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Sammanfattning 
Bränder i restauranger och nattklubbar är vanligt förekommande och kan i värsta fall leda till 

dödsfall och stora ekonomiska skador. År 2020 åkte räddningstjänsterna i Sverige på 1077 

insatser i restaurang och danslokaler. Genom servering av alkohol och med större folksamlingar 

ökar riskerna och höga krav ställs på brand- och utrymningssäkerheten i dessa lokaler. 

Detta arbete har utförts för att undersöka hur restauranger i Sverige arbetar med sitt 

systematiska brandskyddsarbete, vilka risker som finns i restaurangmiljö och vilka insatser som 

eventuellt kan behövas för att höja kunskapsnivån och säkerställa säkerheten i restaurangmiljö. 

Arbetets mål är även att identifiera i viss utsträckning vilka verksamheter som har större behov 

av dessa insatser.  

Arbetet utförs som en litteraturstudie och en intervjustudie för att undersöka hur systematiskt 

brandskyddsarbete arbetas med i restauranger runt om Sverige och hur väl det fungerar. För 

detta arbete intervjuades totalt tio personer som arbetar förebyggande på räddningstjänster och 

fyra brandskyddsansvariga på restauranger. Vid urval av populationen valdes räddningstjänster 

slumpmässigt utifrån en geografisk och storleksmässig spridning från norra, mellersta, östra 

och västra Sverige. Restauranger valdes slumpmässigt ut efter kriterierna att servera alkohol 

och ha öppet kvällstid, då restauranger öppna endast dagtid bedömdes utgöra något lägre risk.  

Räddningstjänsterna som intervjuades ansåg att det varierade mellan verksamheter hur väl 

arbete med systematiskt brandskyddsarbete faktiskt fungerar och hur god verksamheternas 

kunskap kring brandskydd är. Ett antal räddningstjänster nämner att större verksamheter som 

nattklubbar eller större restauranger har bättre systematiskt brandskyddsarbete och kunskap än 

mindre, men åsikterna skiljer sig åt. Flera räddningstjänster uppger att större verksamheter 

oftare besöks genom tillsyn och att tillsyn är en viktig aspekt för att säkerställa ett väl 

fungerande brandskydd och att verksamheter arbetar med systematiskt brandskyddsarbete. Att 

skapa engagemang, erbjuda information och utbildningar samt utföra tillsyn regelbundet är 

några av de idéer räddningstjänsterna presenterar för att öka kunskap och säkerställa ett 

fungerande systematiskt brandskyddsarbete.  

I slutändan var dataunderlaget för restaurangerna för litet och anses inte vara representativt för 

populationen utan kan endast ses som stickprov från populationen, därav kan inga konkreta 

slutsatser dras från dessa intervjuer och resultatet bör användas försiktigt. Svaren varierade för 

de restauranger som intervjuades, vilket även arbetet med systematiskt brandskyddsarbete 

gjorde. Kunskapen kring brandskydd upplevde alla restauranger som bra. Restaurangerna 

nämnde likt räddningstjänsterna utbildning och tillsyn som faktorer för att påverka 

brandskyddet i restauranger.  

Vidare studier behövs för att verkligen kunna bedöma hur restauranger arbetar med sitt 

systematiska brandskyddsarbete. En viktig aspekt är det organisatoriska brandskyddet och 

vidare studier där personal, och inte brandskyddsansvariga, intervjuas hade varit intressant för 

att studera personalens kunskap och kompetens som en viktig aspekt för brand- och 

utrymningssäkerheten i restauranger.   
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Summary 
 

Fires in restaurants and nightclubs are common and can in worst case scenarios lead to deaths 

and significant economic losses. In 2020, the fire brigade in Sweden responded to 1077 

incidents in restaurants and night clubs. By serving alcohol and housing large crowds, the risks 

are greater, which requires satisfactory fire and evacuation plans. In Sweden, companies are 

required by law to work systematically with their fire protection, both organizational and 

technical aspects.  

This report investigates how restaurants in Sweden work with their systematic fire safety 

protection, what risks there are in restaurant environment as well as what efforts eventually 

would be needed to raise knowledge and to ensure safety in restaurants. The goal with the report 

is also, to some extent, what businesses have a larger need for these efforts. 

