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Tillsyn

Byte av lysrör

Blockerade
utrymningsvägar

Brandposter

Kontroll av brandsläckare

Prov av utrymningslarm

Utrymningsövning

Avfallshantering

Första hjälpen
Ansvar för gasflaskor
och heta arbeten

Kontroll av
varselskyltar

Kontroll av lås
och belysning

Rutiner
i reception

 

”Ansvaret för att vidta förebyggande åtgärder 

för att hindra brands uppkomst och spridning 
faller direkt på ägaren eller innehavaren av en 

byggnad eller anläggning. Sådana åtgärder skall 
enligt lagstiftningen ske på dennes eget initiativ” 

Systematiskt brandskyddsarbete, SBA, är en 
metod som hjälper arbetsgivaren att leva upp 

till sitt ansvar och sina skyldigheter enligt 
Lagen om skydd mot olyckor. SBA är verktyget 

som säkerställer att brandsäkerheten håller 

och framför allt bibehålls på en hög nivå över 
en längre tid. 

Med en väl fungerande SBA blir medarbetarna 
engagerade i brandsäkerhetsarbetet och 

uppmärksamma på risker och kan ta initiativ för 
att snabbt genomföra skadeförebyggande 

åtgärder. 
 

Bra brandskydd är mer än 

brandredskap 

I många fall stannar brandsäkerhetsarbetet vid 

inköp av ett antal brandsläckare och skyltar. Ofta får 

de mjuka frågorna en underordnad roll jämfört med 
tekniska lösningar och olika typer av brandredskap. 

Kunnande, information, utbildning, organisation, 
instruktioner och annan mjukvara får ofta stå 
tillbaka. Med en omfördelning av resurser mellan 
hårdvara och mjukvara skulle brandsäkerheten 

kunna förbättras avsevärt. 

Ansvaret är inte mindre för att du inte 

tar det 

Oavsett vilken verksamhet organisationen bedriver 

är chefen och de som han har delegerat uppgiften 

till ansvarig. Ansvaret kan gälla ekonomiskt resultat, 
människoliv eller egendom. Argument som…  

”Vi hade tillsyn förra månaden och ingen  

påpekade det”  

…är ingen gångbar ursäkt om olyckan är framme. 

Chefen är ansvarig före, under och efter en brand. 
Det bästa du kan göra är att visa att du tar ditt 
ansvar före. Ett bra förebyggande arbete är alltid 
bättre än den panik som en brand innebär. 

 

 

 

 

 

Med SBA 

framgår vem 
som är ansvarig 
för vad i brand-

säkerhetsarbetet 

SBA kvalitetssäkrar brandsäkerheten 

 

Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter om Systematiskt 

arbetsmiljöarbete ligger 
till grund för konceptet SBA,  
Systematiskt Brandskyddsarbete 

Systematiskt brandskyddsarbete är baserat på 

Arbetsmiljöverkets kungörelse om Systematiskt 
arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 och Räddningsverkets 
råd Systematiskt brandskyddsarbete SRVFS 2004:3. 

Föreskrifterna anger att arbetsgivaren systematiskt 

skall planera, genomföra och följa upp 

verksamheten så att arbetsmiljökraven uppfylls.  

Metoden är uppbyggd som ett 

kvalitetssäkringssystem och innehåller såväl 
beskrivande som redovisande dokument. 

Systematiskt brandskyddsarbete bygger på att 
företagsledningen via ett aktivt ledarskap ser till att 
medarbetarna kontinuerligt och aktivt arbetar med 
brandsäkerhetsfrågorna.  

Genom SBA höjer företaget sin kompetens och 

skapar regler, arbetsrutiner och kontrollfunktioner 
för brandsäkerheten. Som en viktig del i arbetet 
ingår kompetensutbildning och delegering av ansvar 

i organisationen.  

Metoden är enkel och uppfyller Arbetsmiljöverkets 

krav samtidigt som den säkerställer kontrollen över 
den egna brandsäkerheten.  

Brandskyddspolicyn - företagets 
viljeyttring - genomförs med hjälp av 

SBA 

Med systematiskt brandskyddsarbete drivs 
verksamhetens brandskyddspolicy igenom. 

