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ATT KÄNNA TILL OM VERKTYGET 

Om verktyget 

Krav på brandskydd i byggnader i Sverige regleras i huvudsak i Boverkets byggregler. Men 

regelverket skiljer i grunden inte en skola från en annan skola, eller en förskola från en annan 

förskola, trots att risken för anlagd brand kan skilja sig enormt mycket. För att hjälpa kommuner 

att identifiera skolor och förskolor med ökad risk för anlagd brand och för att i någon mån ange 

en acceptabel skyddsnivå har verktyget tagits fram av SKFAB. Syftet med verktyget är att 

kunna bedöma risken för anlagd brand på en enskild skola eller förskola och sedan hantera 

riskerna. Användandet av verktyget har två steg där det första innebär att bedöma risken och det 

andra innebär att hantera risken. 

Det är ett webbaserat verktyg vilket finns och används i SKFAB:s försäkringssystem INSMAN. 

Verktyget väger riskfaktorer mot skyddsåtgärder för skolor och förskolor genom ett 

förutbestämt antal frågor vilket ger svar i form av en risknivå, från acceptabel till oacceptabel 

risk. Output från verktyget kan användas för att avgöra om skyddet är tillräckligt för varje 

enskild skola eller förskola och där genom användas som ett beslutsunderlag för om ytterligare 

åtgärder behöver vidtas.  

Det framtagna verktyget beaktar i stor omfattning tekniska skyddsåtgärder för att minska risken 

för anlagd brand, men innehåller även delar av organisatorisk och mänsklig karaktär. I slutlig 

bedömning om risknivån är acceptabel eller inte bör dock även hänsyn till tas till 

organisatoriska och sociala åtgärder som givetvis även dessa i det verkliga fallet kan utgöra 

effektiva skadeförebyggande åtgärder.  

Verktygets begränsningar och förenklingar 

Ansatsen vid framtagandet av verktygets risknivåer har varit att verktyget ska vara lätt att 

använda utan djupa förkunskaper inom brandsäkerhet. Det ger följden att verktyget innebär en 

väsentlig förenkling av verkliga förhållanden. Det finns fler faktorer både avseende risker och 

skyddsåtgärder än vad som tas med i detta verktyg och det går att gå mer på djupet i ett flertal 

frågor. SKFAB anser dock att verktygets detaljeringsnivå är tillräcklig för att bedömning av 

risknivå och lämpliga skyddsåtgärder ändå ska kunna göras utifrån detta verktyg.  

För att använda verktyget krävs i viss mån subjektiva bedömningar bland annat till följd av ovan 

nämnda förenklingar. Det betyder att resultatet kan variera något beroende på vem som 

använder verktyget. Det i sin tur innebär att verktyget primärt inte ska användas för att få ett 

absolut värde att jämföra på nationell nivå. Huvudsyftet är istället att kunna skapa en överblick 

inom den egna kommunen för att jämföra och prioritera. Jämförelser mellan kommuner är 

därför inte ett huvudsyfte.  
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ATT ANVÄNDA VERKTYGET STEG 1 – RISKBEDÖMNING 

Verktyget används genom att ett antal frågor om risker och skyddsåtgärder besvaras med ja eller 

nej. Varje faktor som utgör en risk ger ett visst antal minuspoäng i värderingen och varje 

skyddsåtgärd ger ett visst antal pluspoäng i värderingen. Till slut summeras negativa och 

positiva poäng till ett slutresultat som är själva riskvärderingen. Det är viktigt att alla frågor 

besvaras för att resultatet ska bli korrekt.  

Att besvara frågorna i verktyget 

De olika frågorna om risker och skydd besvaras med ja eller nej. Till varje fråga finns en 

vägledande text som hjälp. Dels finns en kort text i själva systemet men det finns också en något 

längre text i ett separat dokument, vilken finnas att hämta på hemsidan och skolprojektets 

verktygslåda.  

Det rekommenderas att samma, eller ett fåtal personer inom kommunen, besvarar frågorna i 

verktyget för samtliga aktuella objekt. Det ger en mer konsekvent och korrekt bild när det gäller 

jämförelser inom kommunen eftersom bedömningarna i viss mån är subjektiva och samma 

person gör troligen liknande bedömningar i för flera objekt.   

