
Vilka skolor har en ökad risk för anlagd 
brand?

- Samanvändning av data från Insatsrapportdatabasen och Skolregistret



Syfte

• Finns det skolor som i högre grad utsätts för anlagd 
brand? 

• Vilka bakgrundsfaktorer karaktäriserar dessa?

• Kompletterande syfte: att utveckla erfarenheter av 
samanvändning av MSBs och Skolverkets uppgifter.



Metod

• Samanvändning av data från Insatsrapportdatabasen (Irdb), 
MSB och Skolregistret, Skolverket. 

• Genom en matchningsprocess har ett antal bakgrundsfaktorer 
identifierats och kopplats samman med brandutsatta skolor. 

• Irdb: information om händelsen dit räddningstjänst tillkallats 
bl.a. anlagd brand i skolan.

• Skolregistret: bakgrundsvariabler om Sveriges skolbestånd. 
T.ex. huvudmannaskap, storlek, skolnivå etc. 



Avgränsning

Pilotstudien omfattar perioden 2007-2008.

Studien har undersökt följande bakgrundsfaktorer för
brandutsatta skolor: 

- Skolnivå/kombination av skolnivåer (Låg-,mellan- och 
högstadium samt gymnasium). 

- Huvudmannaskap, dvs. kommunala resp. fristående skolor. 
- Skolstorlek
- Kommuntyp (enl. RKA)
- Kommunstorlek (enl. RKA) 



Resultat



Förekomst av anlagd brand åren 2007 – 2008 inom olika 

skolnivåer per 1000 skolor och år

(32,7-39,5)36,06 087259179Totalt
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(29,4-47,3)37,69585220G
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Förekomsten av anlagd brand åren 2007 – 2008 per 1000 skolor vid 

skolnivåerna Låg-, mellan- , högstadium och gymnasium.
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Förekomsten av anlagd brand åren 2007 – 2008 per 1000 

skolor och år beroende på skolstorlek.

(37,2 - 39,5)36,06087438Totalt

(125,5 - 233,6)173,4124434. >999

(85,8 - 130,8)106,6427913. 500-999
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Förekomsten av anlagd brand åren 2007 - 2008 per 1000 skola 

och år, baserat på huvudmannaskap

(32,7-39,5)6 087259179Totalt
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Förekomst av anlagd brand åren 2007 – 2008 per 1 000 skolor och år

grupperat på skolstorlek efter antal elever i kommunala skolor.

(38,7 - 46,9)42,64948422Totalt

(126,5 - 235,5)174,8123434. >999

(92,1 - 140,7)114,5393903. 500-999
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Förekomst av anlagd brand åren 2007 – 2008 per 1 000 skolor och år 
grupperat på skolstorlek efter antal elever i fristående skolor. 
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Förekomsten av anlagda skolbränder åren 2007 - 2008 per

100 000 innevånare och år grupperat på kommunstorlek
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Slutsatser

• Högstadieskolor drabbas i högre grad av anlagd brand än 
andra skolnivåer.

• Risken för kommunala skolor att utsättas för anlagd brand är  
6 gånger högre jämfört med friskolor.

• Indikationer på att skolstorlek, kommunstorlek har betydelse. 

• Kommuntyp storstäder och större städer visade på större 
risker än övriga.



Fortsatta studier

Möjliga riskfaktorer som inte studerats närmare är:

- Elevernas sociokulturella bakgrund
- Skolmiljöns sociokulturella omgivning
- Skolmiljöns fysiska utformning
- Elevernas prestationsnivå
- Lärarnas kvalifikationsnivå


