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Räddningstjänsten Storgöteborgs arbete mot anlagda 
skolbränder och social oro, Göteborgs Stad 
 

Anlagd brand, ett samhällsproblem som skapar psykisk, fysisk och ekonomisk 
otrygghet 
En av de vanligaste brandorsakerna i Sverige är att någon eller några väljer att 
anlägga en brand. Minst hälften av de anlagda bränderna sker i och omkring skolor 
och förskolor. Anlagda skolbränder är ett svårlöst samhällsproblem som har flera 
olika orsaker och skall inte ses som en isolerad händelse, utan är ofta kulmen på en 
stegrande spiral av skadegörelse och oroligheter. Anlagda bränder i containers och 
bilar kan vara ett uttryck för social oro och kan användas som en del av en 
konfliktstrategi mot samhället i stort. Det är främst ungdomar som anlägger bränder 
men de är mycket få och det är viktigt att notera att merparten av de som uppger 
att de anlagt brand också begår andra brott, d v s sambandet mellan 
brandanläggelse och annan brottslighet är starkt, särskilt för skadegörelse och 
inbrott. En analys av underliggande orsaker visar att förhållande som betyg, 
inställning till skolan samt fritidsaktiviteter har betydelse för risken att anlägga 
brand. En god relation till skolan består huvudsakligen av två delar: att man får höga 
betyg och att man anser att skolan är viktig.   
 
Typologi av motiv till anlagda skolbränder: (Brandforsk 2013) 

Fem huvudtyper av skolbränder 

Skadegörelse; ofta pojkar 15 år eller yngre som agerar i grupp. Anläggs utanför 

skoltid. 

Psykiska problem; ofta även dömd till rättspsykiatrisk vård eller vård inom 

socialtjänsten. De agerar oftast ensam är myndiga. Anläggs utanför skoltid. 

Avbryta skolverksamhet; lika ofta pojkar som flickor 15 år eller yngre och agerar i 

par. Anläggs underskoltid på toalett eller förvaringsutrymmen. 

Dölja annan brottslighet; ofta pojkar 15 -18 år som agerar i grupp. Alkohol och 

droger används och branden anläggs utanför skoltid . 

Skolbrand som bieffekt; ofta pojkar 15-18 som agerar i grupp. Avsikten kan vara att 

skrämma andra, värma sig etc. Anläggs utanför skoltid. 

Hur ska vi arbeta förebyggande mot anlagda skolbränder: 
En jämförande studie mellan kommuner visar att det är en kombination av insatser som 
leder till att skolbränder minskar i större kommuner. Insatserna är samverkan mellan 
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förvaltningar/myndigheter och sekundära sociala insatser särskilt riktade mot 
brandutsatta skolor i kombination med antingen kameraövervakning eller rondering. 

  
Socialt förebyggande riktas till människor och avser att minska personers benägenhet 
att anlägga bränder genom att påverka och utveckla önskvärda attityder, kunskaper och 
beteenden.  I det sociala brandförebyggande arbetet kan Räddningstjänsten 
Storgöteborg stödja de berörda verksamheterna.  

 
Situationellt förebyggande avser att minska antalet bränder genom att påverka den 
fysiska skolmiljön. Det ska bli svårare och riskablare att begå brott och svårare att 
bortförklara. Dessa risker finns för anlagd brand: 

 
Olåsta fönster och dörrar 
Brännbart material i förråd, elcentraler, trapphus, vindar, källare och andra sporadiskt 
använda utrymmen 
Olåsta soputrymmen och utrymmen som sällan används 
Papperskorgar 
Containrar och motsvarande 
Lastbryggor 
Sopor, t ex tomemballage eller köksavfall, utomhus 
Brännbart material som förvaras oskyddat utanför byggnader 
Dålig insyn/mörkt/lätt att gömma sig - Tillhåll 
 
Sammanfattningsvis så är ökad kunskap och riskhantering, nolltolerans, relationer, 
kommunikation och samverkan vägen till minskade skolbränder.  

