.
• Restvärderäddning.
• Säkerhet i vägtrafikmiljö.
• Brandsäkerhet i hemmet.
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BRANDSKYDDSFÖRENINGEN I SIFFROR

Året som gick
1 286

PERSONER SOM
DELTAGIT I KONFERENSER
OCH SEMINARIER

2 998

1 340
MEDLEMMAR

54 835
DELTAGARE SOM MEDVERKAT
I DIGITALA UTBILDNINGAR

14 647

UTFÖRDA

RVR-UPPDRAG

350 000

CERTIFIERADE ”HETARBETARE”

DELTAGARE SOM
MEDVERKAT I ÖPPNA OCH
FÖRETAGSANPASSADE
UTBILDNINGAR

27 500

(DISTANSDELTAGARE
PÅ GRUND AV
CORONA INRÄKNADE)

7 629

ELEVER HAR UTBILDATS INOM
RAMEN FÖR ”UPP I RÖK”

FÖLJARE PÅ FACEBOOK

714

PUBLICERINGAR

I MEDIA

BRANDSKYDDSFÖRENINGEN

479

135 470

SÅLDA FÖRLAGSPRODUKTER

UTBILDNINGSDAGAR
(EXKLUSIVE WEBB
UTBILDNINGAR)

29 200

PERSONER HAR FÅTT
I NFORMATION INOM
R AMEN FÖR ”HEMBESÖK
BOSTAD”
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RESTVÄRDERÄDDNING

Ett rekordår för RVR
I många olyckor kan insatser från Brandskyddsföreningen Restvärderäddning,
RVR, spara såväl ekonomiska som miljömässiga värden. Restvärdeledarna
efterfrågas i allt större utsträckning och 2021 blev ännu ett rekordår med
över 14 000 RVR-uppdrag.
Olyckor resulterar ofta i stora
skador på liv, egendom och mil
jö. Olyckor som inträffar på vägar
och järnvägar orsakar dessutom
ofta hinder i trafiken som i sin tur
kan leda till trafikfaror eller för
seningar för trafikanter, resenärer
och godstransporter. I många av de
olyckor som inträffar kan insatser
från Brandskyddsföreningen Rest
värderäddning, RVR, innebära stor
skillnad för både den skadedrabba
de och för miljön. De senaste åren
har restvärdeledarna efterfrågats
vid allt fler olyckor och 2021 blev
ännu ett rekordår med över 14 000
RVR-uppdrag. En milstolpe nåddes
dessutom när omsättningen för
första gången översteg 100 miljoner
kronor.
FINNS I HELA LANDET
RVR har cirka 90 restvärdeledare
spridda över hela landet, varav tio
har specialistkompetens inom mil
jörestvärderäddning. RVR arbetar
med att begränsa konsekvenser
na efter olyckor. Uppdragen gäller

BRANDSKYDDSFÖRENINGEN
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brand-, vatten-, miljö-, trafik- och
godsskador samt skador efter na
turhändelser. Tack vare dessa insat
ser sparas stora ekonomiska och
miljömässiga värden.
I restvärdeledarens uppdrag ingår
också ett socialt omhändertagan
de av de skadedrabbade vilket kan
innebära allt ifrån att stötta de
drabbade att fatta rationella beslut,
att hjälpa de drabbade med tak över
huvudet till att se till att skade
drabbade får ett så bra omhänder
tagande som möjligt i en annars svår
situation.
NY LARMRUTIN
Restvärdeledarna involveras i allt
fler av de olyckor som inträffar, de
efterfrågas också vid allt fler olika
skadetyper och ofta under längre
tid vid många av olyckorna. En or
sak till ökningen är en förändring av
larmrutinen som implementerades
under första halvåret 2021 där tre
SOS Alarm-centraler fick i uppgift
att bevaka behovet av restvärde
räddning i pågående räddnings