This report was conducted as a literature study and an interview study to investigate how 

systematic fire safety work is conducted in restaurants around Sweden as well as how well it 

operates. For this report, a total of ten employees from the fire brigade in Sweden were 

interviewed and a total of four people responsible of fire safety in the restaurants. The 

candidates for the interviews were randomly chosen from aspects such as geographic and size 

from northern, middle, east and west of Sweden. Restaurants were chosen by the criteria that 

they served alcohol and were open in evenings.  

The fire brigades mentioned that the fire prevention work and knowledge of fire protection 

varied between restaurants. A number of those employed in the fire brigade mentioned that 

larger businesses, such as nightclubs or larger restaurants, generally have better fire protection 

work and knowledge than in smaller businesses, but this varies between the interviewees. The 

larger businesses usually get oversight visits from the fire brigade more often than smaller 

businesses, and visit is viewed as an important aspect to ensure the continuous fire safety work 

is well functioning. A few ideas the fire brigade offer to raise knowledge and ensure functioning 

fire safety work in restaurants are: to create involvement, offer information and education as 

well as to make regular official visits for oversight. 

The information was compiled from a small number of restaurant and the information is 

therefore not believed to be representative of all restaurants in Sweden. No hard conclusions 

can be drawn from the interviews and the result should be used carefully. The answers to the 

questions and the fire protection work varied significantly between the restaurants. One of the 

interviewed restaurants answered that they did not work continuously with their fire protection 

and that the fire protection work was deficient. All restaurants said their knowledge about fire 

protection was good. The restaurants agreed with the fire brigade that education and “oversight” 

were factors that affected the quality of the fire protection in restaurants. 

Further studies are needed to really be able to judge and evaluate how restaurants continuously 

work with their fire prevention work, for example by interviewing the restaurant staff and not 

only the employee responsible for fire protection. This would be to gain information about the 

knowledge and competence of the staff about fire protection and routines for evacuation as an 

important part of fire and evacuation safety.  
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1 Inledning  
Följande kapitel presenterar arbetets bakgrund, syfte, mål, metod och avgränsningar.  

1.1 Bakgrund 

Under 2020 inträffade 180 bränder i restauranger och danslokaler i Sverige (MSB, 2021a). 

Insatsstatistiken visar ett svagt ökande antal bränder i restaurang och danslokaler per år sedan 

1998 med en viss förhöjning sedan 2016, se Figur 1. Att antalet händelser ökar kan förutom 

ändring i händelserapportering 2016 bero på det ökande antalet restauranger i Sverige. Från 

2003 till 2013 ökade antalet restauranger med 25 %, från cirka 15 000 till cirka 20 000 

restauranger (Lindau, 2013). För vissa stadsdelar är restauranger en verksamhet som kan ge 

bidrag till ökad risk för brands uppkomst eller svårsläckta bränder i området, vilket exempelvis 

kan vara genom bränder som spritt sig i imkanaler, bränder orsakade av fritöser eller via anlagd 

brand.  

 

Figur 1. Antal bränder i byggnad som sker i restaurang och nattklubb per år (MSB, 2021a). 

Restauranger är publika lokaler där de personer som vistas i lokalerna inte förväntas ha god 

kännedom om lokalerna eller de risker som finns i verksamheten. Genom intag av alkohol kan 

omdömesförmågan påverkas och personer kan få svårare att finna sin väg ut ur lokalen på egen 

hand. Detta ställer krav på att brandskyddet i lokalen är tillräckligt och väl fungerande, med 

exempelvis tydlig skyltning och att den personal som arbetar och har ansvar vet hur de ska 

agera vid händelse av brand.  

Restaurangbranschen är en bransch där det ofta är brist på personal eller att personal arbetar 

kortare perioder eller timanställt på restaurangen. Enligt Statistiska centralbyrån (2020) hade 

42,2 procent av de anställda inom hotell- och restaurang en tidsbegränsad anställning under 

2019. Ett brandskydd som är beroende av personalens insats ställer därmed krav på att det finns 

rutiner för informering av ny personal och kunskap kring hur de ska hantera en händelse. Enligt 

lagen om skydd mot olyckor (LSO, 2003) ska varje företag arbeta med olycksförebyggande 

arbete, där det organisatoriska brandskyddet ingår. Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap skriver därmed att varje verksamhet är skyldiga att i skälig omfattning bedriva ett 

systematiskt brandskyddsarbete (MSB, 2020a). Räddningsverket, föregångaren till MSB, har 
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gett ut allmänna råd kring hur systematiskt brandskyddsarbete bör bedrivas (SRVFS, 2004). Att 

bedriva systematiskt brandskyddsarbete innebär att verksamheten löpande arbetar med åtgärder 

för att förebygga brand, dessa åtgärder bör vara av både teknisk och organisatorisk karaktär. 

