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Lägesbeskrivning kring bränder i 
flyktingboenden  
 
MSB har tagit fram en lägesbeskrivning kring bränder i flyktingboenden. Analysen 
baseras på uppgifter från räddningstjänsternas insats- och händelserapporter, 
olycksutredningsrapporter samt underlag från polisen. Det finns ett antal 
osäkerhetsfaktorer i analysen, men den ger ändå en indikation över nuläget.  
 
Bränder i flyktingboenden dit räddningstjänsten 
larmats 
 
Räddningstjänsten har larmats till minst ett 20-tal bränder per år i flyktingboenden 
under åren 2012-2014. Under 2015 har räddningstjänsten larmats till 78 bränder och 
under 2016 är siffran 39 fram till och med 15 maj. Antalet bränder har ökat under 
senare delen av 2015 och 2016.  
 
Antal insatser till bränder i flyktingboende 2012 -2016* 

 
År 2012 2013 2014 2015 2016 

Antal insatser 21 18 24 78 39 

 
* Till och med 2016-05-15 
 
Analysen baseras på uppgifter från räddningstjänsternas insats- och 
händelserapporter, olycksutredningsrapporter samt underlag från polisen. Sökningar 
har skett i MSB:s insatsdatabas för att hitta bränder i flyktingboenden för åren 
2012-2016. Underlaget från polisen avser endast bränder från 1 juli-31 december 
2015.  
 
I analysen redovisas endast bränder eller brandtillbud som räddningstjänsten har 
varit larmade till. Utöver dessa händelser finns ytterligare bränder som 
räddningstjänsten inte har varit larmade till.  
 
Med flyktingboenden avses här både boenden som är i bruk och planerade boenden. 
 
 
Bedömda brandorsaker  
 
Omkring hälften av bränderna bedöms ha orsakats genom olyckshändelse och drygt 
en tredjedel bedöms ha anlagts i någon form. Under 2015 har andelen bränder som 
bedöms som anlagda ökat något medan andelen bränder orsakade av 
olyckshändelser har minskat något. Det finns dock en osäkerhet i siffrorna och för 
en del bränder har brandorsakerna inte kunnat fastställas eller så pågår fortfarande 
utredning av orsakerna. 
 
Kategoriseringen av brandorsaker i tabellen på nästa sida är genomförd av MSB 
och bygger på uppgifter i insats- och händelserapporter samt 
olycksutredningsrapporter. Dessa uppgifter bygger i sin tur på räddningsledarens 
eller olycksutredarens bedömningar. 
 

 
  Kontakt 

  Mattias Strömgren 
  mattias.stromgren@msb.se 

  Marianne Stålheim 
  marianne.stalheim@msb.se 
   

  Telefon växel 
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Osäkerhetsfaktorer i 
sammanställningen: 
 
- Det har troligen inträffat ett 
flertal ytterligare bränder som 
räddningstjänsten inte har larmats 
till. Dessa bränder kan ha 
självslocknat eller släckts i så tidigt 
skede att det inte bedömts 
nödvändigt att larma 
räddningstjänsten. 
 
- Bränder i byggnader som inte är 
flyktingförläggning/-boende enligt 
Migrationsverkets definition kan i 
enstaka fall finnas med i 
sammanställningen. 
 
- Bränder kan saknas i de fall då 
det inte framgår i insats- eller 
händelserapporterna att 
byggnaden varit ett flyktingboende 
eller ett planerat flyktingboende. 
 
- Bränder under främst 2016 kan 
saknas på grund av fördröjning av 
rapporter till MSB 
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Antal insatser i flyktingboenden fördelat på bedömd brandorsak, 2012 -2016* 

 
År Anlagd 

inifrån 
Anlagd 
utifrån 

Olycks-
händelse 

Suicidförsök/ 
psykisk ohälsa 

Okänd Uppgift 
saknas 

Totalsumma 

2012 7 2 6 2 4  21 
2013 7 1 7 1 2  18 
2014 2  16 2 4  24 
2015 11 16 27 6 14 4 78 
2016 10 1 24 1 3  39 
Totalsumma 37 20 80 12 27 4 180 

 
* Till och med 2016-05-15 
 
Definitioner 
 
Anlagd inifrån – Branden bedöms vara anlagd av person som befunnit sig inne i 
byggnaden. I flera fall tycks det vara de boende själva som har anlagt branden, men 
det kan inte uteslutas att det varit andra personer som tagit sig in i byggnaden och 
anlagt branden. 
 
Anlagd utifrån – Branden bedöms vara anlagd av person som befunnit sig utanför 
byggnaden. Antändning har skett av byggnadens utsida eller genom att brinnande 
föremål eller vätska har kastats in genom fönster, etc. 
 
Olyckshändelse – Branden är oavsiktlig. Många av dessa bränder är 
matlagningsrelaterade (t.ex. brand i olja på spisen), orsakade av levande ljus eller 
elfel. Ytterst få bränder är orsakade av rökning. 
 
Suicidförsök/psykisk ohälsa – Här har det relativt tydligt framgått att en enskild 
flykting själv har anlagt branden i syfte att ta sitt liv, som ett rop på hjälp eller annan 
form av psykisk ohälsa. 
 