tjänstinsatser – vilket ökade RVR:s
möjlighet att bidra i insatser där
nytta kan skapas.
STORA HÄNDELSER
Utöver ordinarie uppdrag arbetade
RVR under 2021 dessutom med fle
ra spektakulära händelser som fick
stor uppmärksamhet i media. Bland
annat gick RVR upp i beredskap och
hanterade en stor mängd skador ef
ter skyfallen i Stockholm och Gävle.
I Gävle larmades restvärdeledare till
omkring 500 incidenter inom loppet
av bara några timmar.
Under 2021 har RVR också arbe
tat med ett antal skador efter ex
plosioner, däribland den uppmärk
sammade sprängningen i centrala
Göteborg i september. RVR:s olje
saneringsledare arbetade även vid
oljeläckaget söder om Husum
i september – ett uppdrag som
pågick i över en månad med många
involverade. Oljesaneringsledning är
också ett erbjudande som kommer
att vidareutvecklas under 2022.
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LOKALA FÖRENINGAR

Brandskyddsföreningen är en rikstäckande organisation som samverkar med 20 lokala
brandskyddsföreningar runt om i landet. Tillsammans med de lokala brandskydds
föreningarna arbetar Brandskyddsföreningen för ett brandsäkert och hållbart Sverige.

Runt om i Sverige finns 20 lokala brand
skyddsföreningar som samarbetar med
Brandskyddsföreningen Sverige.

Brandskyddsföreningen
representeras i hela landet
De lokala brandskyddsföreningarna
drivs som självständiga organisationer med
egen styrelse, ordförande och verksamhets
ledare. Genom sin kännedom om det lokala
näringslivet har de goda förutsättningar för
nätverksbyggande och samarbeten med
medlemmarna på orten. Som medlem i
Brandskyddsföreningen är man samtidigt
medlem i den lokala förening där man har
sitt säte. De lokala Brandskyddsföreningar
na bedriver också egen utbildningsverksam
het och arrangerar olika aktiviteter regio
nalt för att sprida brandsäker kunskap.
20 FÖRENINGAR
Under 2021 lade Brandskyddsföreningen
Östergötland ner sin verksamhet, samti

BRANDSKYDDSFÖRENINGEN

digt som Brandskyddsföreningen Uppsala
gick samman med Brandskyddsförening
en Stockholm och blev Brandskydds
föreningen Stockholm-Uppsala. Det
innebär att det nu finns 20 lokala brand
skyddsföreningar.
MSB:S UPPDRAGSERSÄTTNING
I samarbete med bland annat de lokala
räddningstjänsterna och sotarna runt
om i landet genomför de lokala brand
skyddsföreningarna uppdrag som till
viss del finansieras av Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap, MSB. För
2021 beviljades Brandskyddsföreningen
4,8 miljoner kronor i uppdragsersättning
av MSB för att samordna och genomfö

ra utbildningsaktiviteter med syfte att
stärka förmågan att förebygga och agera
vid bostadsbränder samt förebygga och
hantera skolbränder.

• ”Upp i rök” är en utbildning för hög
stadieelever där de lär sig förebygga och
hantera skolbränder. 2021 utbildades
27 500 elever runt om i hela landet.

• ”Hembesök Bostad” är en uppsökande
verksamhet i bostäder med syfte att spri
da information och kunskap om brandsä
kerhet i hemmet samt kontrollera hem
mets brandskydd. Under 2021 fick
29 200 personer information om brand
säkerhet inom ramen för ”Hembesök
Bostad”. Data kring alla hembesök samlas
i ett digitalt verktyg kallat KUB Hembesök
som ger värdefull statistik och möjliggör
uppföljning på olika nivåer. Statistiken
finns tillgänglig på vår hemsida.

• Utbildningsinsatser för särskilt utsatta
grupper genomfördes under 2021, till
exempel äldre 65+ boende i egen
bostad, boende i glesbygd, personer med
funktionsvariation och SFI-studerande.
På en del platser i landet har man också
utbildat civila insatspersoner, CIP, för att
starta en frivilligverksamhet med syfte
att förkorta responstiden och stärka
förmågan att agera vid bostadsbränder.
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MEDLEMSKAP