Hur restauranger och andra verksamheter arbetar med detta kan skilja sig mycket mellan 

verksamheterna och omfattningens skälighet varierar mellan verksamheter.  

Att arbetet är i skälig omfattning gör att variation i exempelvis hur man arbetar och riskbild 

inom restauranger kan variera från kommun till kommun. I detta arbete belyses och diskuteras 

därmed följande frågeställningar.  

- Hur arbetar restauranger i Sverige med sitt brandskydd? 

- Hur ser kunskapsläget kring systematiskt brandskyddsarbete ut i restauranger i 

dagsläget? 

- Vilka risker finns inom restaurangmiljö?  

- Om kunskapen kring brandskydd och arbete med systematiskt brandskyddsarbete 

behöver förbättras, på vilka sätt kan detta göras? 

1.2 Syfte och Mål 

Syftet med detta examensarbete är identifiera och utvärdera kunskapsläget kring brandskydd i 

restaurangmiljö genom en intervjustudie. Syftet är även att få kunskap kring de risker som finns 

i restaurangmiljö. Arbetet syftar även till att undersöka hur restauranger arbetar med sitt 

systematiska brandskydd och undersöka om de behöver extra stöd för att säkerställa ett väl 

fungerande systematiskt brandskyddsarbete.  

Målet med arbetet är att presentera kunskapsbilden hos restauranger och hur de arbetar med sitt 

systematiska brandskyddsarbete. Förhoppning är även är att identifiera utifrån kunskapsbilden 

vilka insatser som kan behövas för att eventuellt öka kunskapsnivån hos personal och 

säkerheten i restaurangmiljö. Målet med arbetet är även att identifiera i viss utsträckning vilka 

verksamheter som har större behov av dessa insatser.   

1.3 Metod 

Detta arbete följde flödesschemat som presenteras i Figur 2. Arbetet inleddes med en uppstart 

där ämne efterforskades och valdes. Efter ämnet var bestämt genomfördes en litteraturstudie 

där information kring ämnet söktes bland publicerat material, vilket sedan studerades. 

Genomförande av litteraturstudie presenteras i Litteratursökning och resultatet presenteras i 

Bilaga C. Därefter planerades och genomfördes en intervjustudie i ett försök att hitta konkreta 

svar på de frågeställningar som arbetet lyfter och försöka sammanställa informationen som 

samlats in. Enkätstudie övervägdes för arbetet, men valdes bort jämfört med intervjustudie då 

önskemål fanns kring att försöka få djupare information kring ämnet för vilket intervjustudie 

ansågs mest lämpligt. 

 

 

Figur 2. Schematisk bild över arbetsgången och de olika delar av arbetet som genomförts. 
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Slutligen sammanställdes informationen inhämtad från litteraturstudien och intervjustudien, 

och denna information utvärderades och analyserades. Resultatet från dessa delar presenterades 

sedan i resultat-kapitlet och analyserades senare i diskussionskapitlet. 

1.4 Litteratursökning 

Litteratursökningen har följt sökprocessen som redovisas i Figur 3. Resultatet av 

litteratursökningen redovisas i sökprotokollet i Bilaga C. 

 

Figur 3. Sökprocessen. 

Inför litteratursökningen lästes lite på kring systematiskt brandskyddsarbete via exempelvis 

MSBs hemsida och på ett antal räddningstjänsters hemsidor för att få ett underlag för att ta fram 

sökord till litteratursökningen. De sökord som valdes ut och användes redovisas i Tabell 1 

nedan. Vilka sökningar som genomförts och hur sökorden kombinerats i databaserna redovisas 

i Bilaga C. 

Tabell 1. Valda sökord till litteratursökning. 