Vid osäkerhet om hur en fråga ska besvaras ger hjälptexterna vägledning men inte 

nödvändigtvis ett komplett svar. I vissa fall kan man hamna mittemellan två alternativ och då får 

användaren göra ett val, utifrån den vägledande texten, vilket alternativ som passar bäst. Det är 

då viktigt att se till syftet med frågan snarare än till specifika ord och formuleringar. Ett 

exempel gäller brandlarm där regelverket SBF 110 anges som nivå för att få full poäng till 

skillnad från ett enklare brandlarm eller kombilarm som enbart ger viss poäng. Om en byggnad 

har ett brandlarm som i allt väsentligt (tillförlitlighet, förmåga, täckningsgrad, underhåll m.m.) 

uppfyller SBF 110 men kanske saknar vissa formella delar kan det vara lämpligt att ange larmet 

som SBF 110 i verktyget.  

Anteckna resonemanget 

En rekommendation är att skapa ett dokument där ni antecknat hur ni tolkat frågorna som ni 

sparar lokalt i kommunens organisation som arbetar med detta. Det underlättar för framtida 

uppföljning och användning av verktyget. Men även för om medarbetare slutar, nya börjar eller 

också för er själva att komma ihåg hur ni tänkte för något år sedan. 

  



 

4 

ATT ANVÄNDA VERKTYGET STEG 2 – RISKHANTERING 

När frågorna besvarats ger verktyget ett resultat som kan vara grönt, gult eller rött. Grönt 

betyder att risknivån är acceptabel och rött betyder att åtgärder är nödvändiga. Ett gult resultat 

betyder att objektet ligger i gränsområdet mellan grönt och rött och behöver utvärderas.  

Det första steget innebar en värdering av riskerna som i detta skede nu behöver hanteras. Till 

hjälp för riskhanteringen finns stöddokumentet Handlingsplan i skolprojektets verktygslåda. 

Hantera riskerna vid rött resultat 

För objekt med ett rött resultat behöver en handlingsplan tas fram för hur nivån ska kunna höjas 

till gult eller på sikt grönt. Det är inte alltid som riskfaktorerna kan påverkas utan oftast handlar 

det om att hitta ytterligare skyddsåtgärder som balanserar mot de risker som finns. 

Handlingsplanen visar er plan på hur och när en acceptabel skyddsnivå ska kunna uppnås.  

Eftersom verktyget har inbyggda begränsningar så kan det vara möjligt att reducera risknivån på 

sätt som inte ger poäng i verktyget. Om ni kommer fram till att objektets riskpoäng i verktyget 

inte kan bli bättre vill vi att ni nöjer er så vad gäller verktyget, men att ni ändå utvärderar andra 

relevanta åtgärder. Beslut om att inte vidta ytterligare åtgärder som höjer resultatet från rött 

dokumenteras i handlingsplanen så att det är spårbart över tid.  

Hantera riskerna vid gult resultat 

Gult resultat är ett gränsområde mellan acceptabelt och oacceptabelt där uppmärksamhet krävs. 

Vid ett lågt gult resultat kan det vara ett annorlunda svar som skiljer till rött resultat och det 

behöver hanteras. Vid låga gula resultat där man varit osäker på en fråga kan det vara lämpligt 

att prova vad utfallet blir om man väljer det alternativa svaret, en så kallad känslighetsanalys. 

Om resultatet då blir rött bör objektet hanteras som ett rött resultat. Resultat mellan 0 och +10 

poäng bör tas med i handlingsplanen där just känslighetsanalysen kan göras.  

Hantering av riskerna vid gult resultat bör ha lägre prioritet än vid rött resultat men på sikt är 

målsättningen att alla objekt ska ha ett grönt resultat. Åtgärder som inte är kostsamma bör 

genomföras på kort sikt och kostnadsdrivande åtgärder som krävs för att ge ett grönt resultat bör 

åtminstone planeras för på längre sikt.   

Hantera riskerna vid grönt resultat 

Grönt resultat betyder enligt verktyget att risknivån är acceptabel för den aktuella skolan eller 

förskolan. Det är dock viktigt att det befintliga skyddet upprätthålls på samma höga nivå och att 

förnyad analys görs om nya risker tillförs till verksamheten.  