Bränder i och omkring utbildningslokaler, 2008-2013, RSG  
I begreppet utbildningslokaler ingår objektstyperna skola, förskola och fritidsgård 
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Analys av resultatet 
Anlagda skolbränder är ett svårlöst samhällsproblem som har flera olika orsaker.  
Denna komplexitet visar sig även då vi analyserar den positiva nedåtgående trend 
av anlagda skolbränder som visat sig sedan 2008. Den positiva trenden beror med 
säkerhet på flertalet åtgärder från olika aktörer i samhället. Forskningsläget har 
blivit uppdaterat och anlagd brand har belysts tvärvetenskapligt . Under fem år 
har forskare från universitet och högskolor i Sverige forskat på anlagda 
skolbränder. Forskningen samlar på ett unikt sätt kunskap och erfarenheter kring 
problemet både utifrån beteendevetenskap och brandskyddsteknik. Detta 
innebär att fler blir uppmärksammade på problemet och vidtar relevanta 
åtgärder. Forskningen stimulerar även till metodutveckling och kvalitetshöjning 
som främjar det social brandförebyggande arbetet som räddningstjänsten 
bedriver. 
 
Den stora satsningen på att utbilda samtliga femteklassare via HÄFA i 5:an/Du 

Behövs! har pågått sedan 2008 och det är säkerligen en bidragande faktor.   I 

sammanhanget kan även nämnas att det sociala och brottsförebyggande arbetet 

(SSPF och LÖK) inom kommunen bedrivs sedan några år tillbaka i formell och 

tvärsektoriell samverkan vilket bidrar positivt till ungas livssituation vilket påverkar 

benägenheten att använda eld som uttrycksmedel eller konfliktstrategi.  

 

Om Räddningstjänsten Storgöteborgs sociala brandpreventiva arbete 

Under många år har Räddningstjänsten Storgöteborg haft en målsättning att bedriva 
det förebyggande brandskyddsarbete på bred front och aktivt föra ut de 
förebyggande aktiviteterna så nära medborgaren som möjligt. Brandstyrkornas 
deltagande och stationernas lokala förebyggande insatser har främst riktats mot 
problematiken kring anlagda skolbränder, ökat brandskydd i bostad och aktiviteter 
som skapats i samverkan med andra aktörer utifrån den lokala risktopografin. 
Insatserna syftar till såväl bättre brandskydd som breddad rekryteringsgrund, bättre 
kunskap för medborgaren om samhällets räddningstjänst och/eller ett ökat 
förtroende och tillit för vår organisation. RSG vill med en tydligare organisationsform 
kring sociala risker både skapa ett tryggare samhälle och arbetsmiljö för den 
operativa personalen. 

Samverkan, utbildning, riskanalys/identifiering av händelser är viktiga komponenter i 
arbetet att skapa en långsiktig, förbundsövergripande strategi för preventivt arbetet 
mot anlagda skolbränder och hot och våld i from av relations- och 
förtroendestärkande aktiviteter. För att omvärlden lätt skall kunna samverka med 
RSG i dessa förebyggande aktiviteter är viktigt att personalen är lokalt tillgängliga 
och flexibla men också att organisationen har ett gemensamt strategiskt 
förhållningssätt som både medger lokalt ansvar som förbundsövergripande 
helhetstänk. 

Visionen är att förbättra vår organisation i att möta medborgarna och samhällets 
förändringar. Räddningstjänstens arbete med relationsfrämjande och 
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trygghetsskapande aktiviteter utvecklas utifrån att det brinner i skola eller i samband 
med sociala oroligheter. Räddningstjänsten åker på larm och skall känna sig trygga i 
den inriktning som valts för att kunna verka enligt LSO. Den operativa 
räddningspersonalen som blir inblandad i händelsen (Brandman – RCB) skall ha en 
kunskap om räddningstjänstens roll i dessa sammanhang och fått utbildning och 
utrustning för att lösa den utsatta situationen. 