Sökord: 

Svenska Engelska 

Restaurang Restaurant 

SBA Fire 

Brand Safety 

Säkerhet Nightclub 

Serveringstillstånd Drinking 

Diskotek Facilities 

Samlingslokaler Evacuation 

Risker Fire protection 

Brandskydd Risk 

Utrymning  

 

Att hitta ett sökord som motsvarar systematiskt brandskyddsarbete på engelska visade sig vara 

svårt och ett sådant paraplybegrepp som motsvarar systematiskt brandskyddsarbete i Sverige 

verkar saknas internationellt. Kommunikation fördes med två engelsktalande lärare vid Lunds 

Tekniska Högskola och det amerikanska begreppet ITM (inspection, testing and maintenance) 

som regleras i NFPA verkar vara bästa motsvarigheten för de brandtekniska installationerna. 

Dock motsvarar det inte begreppet systematiskt brandskyddsarbete helt, då det endast fokuserar 
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på kontroll av brandtekniska installationer och saknar exempelvis det organisatoriska 

brandskydd som regleras. Begreppen fire safety prevention work eller fire safety management 

skulle kunna vara jämförbara om beskrivning vad som ingår presenteras i samband.  

De databaser som användes var LubSearch, Diva, lu.se publikationer ScienceDirect, Springer 

Linc et cetera vilket redovisas i sökprotokoll i bilaga C. Om sökning med en viss kombination 

av sökord gav många sökresultat i dessa databaser, exempelvis några tusen, så försökte antalet 

träffas minskas genom filter gentemot vetenskapliga källor därefter lästes titel, 

innehållsförteckning och abstract för de källor som någorlunda relevanta utifrån en subjektiv 

bedömning. De källor som bedömdes relevanta presenteras i sökprotokollet och många av dessa 

källor används i denna rapport. Då mycket arbete och råd med brandskydd inte alltid publiceras 

som vetenskapliga artiklar har ett antal källor funnits via Googles sökmotor med, och då har 

innehållet granskats kritiskt utifrån vem som publicerar och informationen som presenteras.  

1.5 Avgränsningar och begränsningar 

Detta arbete fokuserar på restauranger som är öppna kvällstid där exempelvis alkohol skulle 

kunna ha en inverkan på utrymningen, vilket skulle kunna ställa högre krav på ett fungerande 

systematiskt brandskyddsarbete. Rapporten kommer därmed inte fokusera på restauranger 

endast öppna dagtid och som inte tillämpar servering av alkohol. Restauranger som är öppna 

kvällstid kan vara mer komplexa än restauranger endast öppna för lunch och riskbilden kan 

variera mer. 

Detta arbete kommer inte att fokusera på verksamheter med kombinerad restaurang och 

hotellverksamhet, då brandskyddet i kombinerad verksamhet kan se annorlunda ut jämfört med 

endast restaurangmiljö, exempelvis om restaurang och hotell bedrivs av ett företag i samma 

byggnad. Rapporten kommer främst att fokusera på verksamheter som endast bedriver 

restaurangverksamhet, danslokaler berörs endast lätt i intervjustudien. 

Arbetets innehåll och resultat kommer att begränsas av antalet intervjuer som utförs och vilka 

verksamheter och räddningstjänster som medverkar på intervjuerna. Dessutom kommer arbetet 

att begränsas av kunskapen kring företagets brandskydd och systematiska brandskyddsarbete 

hos den som intervjuas från restaurangverksamheten. Under datainsamlingen var det 

problematiskt att få medverkande från restauranger, därav begränsades rapportens 

datainsamling utifrån vad som önskats genom att färre och mindre variation av restauranger än 

vad som önskats medverkat. Rapportens innehåll och resultat begränsas av att svaren varierar 

med vilka som intervjuas, exempelvis genom vilken typ av verksamhet som medverkat. 

Variationen kan vara utefter verksamheternas storlek. I intervjustudien i denna rapport 

medverkade endast vad som kan klassificeras som mindre restauranger, dessvärre medverkade 

ingen stor restaurang med personantal runt 150 personer eller mer. 
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2 Teori 
Följande kapitel presenterar den teoretiska bakgrunden och information som insamlats för 

studien. 