Grönt resultat betyder inte att skolan eller förskolan inte kan brinna utan enbart att risken är 

mindre. Fortsatt vaksamhet och ett aktivt systematiskt riskhanteringsarbete krävs för att 

förebygga framtida skador.  
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Val av skyddsåtgärder 

Skyddsåtgärderna som finns med i verktyget kan användas för att höja resultatet. Men det är 

viktigt att välja en skyddsåtgärd som är relevant för den aktuella risken vilket verktyget inte 

alltid kan avgöra. Att till exempel installera ett takfotslarm i en skola i fem våningsplan utan 

öppen takfot ger förvisso ett bättre resultat i verktyget men knappast ett bättre brandskydd i 

praktiken.  

Val av skyddsåtgärder bör göras med stor eftertanke då åtgärderna i många fall kan vara 

kostnadsdrivande. Det är inte alltid kostsamt att installera en åtgärd men drift och underhåll kan 

vara dyrt, helhetsbilden av åtgärden bör tas i beaktande vid val av åtgärder. Verktyget bygger 

mångt och mycket på tekniska åtgärder så observera att organisatoriska eller mänskliga åtgärder 

är lika viktiga att vidta. Samråd gärna med SKFAB för stöd och hjälp.  
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FÖRDJUPAD INFORMATION OCH BAKGRUND 

I syfte att skapa förståelse för hur verktyget för riskbedömning tagits fram ges här en bakgrund 

till problematiken kring anlagd brand i skolor och förskolor. Denna bilaga behöver inte läsas för 

att kunna använda verktyget utan finns enbart för den intresserade läsaren. För den som vill ha 

ännu djupare bakgrund till anlagd brand problemet hänvisar vi er till slutrapporten av en större 

studie som genomförts av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (1).  

Typiska brandscenarier 

Anlagd brand i skolor och förskolor kan grovt delas in i två typer av bränder: de som anläggs 

inne i byggnaden under normal verksamhetstid och de som anläggs på byggnadens utsida, 

alternativt inne i byggnaden genom olaga tillträde utanför normal verksamhetstid. Statistik (2) 

visar att störst antal bränder i skolor anläggs under skolans öppettider med en topp i antal 

händelser ungefär kring lunchtid (mellan cirka 11 – 13). Det ska nämnas att detta inte gäller 

förskolor där antalet anlagda bränder under dagtid är mycket liten. Typiska startutrymmen för 

anlagd brand under dagtid är toaletter eller trapphus vilket båda två är platser där anläggaren i 

viss mån kan verka utan att synas. Statistiken visar emellertid att bränder som inträffar dagtid 

oftast inte får de största konsekvenserna. Troligtvis för att de upptäcks relativt tidigt och därmed 

kan släckas medan skadan fortfarande är begränsad.  

Om statistiken för inträffade bränder filtreras så att bränder som begränsas till startföremålet tas 

bort blir bilden av var/när branden startar annorlunda. Statistiken visar på tydliga toppar för 

antalet händelser dels mellan cirka 20 – 22 på kvällen och mellan 00 – 02 på natten/morgonen 

(2).  Det handlar då om bränder vars slutresultat har blivit spridning inom hela startbrandcellen, 

spridning inom hela byggnaden eller till och med spridning till andra byggnader. De här 

bränderna är de som ger störst egendomsskador och därför ur ett försäkringsperspektiv är mest 

relevanta att förhindra. Verktyget är därför i huvudsak fokuserad på de bränder som anläggs då 

skolorna är stängda och skyddsåtgärderna kommer anpassas därefter. Som en positiv bieffekt av 

skyddsåtgärderna ges förstås också ett bättre skydd även mot anlagd brand på dagtid men också 

mot bränder i skolan i största allmänhet.  

Brandspridning in till byggnaden 

Att anlagda bränder kvälls- och nattetid ger större skador än bränder på dagtid är kanske 

naturligt. Det finns helt enkelt färre människor i rörelse som kan upptäcka och vidta åtgärder vid 

en brand. Bränderna anläggs dessutom ofta på skolan eller förskolans utsida vilket 

byggnadernas tekniska skydd oftast inte är dimensionerat för. Boverkets byggregler (och 

motsvarande tidigare författningar), som är det regelverk som i huvudsak styr hur brandskyddet 

i byggnader utförs, är inte utformade för att skydda mot spridning från en brand som anlagts 

utomhus in i byggnaden utan i huvudsak är byggreglerna inriktade på att begränsa spridningen 

av en brand inomhus eller från en byggnad till en annan. 
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Studier av erfarenheter från anlagda bränder (3) visar att bland annat följande antändningskällor 

är vanliga:  

- Olika sorters skräp utomhus som papper, löv, trä m.m. 