Brandskyddspolicyn är företagets viljeyttring vad 
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gäller brandsäkerheten och den anger vilken 
målsättning företaget har med 

brandsäkerhetsarbetet och vilken nivå säkerheten 
skall hålla. Policyn och därigenom SBA-arbetet 

innehåller normalt följande punkter: 

 Aktivt ledarskap för brandsäkerheten 

 En fungerande brandskyddsorganisation  

 Planerad utbildning för brandsäkerhet 

 Brandskyddsregler 

 En brandskyddsbeskrivning för verksamheten 

 Drifts- och underhållsinstruktioner för 

brandskyddsmateriel och annan 

säkerhetsutrustning 

 Kontrollsystem för brandskyddsmateriel och 

rutiner 

 Uppföljningsrutiner för brandsäkerhetsarbetet 

Systemtillsyn istället för punktinsatser 

 

 

 

 

 

 

 

 

Systemtillsyn har till syfte att företaget själv 

löpande kontrollerar och följer upp 

brandsäkerheten. Resultatet blir kontinuerligt hög 
nivå på brandsäkerheten istället för de sporadiska 
insatser som blir resultatet av tidigare 

brandsyneverksamhet  

Räddningstjänstens brandsyneverksamhet har 

förändrats. Brandsyn har ersatts med tillsyn Före 
2004 kom brandsynsförrättaren en gång per år eller 

i många fall mer sällan. Han kontrollerade 
brandcellsgränser, utrymningsvägar och andra 
viktiga faktorer för brandsäkerheten. Resultatet blev 

att företaget skärpte till sig och åtgärdade 
eventuella brister. Mellan brandsynerna kunde dock 
brandsäkerheten dala och nivån sjunka under vad 

som är acceptabelt. 

Tanken med systemtillsyn är att tillsynsförrättaren 

istället skall kontrollera att företaget har en 
organisation och kompetens som gör att man själv 

aktivt kan bedriva och följa upp brandsäkerheten. 

Målsättningen är att stimulera företagen att själv 
hålla kontroll på brandsäkerheten och löpande följa 
upp och åtgärda eventuella brister. 

SBA är utformat helt i linje med de nya 

intentionerna från myndigheterna.  

SBA – en metod – flera lösningar 

MSB – Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap 
f.d. Statens Räddningsverk har 

angett vad Systematiskt 
brandskyddsarbete bör omfatta. 

Baserat på detta finns idag flera 
olika upplägg för att nå målet. Som 

exempel kan nämnas vår metod 
RDMS-Online©. 

 

Innehållet och utformningen av RDMS-Online© 

ansluter till såväl SBF:s som MSB:s allmänna råd. 

Omfattningen och innehållet i SBA bestäms av 

verksamhetens behov och karaktär och omfattar 

normalt allt ifrån behovsinventering till färdig 
implementering och utbildning. Alternativt kan 
uppdragsgivaren arbeta själv med support från 
Dafo. Brandskyddsbeskrivningen kan också 

kompletteras med, och presenteras grafiskt via 
kontrollritningar.  

Med Dafos program 

RDMS-Online© kan 

det Systematiska 
Brandskyddsarbetet 
utformas alltifrån det 

lilla företaget till en stor 
koncern. 

Fördelar med SBA 

 Samordnade kontroller 

 Höjd riskmedvetenhet  

 Driftsäkerhet 

 Högre kvalitet 

 Konkurrensfördelar 

 Bättre kontakter med räddningstjänst  

och försäkringsbolag 

Vi hjälper gärna till  

Våra konsulter har sedan 1996 arbetat med SBA.  

Vi har hjälpt hundratals företag att upprätta sitt 
Systematiska brandskyddsarbete. Normalt deltar  

vi i ett SBA-projekt med följande: 

- Projektledning, planering och styrning 

- Riskinventering och bedömning  

- Utbildning av brandskyddsansvariga och 

brandskyddskontrollanter 

- Upprättande av checklistor för kontrollronder 

- Delta och bistå vid kontrollronder 

Några av våra nöjda kunder 

- Deloitte & Touche AB, Stockholm Göteborg 

Malmö  

- Sveriges Radio Förvaltnings AB  

- Proffice Sverige AB 

- Silvan Bygg AB, 11 butiker 

- Vildmarkshotellet Kolmården 

- Ergonomidesign AB 

- Teligent AB 

 
Dafo är medlem i SBF, 

Brandskyddsföreningen i 
Sverige 

 

Exempel på kontrollritning 

SBA