2.1 Restaurang och samlingslokaler 

Restauranger är en form av samlingslokal som enligt Boverket (2020) klassas som 

verksamhetsklass 2. I denna verksamhetsklass förväntas människor vara vakna och kan sätta 

sig själva i säkerhet, men där människorna inte förväntas ha god lokalkännedom. Förutom 

restauranger tillhör även exempelvis skolor och vårdcentraler verksamhetsklass 2. Det finns tre 

underklasser till denna verksamhetsklass som lokalerna delas in i utifrån personantalet som 

förväntas befinna sig i lokalerna och huruvida alkohol förväntas serveras i mer än begränsad 

omfattning. De brandskyddskrav som ställs till följd av vilken av de tre underklasserna en  

publik lokal tillhör i verksamhetsklass 2 kan därmed anpassas till skyddsbehovet, det vill säga 

att olika kravs ställs på en större samlingslokal i klass 2C och en publik lokal i klass 2A. 

Verksamhetsklass 2B och 2C ska exempelvis utföras med anordning för varning i händelse av 

brand (BBR, 2011) och dörrar i utrymningsväg ska kunna öppnas med panikregel eller 

lättmanövrerat trycke, vilket inte är krav för verksamhetsklass 2A.  

För att få ett tillstånd att servera alkohol enligt alkohollagen (2010) i Sverige krävs att 

restaurangen ska vara lämplig utifrån brandsäkerhetssynpunkt. När en restaurang söker 

serveringstillstånd hos den aktuella kommunens tillståndsenhet bedöms lokalernas lämplighet 

utifrån dess brandskydd av räddningstjänster runt om Sverige, då räddningstjänster oftast är 

kommunens remissinstans för frågor rörande brandskydd. När en verksamhetsutövare erhållit 

serveringstillstånd behöver detta inte förnyas så länge verksamheten följer alkohollagen och så 

länge ändringar i verksamheten anmäls till kommunens tillståndsenhet. Serveringstillstånd är 

personliga vilket medför att när ägarbyte sker i restauranger ska de nya ägarnas lämplighet 

bedömas vilket ska informeras till kommunens tillståndsenhet (Malmö stad, 2021). 

Den eller de som bedriver en restaurangverksamhet är skyldig att i skälig omfattning arbeta 

med sitt brandskydd för att förebygga brand och i viss mån dess konsekvenser. Matthed (2004) 

skriver att brandskydd bara är en av alla de faktorer och regelverk som restaurangägare ska 

arbeta med och att just brandskyddet ofta prioriteras ned jämfört med andra mer 

inkomstgenererande faktorer. Att bedriva systematiskt brandskyddsarbete och att detta 

kontrolleras av myndighetsaktörer blir därmed viktigt för att upprätthålla en bra nivå på 

brandskydd i olika verksamheter. Att tillsyn genomförs på restauranger, summerar Matthed 

(2004) i sin intervjustudie av aktörer såsom bland annat besökare och personal i anslutning till 

en restaurang utifrån ett MTO-perspektiv, anses av gäster och ägare vara oerhört viktigt för att 

säkerställa en hög säkerhet och minska fusk och slarv. 

2.2 Systematiskt brandskyddsarbete 

I kapitel 2 i lagen om skydd mot olyckor (2003) står det att ägare eller verksamhetsutövare i 

skälig omfattning ska ha i beredskap släckutrustning och vidta åtgärder för att förebygga brand 

eller för att begränsa skadorna av en brand. De åtgärder som är skäliga bör vara av både teknisk 

och organisatorisk karaktär, där teknisk karaktär kan vara släckutrustning och kontroll av detta 

medan organisatoriskt exempelvis är utbildning av personal och ansvarsfördelning. 

Systematiskt brandskyddsarbete är en del av det som anses vara ett skäligt brandskydd och det 

innebär att en verksamhet ska planera, genomföra och följa upp sitt brandskydd på ett planerat 

och kontinuerligt vis (SRVFS, 2004). Det är helheten av brandskyddet och inte enstaka 
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lösningar som anses viktigt och arbetet med brandskyddet bör utföras utifrån vilka risker som 

finns i verksamheten.  

I Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd och kommentarer om 

systematiskt brandskyddsarbete (SVRFS, 2004) uttrycks det att varje verksamhet är skäligt att 

bedriva systematiskt brandskyddsarbete. Många verksamheter hyr in sig i lokaler och då 

rekommenderas det att det är lämpligt att det finns en gränsdragningslista som specificerar vad 

som fastighetsägare respektive verksamhetsutövare ansvarar för gällande brandskydd. 