- Olika föremål utomhus som lådor möbler, containers, fordon 

- Fyrverkeri 

- Brännbara vätskor/Molotovcocktail 

Bränderna anläggs antingen på utsidan av byggnaden vid en fasad, entré, nisch eller ett 

skärmtak och sprids då in via vinden, från fasaden eller via ventilationssystemet. Alternativt 

anläggs bränder direkt inne i skolan genom exempelvis att fönsterrutor krossas och föremål 

kastas in eller genom att anläggaren gör inbrott i skolan. 

Väl inne i skolan eller förskolan sprids branden vidare genom exempelvis icke existerande eller 

icke fungerande brandcellsgränser, uppställda dörrar eller genom ventilationssystem med 

felaktigt skydd mot spridning av brand och brandgaser. Skadan på byggnaden kan då bli mycket 

omfattande. 

Risken för att en brand anläggs på byggnadens utsida ökar om regelbunden vistelse sker på 

gården under icke öppettider och det förekommer brännbart material av olika slag på gården.  

Vilka skolor och förskolor drabbas 

I sammanställning av statistik från bland annat MSB och Skolverket (4) visas att anlagda 

bränder är vanligare i större kommuner/större städer och betydligt ovanligare i 

glesbygdskommuner. Statistiken visas enbart för kommuner som helhet och inte för olika delar 

av kommunen trots att en och samma kommun kan innehålla såväl glesbygd som storstad. 

Det är inte bara områdets/stadens storlek som påverkar risken för anlagd brand utan även sociala 

faktorer spelar in. På grund av olika faktorer är vissa områden särskilt för återkommande 

skadegörelse, inbrott eller annan kriminell handling vilket även ökar risken för anlagd brand på 

skolor.  

Att redogöra exakt för vilka dessa sociala faktorer är faller utanför ramen för denna rapport utan 

här konstateras bara att i områden där denna typ a problematik har konstaterats så finns en ökad 

risk också för anlagd brand.  

Även vilka typer av årskurser som förekommer i en skola har visat sig har stor påverkan på 

risken för anlagd brand (4). Det förekommer många olika kombinationer av årskurser i skolor, 

alltifrån förskoleklasser upp till gymnasieklasser. Statistiken visar att sannolikheten för brand är 

unik för varje kombination av årskurser men förenklat kan konstateras att sannolikheten är 

betydligt större om skolan innehåller årskurserna 7-9. Observera att det inte bara gäller skolor 

som enbart har klass 7-9 utan det räcker att dessa årskurser förekommer i skolan för att risken 
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ska öka. För övriga kombinationer av årskurser inklusive förskolor finns ingen statistiskt 

framträdande risk utan statistiken är ungefär densamma.  

Tekniska system som spelar roll vid anlagd brand 

Det finns ett flertal tekniska system som gör skillnad vid anlagd brand, antingen till det positiva 

eller till det negativa. Sammanställningar av erfarenheter från bränder (3) visar att följande 

system/åtgärder har en stor betydelse för att minska skador vid anlagd brand: 

• Automatiskt brandlarm kopplat till räddningstjänsten (inklusive detektion av vindar och 

fasader) 

• Snabb och rätt insats från räddningstjänsten 

• Bra belysning 

• Kameraövervakning 

Samma studie redovisar även bland annat tekniska brister som har ökar konsekvenserna av 

anlagd brand: 

• Dåliga brandceller (genomföringar, dörrar som ej är stängda) 

• Ventilationssystem som sprider brand 

• Bristande detektion 

• Dåligt inbrottsskydd 

• Dålig belysning 

• Närvarande av brännbart skräp kring skolor och förskolor 

Val av skyddsåtgärder i verktyget har gjorts med hänsyn till de tekniska system som 

forskningen visat ha effekt i kombination med SKFAB:s egna erfarenheter från 

skyddsåtgärder som varit effektfulla.  
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