Våra medlemmar bidrar till
ett brandsäkrare Sverige
Tillsammans med våra medlemmar arbetar vi för ökad brandsäkerhet i samhället.
Genom medlemskapet samlar vi personer från både näringsliv och samhälle, från
andra organisationer och myndigheter samt representanter från akademi och
forskningsinstitutioner – alla med stort engagemang i brandsäkerhetsfrågor.
Under 2021 fortsatte vi i det digitala
spåret och erbjöd ett antal kunskapshö
jande webbinarier i aktuella ämnen. Ett
urval av våra webbinarier:
• Information om det nya regelverket SBF
500:4 Regler för gassläcksystem. Medlem
mar fick lyssna till vår expert inom aktiva
brandskyddsystem, Tomas Åberg, när han
berättade om det nya regelverket.
• Två webbinarier om anlagda skolbränder
som Brandskyddsföreningen anordnade
tillsammans med Skolverket, samt inbjud
na talare från olika organisationer och
BRANDSKYDDSFÖRENINGEN

institutioner. Fokus för webbinarierna var
hur man tillsammans kunde vända den
negativa trenden med det ökade antalet
anlagda bränder i skolor.
• På webbinariet ”Industriellt brandskydd
– vem har koll på säkerhetsnivån?” fick
deltagarna ta del av Myndigheten för
samhällsskydd och beredskaps, MSB:s,
utredning om Polarbrödsbranden 2020.
Här diskuterades förutsättningarna för att
skapa och upprätthålla en robust brand
säkerhet som fungerar över tid i en dyna
misk industriell miljö.

• I samband med Brandskyddsföreningens
årsstämma i maj bjöd vi in våra medlem
mar till ett webbinarium där tre av våra
experter bjöd på aktuell kunskap inom
tre olika områden: Arbetsmiljöverket –
Arbetsplatsens utformning, Aktuellt läge
angående MSB:s nya föreskrifter samt
Aktuellt om byggregler.
• Innan jul arrangerades ett webbinarium
som behandlade ämnet: Bli bättre på att
hantera det oförutsägbara. Tillsammans
med erfarna ledare och säkerhetschefer
från industri, handel, försäkring och sam
hällskritisk verksamhet samt expertmyn

digheten MSB höll vi en paneldiskussion
kring hur man kan bygga en hållbar verk
samhet och säkra affärskritiska processer
genom riskanalyser och kontinuitetspla
nering.
ATTRAKTIVT MEDLEMSKAP
För att ta reda på vad våra medlemmar
tycker om sitt medlemskap samt i vår
strävan efter att erbjuda ett så attraktivt
medlemskap som möjligt, skickade vi
under hösten 2021 ut en enkät. Här frå
gade vi hur medlemmarna upplever med
lemskapet samt vad de ansåg om Brand
skyddsföreningens arbete i stort. Svaren
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gav oss en bra inblick i vad våra medlem
mar tycker och vi fick även nya uppslag
att jobba med framöver.
MEDLEMMAR FÅR MER
Som medlem i Brandskyddsföreningen är
man också medlem i en av våra 20 lokala
föreningar och stödjer det viktiga arbete
som sker lokalt. Tveka inte att ta kontakt
med din lokala Brandskyddsförening för
möjlighet till lokalt nätverkande och sam
arbete.
Våra medlemmar erbjuds också oli
ka former av rabatter och erbjudanden,
bland annat får man rabatter på våra ut

bildningar, böcker- och förlagsprodukter
samt företagsanpassade utbildningar.
Våra medlemmar är viktiga för oss
i vårt arbete för att nå vår vision om ett
brandsäkrare Sverige. Det är tillsammans
med er som vi genom ett aktivt påver
kansarbete kan driva aktuella brandsäker
hetsfrågor. Det är också tillsammans som
vi kan göra stor skillnad i samhället. Tack
för att du är medlem!
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BRANDKUNSKAP OCH NORM

Nya normer, regler och rekommendationer – och dessutom 59 besvarade remisser.
Under 2021 har verksamhetsområdet Brandkunskap och norm fortsatt sitt intensiva
och långsiktiga arbete för att skapa ett brandsäkert och hållbart Sverige.

Kunskap och regler
som brandsäkrar Sverige
Brandskyddsföreningen strävar efter
att vara en väletablerad och respekterad
remissinstans.
– Att besvara remisser är viktigt för
vårt opinions- och påverkansarbete och
bidrar till vår vision om ett brandsäkrare
Sverige, säger Karin Lönn, verksamhets
områdeschef.
Därför är det glädjande att antalet
besvarade myndighetsremisser per år har
ökat trefaldigt mellan 2017 och 2021.