Vad som ska ingå i en verksamhets systematiska brandskyddsarbete varierar från verksamhet 

till verksamhet. De punkter som Räddningstjänsten Östra Blekinge (u.å.) skriver bör finnas med 

oavsett verksamhetens omfattning och storlek är: 

- Objektsbeskrivning 

- Verksamhetsbeskrivning  

- Brandskyddsorganisation och ansvarsfördelning 

- Brandskyddsbeskrivning 

- Plan för utbildning och övning 

- Plan för kontroll och underhåll av brandskydd 

- Rutiner för uppföljning av dokumentation 

Det är viktigt att det finns en person i varje verksamhet som är utsedd att vara ansvarig för 

brandskyddet, vilket beskrivs i det allmänna rådet kring systematiskt brandskyddsarbete (MSB, 

2020a). Räddningstjänsten Östra Blekinge (u.å.) skriver vidare att den ansvariga ska se till att 

de anställda i en verksamhet känner till verksamhetens systematiska brandskyddsarbete och att 

det kontinuerliga arbetet bedrivs och utvecklas. I instruktionen till restaurangerna 

(Räddningstjänsten Östra Blekinge, u.å.) uttrycks det även vara viktigt att det inte bara finns en 

dokumentation över en verksamhets systematiska brandskyddsarbete för att det ska finnas det 

utan att det viktigaste är att arbeta efter den. Att dokumentation ska finnas nämner även 

Abrahamsson (1998) som beskriver de viktiga aspekterna i brandskyddet såsom ventilation, 

avsteg byggregler, kontroll- och underhållsrutiner med mera. Abrahamsson (1998) skriver att 

det vid brandsyn är viktigt att veta vilken utrymningsstrategi som används för att säkerställa 

utrymningen i ett objekt, så att detta kan kontrolleras. Att det finns någon form av 

dokumentation kring utrymningsstrategin och organisationen medför att brandsyn kan utföras 

utifrån redan angivna förutsättningar.  

2.3 Kommunal tillsyn 

I det brandförebyggande arbetet är tillsyn är viktig del, där räddningstjänsterna arbetar för att 

minska antalet brister de finner ute i verksamheter. Tillsyn är ett sätt för myndigheten att 

säkerställa att samhällets krav på brandskydd upprätthålls i olika verksamheter.  MSB (2020a) 

har tagit fram en vägledning för tillsynsverksamhet enligt LSO (2003). När LSO (2003) trädde 

i kraft ändrades tillsynsverksamheten från detaljreglering till målstyrning, vilket innebar att 

planering, uppföljning och utvärdering av tillsyn behövde ske på nya vis. LSO skapade därmed 

möjlighet för förändring inom tillsynsverksamheten. Generellt består tillsynsverksamhet av 

planering, genomförande, uppföljning och förbättring (MSB, 2020a). 

Att tillsyn skiljer sig från kommun till kommun i Sverige betonas i en proposition (MSB, 

2021b). Dessa skillnader är exempelvis hur ofta tillsyn utförs och uppföljning av åtgärder. Av 

rättssäkerhetsskäl anses det viktigt att dessa skillnader minskas och från och med 1 juli 2022 
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(MSB, 2021b) gäller MSB:s nya föreskrifter kring hur kommuner bör planera och utföra tillsyn 

enligt LSO. Vid planering av tillsyn bör kommunen prioritera verksamheter utefter risker vid 

brand, om tillsyn är en effektiv förebyggande åtgärd och huruvida personerna kan antas ha god 

lokalkännedom eller är inlåsta (MSBFS, 2021). I bilaga till denna föreskrift redovisas 

byggnader och anläggningar där risker för brand bedöms som stora. I denna bilaga presenteras 

bland annat publika samlingslokaler för mer än 150 personer och lokaler med stadigvarande 

serveringstillstånd efter klockan 23 som inrymmer mer än 50 personer (MSBFS, 2021). 