I vardagsarbetet i att förebygga dessa bränder bedrivs relationsfrämjande långvariga 
arbeten ihop med samhällsmedborgaren och andra stödjande samhällsfunktioner. 
Denna ”närvaro” ger oss kunskap och möjligheter till att enas kring värdegrunder 
och hur vi tillsammans kan hjälpas åt.  Vi får en behörighet till utsatta områden och 
vi hittar tillsammans former i vardagen som är direkt nödvändiga att kunna utnyttja 
när det brinner. I det kommunikativa förhållningssättet ingår att skapa medvetenhet 
kring hur räddningstjänstens uppträdande kan förebygga och påverka en 
konfliktsituation på kort och lång sikt. Genom att aktivt söka relation och bemöta 
människor respektfullt, skapas förtroende för RSG som en hjälpande organisation.  

Följande aktiviteter är en del av vår befintliga verksamhet: 

Strategi 1: Riktat stöd skola 

Förebyggande sociala insatser – operativ personal/brandmän

HÄFA i 5:an/Du behövs! Konsekvenslektion/samtal

Rådgivning
enligt PBL

Sedvanliga förebyggande insatser – brandingenjörer/brandinspektörer

Tillsyn enligt LBE och LSO, 
rådgivning enligt LSO

Tillsyn efter räddningsinsats
enligt LSO, tillfällig larmplan

Förebyggande sociala insatser

 

HÄFA i 5:an/Du Behövs!  
Sedan 2008 har Räddningstjänsten Storgöteborg(RSG) i samverkan med Göta Lejon 
Försäkrings AB och LF bedrivit en stor satsning på elever i skolår 5. Vi bjuder in alla 
femteklasser inom förbundet till sin närmsta brandstation. Vi har samverkat med i 
stort sett alla lärare i vårt förbund och träffat nästan alla elever via HÄFA i 5:an/Du 
behövs!.  På dessa år har antalet anlagda bränder halverats i och omkring skola.  
Målet med HÄFA i 5:an/Du Behövs! är att förhindra och begränsa antalet anlagda 
bränder och olyckor i och runt skolor och att öka elevernas kunskaper att agera på 
rätt sätt vid brand eller olycka. Det bärande budskapet i HÄFA i 5:an är, att utifrån 
en positiv syn på brandmännen i det de gör och står för, vilja göra samma sak själv, 
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det vill säga - Att hjälpa till! Brandmännen bjuder in klasserna till sin brandstation 
där de håller en 2 timmars lektion där teori, övningar och samtal varvas. Eleverna 
får lära sig att de på egen hand kan agera brandförebyggande och om de hamnar i 
en olyckssituation agera utifrån begreppen Rädda – Varna – Larma – Släck!  Under 
lektionen får eleverna möjlighet att lära känna de brandmän som arbetar på deras 
närmsta brandstation. Detta relationsskapande är en viktig del i 
Räddningstjänstens uppdrag att skapa trygghet, säkerhet och omtanke. 
Femteklassarna får ett diplom av brandmännen som utnämner dem till 
”Vardagsbrandmän”.  

 Konsekvenslektioner 
RSG har enligt LSO till uppgift att genomföra utredning/analys/uppföljning av de 
olyckor och bränder som sker inom förbundet. Syftet är att analysera, dra 
slutsatser för att sedan erbjuda skolan förebyggande åtgärder för att negativa 
händelser inte skall upprepas. För att snabbt bryta mönstret i en negativ spiral kan 
det ibland behöva sättas in snabba åtgärder för att förhindra att brandanläggaren 
upprepar sitt destruktiva handlande. Det är inom ramen för denna åtgärd som RSG 
har skapat metoden, ”konsekvenslektion”.  
Konsekvenslektion är en metod som bygger på att skapa en förtroendefull stund 
med ungdomar och låta dem förstå riskerna med att anlägga bränder på skolan. På 
varje brandstation finns ett antal brandmän som är specialutbildade i att hålla 
dessa lektioner. Brandmännen besöker skolan och samtalar med eleverna klassvis 
om konsekvenser av det som skett på skolan. Lektionen syftar till att bryta de 
negativa beteenden vissa elever har och höja majoritetens röst mot att det brinner 
på deras skola. Räddningstjänsten strävar efter att besöka skolan och berörda 
klasser så fort som möjligt efter händelsen. I samråd med skolans rektor 
bestämmer brandmännen omfattning och målgrupp. Detta verktyg kan även 
användas om elever hanterat fyrverkerier eller smällare på ett farligt sätt.  