Okänd – Brandorsaken är okänd. 
 
 
 
Anlagda bränder i bebodda och planerade boenden 
2015- 15 maj 2016 
 
Vid närmare granskning av anlagda bränder kan man se att antalet anlagda bränder 
utifrån dominerar de flyktingboenden dit ingen ännu flyttat in medan gruppen 
anlagd inifrån sker huvudsakligen på bebodda flyktingförläggningar. Orsaken 
okänd är här medtagen eftersom denna kan misstänkas innehålla en del anlagda 
bränder medan orsakerna olyckshändelse och psykisk ohälsa är bortplockade. 
 

 Bebott Obebott 
Anlagd inifrån 19 2 
Anlagd utifrån 7 10 
Okänd 12 5 

Brand i flyktingförläggning i 

Filipstad 2015-05-01 

Foto: MSB 

 



 

Bedömt startutrymme  
 
Startutrymme för bränderna bygger på uppgifter från räddningstjänstens insats- och 
händelserapporter. Bränder i kök och sovrum/sovsal är vanligast. Som jämförelse 
kan nämnas att generellt för lägenhetsbränder, är kök är det vanligaste 
startutrymmet.    
 
Antal insatser till bränder i flyktingboende fördelat på startutrymme,  
2012 – 2016* 
 
Startutrymme 2012 2013 2014 2015 2016* Totalsumma 

Annat 2 1 2 3 4 12 
Badrum/toalett  3 3 2 5 13 
Byggnadens utsida    1  1 
Eldriftrum   1 1  2 
Förråd/klädkammare 1     1 
Hall   1 4  5 
Höupplag/loge/lada 1     1 
Inbyggt garage 1    1 2 
Korridor 1   3 2 6 
Källare (ej boyta) 1 1 2 1  5 
Kök 6 7 7 14 14 48 
Kök, Vardagsrum  2  1  3 
Lekrum    1  1 
Okänt 1  1 6  8 
Personalutrymme    1 1 2 
Pannrum 1  1  1 3 
Samlingslokal   1   1 
Sovrum/sovsal 4 2 3 20 7 36 
Trapphus 2 1  2 2 7 
Tvättstuga    3  3 
Utanför byggnaden    6  6 
Vardagsrum  1 2 2 2 7 
Fristående förråd/uthus    1  1 
Toalett    1  1 
Balkong/altan    1  1 
Uppgift saknas    4  4 
Totalsumma 21 18 24 78 39 180 
 
* Till och med 2016-05-15 

 
Exempel på helt utbränt 

startutrymme i 

flyktingförläggning. Foto: MSB 

 



 

Brändernas omfattning – brandspridning 
 
Vid omkring hälften av bränderna spred sig inte branden utanför startföremålet. 
Under 2015 har dock fler bränder än tidigare spridit sig vidare inom startutrymmet 
eller i hela startbyggnaden. Det är relativt få bränder som har spridit sig vidare inom 
startbrandscellen eller inom startbyggnaden sett över mätperioden. Detta visar att 
det oftast varit relativt små bränder sett till brändernas omfattning.  
 
Antal insatser till bränder i flyktingboende fördelat på total brandspridning, 
2012 – 2016* 
 
Brandens totala omfattning 2012 2013 2014 2015 2016* Totalsumma 

I startföremålet 12 10 16 29 17 84 

I startutrymmet 3 4 6 21 3 37 

I startbrandcellen 4 3 1 5 1 14 

I startbyggnaden 2 1 1 12 1 17 

Branden spred sig till andra byggnader    1  1 

Uppgift saknas    10 17 27 
 
* Till och med 2016-05-15 
 
Brändernas omfattning – rökspridning 
 
En stor del av bränderna har resulterat i omfattande rökspridning inom 
flyktingboendena. För 2016 saknas uppgifter om rökspridning. 
 
Antal insatser till bränder i flyktingboende fördelat på total rökspridning, 
2012 – 2015 
 
Total rökspridning 2012 2013 2014 2015 Totalsumma 

I startutrymmet 4 4 9 15 32 
I startbrandcellen 8 8 9 8 33 
I startbyggnaden 9 6 6 27 48 
Uppgift saknas    28 28 
 

 



 

Mer om bränderna 
 
Flertalet bränder har varit små och släckts eller slocknat i startföremålet eller 
endast varit tillbud till brand. Många bränder har släckts av personal eller av 
de boende själva med hjälp av handbrandsläckare. I några fall har det varit 
dramatiska utrymningar. 
 
Ökningen av antalet bränder under senare delen av 2015 kan bero på en faktisk 
ökning, men kan också bero på att fler bränder har hittats tack vare underlag 
från polisen och för att räddningstjänsten blivit bättre på att skriva flykting- 
eller asylboende i insatsrapporterna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antal insatser till bränder i flyktingboende fördelat per månad  
2014-01-01 t.o.m. 2016-05-15  
 
 

 
 

 
 
 
 

Exempel på kraftiga rökskador i 
flyktingboende. Foto: MSB 
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