UPPDATERADE REGELVERK
• SBF 126:6 Regler för brandskydd
i lager
• SBF 127:17 Regler för brandskydd
på arbetsfordon inklusive skogs- och
anläggningsmaskiner
• SBF 141:5 Regler för utförandet av
besiktning av brandskyddsanläggningar
• SBF 1021:3 Regler för orienterings
ritningar och serviceritningar.

BRANDSKYDDSFÖRENINGEN

 otalt besvarades 59 remisser under
T
2021, varav 19 från myndigheter.
REGELVERK FÖRANKRADE
I BRANSCHEN
En annan viktig del i Brandskyddsförening
ens uppdrag är att ta fram normer, regler,
handböcker och rekommendationer som
ligger till grund för brandsäkra lösningar
i samhället. De skapas utifrån aktuell
forskning, datainsamling och erfarenheter
från våra experter, tillsammans med eta
blerade samverkansgrupper där represen
tanter från till exempel branschorganisa
tioner, försäkringsbolag och myndigheter
ingår.
Under 2021 har vi bland annat tagit
fram en ny utgåva av SBF 126 Regler för
brandskydd i lager. Utgåvan omfattar alla
lager med en brandbelastning som över
stiger 800 MJ/m2. Regelverket går igenom
process, behovsanalys, byggnadstekniska

krav, aktiva brandskyddssystem, elsäker
het, räddningsinsats samt drift och sköt
sel.
I SBF 127:17 Regler för brandskydd
på arbetsfordon inklusive skogs- och
anläggningsmaskiner har bland annat kra
vet på fullskaleprov ersatts med tester
som genomförs i en motorrumsrigg ut
vecklad för ändamålet. Detta förenklar
testutförandet, är mer ekonomiskt och
framför allt mer hållbart.
SBF 141:5 Regler för utförandet av
besiktning av brandskyddsanläggningar har
publicerats. I våra regelverk för olika typer
av brandskyddsanläggningar anges att de
ska leveransbesiktigas och därefter årligen
revisionsbesiktigas. Att dessa besiktningar
utförs har starkt bidragit till anläggningar
nas höga tillförlitlighet i Sverige.
Den 1 januari 2021 trädde Arbets
miljöverkets nya föreskrifter om arbets
platsens utformning i kraft. De hänvisar

Brandskyddsföreningens normer och regelverk ligger till grund för brandsäkra lösningar i många olika branscher.

till fem av Brandskyddsföreningens regel
verk, vilket visar att Brandskyddsförening
en spelar en viktig roll som regelutgivare.
NYA UTGÅVOR AV NORMER
Defekta eller överbelastade elektriska
installationer kan orsaka överhettning
eller kortslutning som kan leda till brand
och driftavbrott. Nyutgåvan SBF 1031:3
Norm Termograför elanläggning omfattar
krav för personer, termograförer, som
utför termografering av elektriska instal
lationer för att upptäcka och lokalisera
möjliga defekter. Kompetenskraven är
utformade så att termograferingen blir
utförd på ett fackmässigt sätt.
En ny utgåva av SBF 1003:5 Norm
besiktningsfirma brandskyddsanläggningar
har också publicerats. I normen har kom
petenskrav och checklistor för besiktning
av vattensprinkler, boendesprinkler, gas
släcksystem och vattendimma anpassats
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till nya regelverk, standarder och certifie
ringskrav. Ett helt nytt område har också
tillkommit för besiktning av trycksatta
stigarledningar. Normen vänder sig till de
besiktningsföretag som är certifierade
enligt SBF 1003.
UPPDATERADE
LBK-REKOMMENDATIONER
Tre rekommendationer från Lantbrukets
Brandskyddskommitté, LBK, har uppda
terats:
• Rekommendation 1 Allmänt om Lant
brukets Brandskyddskommitté och LBK:s
rekommendationer.
• Rekommendation 3 Byggnadstekniskt
brandskydd.
• Rekommendation 10 Brandlarm och
släckutrustning.
I de nya utgåvorna förtydligas dels relatio
nen mellan LBK:s rekommendationer och

andra lagar och regler, dels ansvaret att
efterleva de krav som finns. Rekommen
dationerna har anpassats till Boverkets
byggregler, BBR, och man har infört krav
på bland annat brandsektioner och brand
larm i stora byggnader.