Konsekvenssamtal/Förtroendesamtal 
RSG erbjuder konsekvenssamtal vid tillfälle då barn eller ungdomar individuellt 
eller i grupp anlagt en brand. Samtalet innebär att erfarna och specialutbildade 
brandmän träffar den unge tillsammans med en vuxen som tillhör eller har kontakt 
med den unges nätverk. Denna person kan vara polis, fritidsledare, 
socialsekreterare, förälder eller skolpersonal. Konsekvenssamtal är en metod som 
är av reflekterande och stöttande karaktär och syftar till att den unge själv sätter 
ord på händelsen och eventuella motiv samt att och låta dem förstå riskerna med 
att anlägga bränder. Samtalet tar ca 1,5 tim men det är den unges behov styr. 
Detta syftar till att hitta andra mer konstruktiva sätt att kommunicera med sin 
omgivning. Med en förhoppning om att tillsammans bryta ett destruktivt 
beteende. Socialsekreterare, polis, skolpersonal eller förälder kan höra av sig till 
Räddningstjänsten och be om ett konsekvenssamtal.  

Strategi 2: Hot och våld/akuta sociala oroligheter 

RSGs arbete mot hot och våld 
Under våren 2011 etablerades en hot- och våldgrupp inom RSG. Gruppens 
arbete är långsiktigt och dess uppgift är bland annat att ta fram riktlinjer för 
operativt agerande vid hot och våldsituationer. Även en kommunikationsplan 
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för hot- och våldsituationer har upprättats. I samverkan med lokal polis har 
operativ personal har utbildats i konflikthantering och kommunikativt 
förhållningssätt. Under en vecka har varje arbetslag samt chefer fått en dags 
utbildning som varvar teori med samtal och rollspel med syfte att förebygga 
konflikter och social oro.  

Samverkan med andra samhällsaktörer 
En del av förbundets brandstationer samverkar med andra stödjande 
samhällsfunktioner såsom polis, skola, socialtjänst, fritid samt ambulanssjukvården. 
Strategisk samverkan sker med olika frekvens i lokala Brå, SSPF eller Posom. Det är 
stationschefer eller annan person med stationsledningsansvar som representerar 
RSG i dessa forum. 

Riskanalys/Identifiering 
Varje torsdag deltar RCB(Räddningschef i beredskap) på Torsdagskonferensen som 
syftar till att staden, polisen samt räddningstjänst skapar en gemensam lägesbild 
utifrån ett trygghetsskapande perspektiv. Informationen som byts skapar 
möjligheter till snabbare mobilisering och handlingskraft vid situationer av 
eskalerande sociala oroligheter. 

Strategi 3: Områdesrelaterade aktiviteter som syftar till att 
skapa dialog och förståelse mellan RSG och medborgarna 

Människan bakom uniformen Frölunda, Angered, Kortedala och Lundby 
Brandstation 
Människan bakom uniformen startade som ett svar på eskalerande sociala 
oroligheter som bland annat resulterade i att en 7 kilo tung sten kastades 
genom rutan på en utryckande brandbil. MBU är en kommunalt driven 
verksamhet som består av samverkande uniformsbärande organisationer. 
Syftet är att ungdomar och uniformsbärare lär känna och få en ökad förståelse 
för varandra. MBU ökar ungdomars möjlighet att vara delaktiga i 
samhällsbyggande och individstärkande sammanhang. RSG ansvarar för 60 % av 
en utbildning bestående av tio tillfällen. En brandman och laget i beredskap tar 
emot och utbildar och samtalar med ungdomarna. Ansvarig brandman deltar 
även i en arbetsgrupp med övriga samverkansparter såsom polis, ambulans och 
Västtrafik. Varje MBU-utbildning erbjuder 12 platser till ungdomar i åldrarna 15-
20. De får lättare HLR-utbildning, brandkunskap, gå igenom fallbeskrivningar 
och brandmannatester och får även spela markörer i en samverkansövning 
mellan polis, ambulans och räddningstjänst. 

