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Brandskyddsföreningen  
 

Ett brandsäkrare Sverige genom 

brandsäker kunskap 
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Vision för Brandskyddsföreningen 

Ett brandsäkrare Sverige 
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Erbjudande och kärnvärde i all 

verksamhet 

Brandsäker kunskap 
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Verksamhetsidé 

Vi är en opartisk och offensiv medlemsorganisation,             

med målet att förhindra och begränsa bränder  

 

Vi samarbetar för att nå många och identifierar inte 

konkurrenter utan söker seriösa medaktörer                            

 

Vi påverkar beslutsfattare, utvecklar regelverken                   

och stödjer räddningstjänsten                                                                           

 

Med information och utbildning hjälper vi människor, 

företag och organisationer att ta eget ansvar för sitt 

brandskydd 
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Verksamhetsmål 

Brandskyddsföreningen Sverige ska sträva mot ett 

brandsäkrare Sverige genom att vara en kompetent 

specialistorganisation som effektivt kan förändra attityder 

och sprida kunskap om brandsäkerhet.  

Brandskyddsföreningen ska göra detta genom att 

kontinuerligt identifiera och analysera omgivningens 

förutsättningar och behov av brandsäkerhet. Utifrån dessa 

förutsättningar ska vi utveckla och tillhandahålla de 

produkter och tjänster som påverkar brandsäkerheten i 

Sverige så effektivt som möjligt. 
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Brandskyddsföreningen Sveriges 

koncernorganisation 

Brandskyddsföreningen 

Sverige 

Brandskyddsföreningens 

Service AB (100%) 

SweRisk AB 

(100%) 

Försäkringsbranschens 

Restvärderäddning AB 

(100%)  

Resurskontoret 

(20%) 

Brandforsk    

Svensk brand- och 

säkerhetscertifiering 

(50%)   

Styrelse 
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Brandskyddsföreningens 

verksamhetssmodell 

Sprider brandsäker kunskap genom: 

1. Ideella brandsäkerhetsaktiviteter 

– Kampanjer, Information, Rådgivning 

 

2. Självfinansierade brandsäkerhetsaktiviteter 

– Elektriska nämnden, Restvärderäddning, Informationsaktiviteter 

– MSB utbildningar, BRANDFORSK 

3. Kommersiella brandsäkerhetsaktiviteter 

– Utbildning, seminarier, förlagsprodukter, konferenser 

 

 

 

Medlems- och serviceavgifter Ovillkorade bidrag 

Ekonomiskt  

överskott 
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Verksamhetsområden i 

Brandskyddsföreningen  

1. Information 
• Kampanjer 

• Pressinformation 

• Hemsida 

2. Kunskapa  
• Fakta 

• Statistik 

• Utredningar 

• Forskning 

3. Nätverk 

4. Kansliverksamhet 
• Lantbrukets brandskyddskommitté 

• Elektriska nämnden 

• Försäkringsbranschens restvärderäddning 

• Föreningskansliet 

• Institutet för räddningstjänstens ledarskapsutveckling (IRL) 

• Brandforsk 

 

6. Handledning med rådgivning  

7. Utveckla normer för 
brandsäkerhet 

8. Förlagsprodukter 

9. Utbildning 

10. Certifiera mot normer 

11. Besiktningar och revision 
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”Riksbrandskyddsföreningen” 

Förenings- 

kansliet 
Kommunikation  Länsbrandskydds- 

föreningar (22 st.)  

Förenings- 

kommitté 

Rådgivare  Utbildning Förlag/ 

kundtjänst 

RVR Brandforsk EN 

Styrelse 

22 Styrelser 
VD/ Vice VD 
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1909 till 2012 

Svenska Brandchefsföreningen 1909 

 

Svenska Brandskyddsföreningen 1919 

 

Svenska Brandförsvarsföreningen 1964 

 

Svenska Brandskyddsföreningen 2004 

 

Brandskyddsföreningen (Sverige) 2008 

Svenska 

Brandkårernas 

Riksförbund 

Elektriska Nämnden 

Brandingenjörsbyrån 
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Förslag på vad vi göra tillsammans med 

den kommunala räddningstjänsten? 