UPPDATERADE NORMER
• SBF 1031:3 Norm Termograför
elanläggning
• SBF 60:4 Components for water
sprinkler systems
• SBF 1003:5 Norm Besiktningsfirma
brandskyddsanläggningar
• SBF 1020:5 Norm anläggarfirma
vattensprinkler
• SBF 2008:2 Norm Behörig ingenjör
boendesprinkler
• SBF 2009:2 Norm Anläggarfirma
boendesprinkler
• SBF 2016:2 Norm sprinkler
konsultfirma.
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RESULTAT– OCH BALANSRÄKNING KONCERNEN

RESULTATRÄKNING KONCERNEN, TKR

2021-01-01
– 2021-12-31

2020-01-01
–2020-12-31

BALANSRÄKNING KONCERNEN, TKR

Ovillkorade bidrag
Villkorade bidrag
Försäljning, arvoden, annons, prenumerationer med mera
Övriga intäkter
Summa verksamhetsintäkter
Verksamhetskostnader

7 019

7 396

10 617

10 327

4 800

5 306

200 964

173 794

3 076

7 134

226 476

203 957

–202 684

–193 067

23 792

10 890

3 174

3 901

Resultat efter finsiella poster

26 966

14 791

Skatt på årets resultat

–4 934

–2 530

Årets resultat

22 032

12 261

Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella investeringar

2020-12-31

0

0

Materiella anläggningstillgångar

216

58

Finansiella anläggningstillgångar

11 913

11 792

Summa anläggningstillgångar

12 129

11 850

1 036

1 363

Kortfristiga fordringar

51 204

58 731

Kortfristiga placeringar

40 928

41 189

Kassa och bank

89 483

57 367

Summa omsättningstillgångar

182 651

158 650

SUMMA TILLGÅNGAR

194 780

170 500

36 830

33 089

394

394

72 103

53 812

109 327

87 295

8 157

7 252

77 296

75 953

194 780

170 500

TILLGÅNGAR

Verksamhetsintäkter
Service och medlemsavgifter

2021-12-31

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggninstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundna reserver
Ändamålsbestämda medel Brandskyddsföreningen Sverige Stipendiefonden
Annat eget kapital inkl. årets resultat
Summa eget kapital
Avsättningar
Kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

BRANDSKYDDSFÖRENINGEN
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RESULTAT– OCH BALANSRÄKNING MODERFÖRENINGEN

RESULTATRÄKNING MODERFÖRENINGEN, TKR

2021-01-01
–2021-12-31

2020-01-01
–2020-12-31

BALANSRÄKNING MODERFÖRENINGEN, TKR

6 284

6 610

10 617

10 327

Villkorade bidrag

4 800

5 306

Royalty

4 992

6 193

3

11

26 696

28 447

Ovillkorade bidrag

Övriga intäkter
Summa verksamhetsintäkter
Verksamhetskostnader

2020-12-31

Materiella anläggningstillgångar

0

20

Finansiella anläggningstillgångar

827

827

Summa anläggningstillgångar

827

847

Kortfristiga fordringar

14 846

16 210

Kortfristiga placeringar

5 792

5 693

8 268

5 878

TILLGÅNGAR

Verksamhetsintäkter
Medlemsavgifter

2021-12-31

Anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

–24 257

–25 241

Verksamhetsresultat

2 439

3 206

Kassa och bank

Resultat från finansiella investeringar

1 697

1 958

Summa omsättningstillgångar

28 906

27 781

Årets resultat

4 136

5 164

SUMMA TILLGÅNGAR

29 733

28 628

394

394

Balanserat resultat inkl. årets resultat

10 340

6 205

Summa eget kapital

10 734

6 599

Kortfristiga skulder

18 999

22 029

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

29 733

28 628

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Ändamålsbestämda medel Brandskyddsföreningen Sverige Stipendiefonden
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