Minimässa uniformsyrken, Kortedala Brandstation 
De ungdomar som genomgått MBU-utbildningen har även en möjlighet att bli 
MBU-ambassadörer. I samverkan med dessa arrangerades även en minimässa 
för uniformsyrken som lockade 100 ungdomar där det gavs tillfälle att informera 
om brandmannayrket och SMO-utbildningen. 

Vi + Ni =Oss Kortedala Bergsjöskolan Hjällboskolan 
För att öka förbundets närvaro i områden med förhöjd risk för social oro 
skapades ett pilotprojekt som kallas Vi +Ni= Oss. Två brandmän tillsammans 
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med två MBU-ambassadörer besökte två högstadieskolor under två veckor. 
Upplägget var att besöka en klass per dag där varje besök inleddes med en 
lektion i syfte att samtala kring empati, konsekvenser och kamratskap. Totalt 
innefattade insatsen 11 klasser. Därefter deltog man i klassen under resten av 
dagen. Under veckan besökte även laget skolan under lunchtid och åt 
pedagogisk lunch tillsammans med eleverna. Veckan avslutades även med en 
utrymningsövning med laget i beredskap. 

Tänk efter före, Torslanda Brandstation  
Samverkansprojektet Tänk efter före är ett lektionskoncept som vänder sig till 
9:e klassare i Torslanda. Räddningstjänsten träffar ungdomarna tillsammans 
med polis och socialarbetare och har en två timmar lång dialogbaserad lektion 
om socialt risktagande (alkohol, droger, trafikvett m.m.) och dess konsekvenser.   

Inte som du tror; Bakom rutan, Lundby Brandstation 
Inte som du tror/Bakom rutan är ett samarbetsprojekt för att skapa möjlighet 
att samtala med ungdomar om konsekvenserna av stenkastning. Två brandmän 
representerar RSG i framtagande och filminspelning av Bakom rutan, en film 
som görs av och med ungdomar för ungdomar.  

SMO-utbildning 7:e klass Angered och Torslanda Brandstation 
Varje år får alla elever i skolår 7 besöka Angereds brandstation för att få 
kunskap om brandskydd och brandmannens yrkesroll. Utbildningen syftar även 
till att främja gruppklimatet i klassen genom att de får göra samarbetsövningar 
på brandstationen.  

Vänskapsband 
Vänskapsband är ett program som stadsdelen Västra Hisingen implementerat i 18 
grundskoleklasser. Programmet har sitt ursprung i flera andra beprövade metoder 
som alla syftar till ett tryggare och vänligare klimat människor emellan i 
skolvärlden. Det handlar om ett förhållningssätt till andra människor, att alla i 
skolan har en plats och betydelse. Från rektor, lärare, via mat och städ, 
vaktmästare till elever, föräldrar. Alla behövs och alla behöver ha en känsla av 
sammanhang för att det skall lyckas. Vänskapsband tar upp diskussioner om vad 
orden vänskap, empatisk förmåga, konsekvenser och mod innebär. Det innehåller 
även flera övningar där barnen agerar och erbjuds att fundera över frågeställningar 
som hör livet till. Där finns även ett antal berättelser skrivna av polis, 
ambulanspersonal och brandman. Berättelserna beskriver händelser där barn är 
inblandade på olika sätt. Där människor visat prov på de olika ledorden . Detta 
ligger till grund för diskussioner vid de besök som görs av ovan nämnda 
organisationer. 

 

 

För kontakt:  
Pernilla Alsterlind, samordnare förebyggande åtgärder mot anlagd brand 
0767-690719 
Pernilla.alsterlind@rsgbg.se 