• Den sammanhållande parten i 
kommunikationsarbetet 

– gemensam kommunikationsstrategi 

– externt till olika målgrupper  

– informationsstöd (t ex bostadsbränder) 

– Informatörsnätverket (utveckla) 

• Utbildning av räddningstjänstens 
personal 

– Ledarskaps- och organisationsutveckling 

• Normer och certifieringar för 
räddningstjänsten personal 

• Samordna och likrikta ledning av insats 

• Vara en stark opinionsbildare 

• Samordna remissvar (t.ex. BBR-
remissen) 

• Bibehålla en stor handlingsfrihet för 
länsföreningarna 

• Ta fram handledningar vid 
lagförändringar 

• Förbättra samarbete med 
försäkringsbranschen och stödja lokala 
insatser 

• Arbeta med riktade fokusgrupper 
(Bostadsbränder, Skolbränder, Utsatta 
grupper, m.m.) 

• Lobbyverksamhet mot myndigheter och 
organisationer 

• Samordna och driva forskningsfrågor 
(vara en kunskapsorganisation)  

– Tillhandahålla en kontinuerlig 
rådgivning 

– Helpdesk-funktion 

• Ta lite av MSB’s arena 

• Ta fram händelsebaserade insatser 
(radhusbrand) 
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Verksamhetsinriktning för 2015 

Brandskyddsföreningen Sverige skall utveckla sin 

verksamhet för att 2015 inom brandsäkerhetsområdet 

vara; 

• en mera kompetent och bred specialistorganisation, 

• en offensiv nätverkare, 

• en stark pådrivare, 

• en framgångsrik opinionsbildare, och 

• göra detta med en anpassningsbar organisation. 



Vi har följande kompetenser! 

Specialistkompetens på Brandskyddsföreningen 
– brandfarlig vara (LBE) 

– sprinkler och brandlarm (Skriver norm) 

– Heta Arbeten (Skriver försäkringsvillkor) 

– inom Systematiskt brandskyddsarbete (LSO) 

– byggnadstekniskt brandskydd (PBL, BBR) 

– kommunikation och informationsspridning 

– personskadeområdet (Brandskador) 

– räddningstjänst (LSO) 

– grafisk utformning och layout 

– brand- och olycksutredning 

– restvärderäddning 

– forskarnätverk 
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Prioriterade frågor 2009-2012 

• Färre bränder i bostäder 

• Färre anlagda bränder 

• Bättre brandskydd för företag och 

organisationer 

 

• Förbättrat stöd till svensk 

räddningstjänst 
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Prioriterat område: Färre bostadsbränder 

Målsättning 

Antal döda och svårt skadade på grund av brand i bostad ska 
minska med minst en tredjedel fram till 2020. 

Inträffade bränder i bostäder ska ge begränsade 
brandskador. 

Målområden 

• Boende - generellt 

• Boende - äldre 

• Boende - socialt utsatta 

• Boende - funktionshindrade 

• Boende - svårt med svenska 
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Prioriterat område: Färre anlagda 

bränder 

Målsättning 

Minska antalet anlagda bränder och att konsekvensen av en 

anlagd brand ska bli så liten som möjligt. 

Målområden 

• Skolan 

• Barn och ungdom  
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Prioriterat område: Bättre brandskydd för 

företag och organisationer 

Målsättning 

Neråtgående trend vad gäller skadekostnader inom företag och organisationer 

Målområde 

• Byggsektorn 

• Trävaruindustrin 

• Metall- och maskinindustrin 

• Handel 

• Lantbruk 

• Elanläggningar 

• Brandfarlig verksamhet 

• Explosiv verksamhet 

• Fordon 

• Kontor 

• Energibolag 

• Hotell 
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Effektiv utbildningsverksamhet 

Brandskyddsföreningen 
Regional brandskyddsförening 

Räddningstjänst 

Annan seriös aktör 

 

 

Räddningstjänst 

Annan seriös aktör 

 

Seriös samverkanspart 1 

Slutlig utbildningskund 

Seriös samverkanspart 2 

Mycket större spridning av kunskap 

Samverkan ger oss påverkansmöjligheter 

Merförsäljning av förlagsprodukter 

1:20 = 20 1:20:20 = 400 1:20:20:20 = 8000 