Vid en tillsyn ska följande kontrolleras i skälig omfattning utifrån organisatoriska och tekniska 

aspekter (MSBFS, 2021): 

- möjlighet till utrymning 

- skydd mot brands uppkomst 

- skydd mot brandspridning inom byggnad 

- skydd mot brandspridning mellan byggnader 

- möjlighet till räddningsinsats 

2.4 Risker i restaurangmiljö  

I olika typer av verksamheter finns det olika faktorer som påverkar säkerheten i verksamheten. 

Inom samlingslokaler såsom diskotek, danslokaler och restauranger kommer de största riskerna 

enligt Abrahamsson (1998) utifrån faktorer såsom miljö, personer och personal. Abrahamsson 

skriver vidare att miljön påverkas av omständigheter såsom dämpad belysning, hög ljudnivå 

och en hög persontäthet, där dessa faktorer kan alla påverka utrymningsmöjligheterna från 

lokalerna. För personer i denna typ av lokal påverkas personer av faktorer som 

alkoholkonsumtion och att personer studerar andras beteende innan de själva agerar. Den sista 

kategorin som Abrahamsson beskriver är personal, där personalens kunskap och utbildning 

pekas ut som faktorer för att de snabbt ska kunna assistera och underlätta utrymning. 

Personalens påverkan på säkerheten omnämns som viktig för alla typer av samlingslokaler, men 

extra viktigt för nattklubbar och restauranger då de ofta byter ägare och har en hög 

personalgenomströmning. Enligt en rapport från statistiska centralbyrån i Sverige (2020) hade 

42,2 procent av de anställda inom hotell- och restaurang en tidsbegränsad anställning under 

2019, vilket tyder på att personal inom denna bransch inte är stadigvarande. Abrahamsson 

(1998) skriver just att stadig personal och ägare är en förutsättning för att säkerställa en 

godtagbar släck- och utrymningsorganisation.  

Frantzich (2000) beskriver faktorer som påverkar utrymning från en verksamhet i tre kategorier, 

(1) faktorer som är beroende av människor i byggnaden, (2) byggnaden i sig och (3) brands 

inverkan på personerna. Frantzich skriver att dessa faktorers inverkan på utrymningen inte kan 

ske kvantitativt, utan det bör ske en bedömning av varje faktors inverkan och betydelse. 

Byggnadens utformning med exempelvis utformning av utrymningsvägar påverkar utrymning 

ur en lokal. Genom anknytningsteorin (Sime, 1980) vet vi att utformning av utrymningsväg och 

att denna är tydlig är viktigt för att personer med god eller mindre god lokalkännedom ska 

kunna utrymma då människor tenderar att dras till det som är familjärt eller känt. Att en 

utrymningsväg därmed är tydlig och markerad är viktig för att säkerställa utrymning ur en lokal. 

Personberoende faktorer beskriver Frantzich (2000) vara antalet personer i byggnaden vilket 

påverkar utrymningstiden samt roll och ansvar vilket påverkar reaktionstiden och besluten som 

tas. Hur människor reagerar vid en brand kan beskrivas teoretiskt med ett antal olika teorier. I 

restaurangmiljö och på nattklubbar förväntas gästerna vistas i grupp vilka de sannolikt kommer 
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att vilja utrymma med vilket förklaras med anknytningsteorin (Sime, 1980). Gästerna kan 

därmed komma att uppsöka varandra innan de påbörjar en utrymning. Personalens anknytning 

ligger i varandra och det är troligt att dessa söker sig till varandra eller studerar hur kollegor 

agerar innan de själva agerar. Att studera hur andra agerar innan en själv agerar kan beskrivas 

genom en teori som kallas socialt inflytande (Latané & Darly, 1970), det är troligt att gäster 

kollar omkring sig vid en händelse eller ett larm för att se hur andra agerar innan de själva 

påbörjar exempelvis utrymning. Personalens inverkan på utrymning beror delvis på socialt 

inflytande men kan även beskrivas med teorin role-rule model (Tong & Canter, 1985), som 

utgår ifrån att människor tenderar till att lyssna på människor med ansvar eller som man ser upp 

till i olika sammanhang. Role-rule model innebär att personer antar en roll i olika sammanhang, 

exempelvis tar personal mer ansvar än gäster på ett företag. I restauranger och nattklubbar är 

dessa personer som ses upp till och förväntas agera personal eller väktare. Hur människor beter 

sig i lokalen eller vid en händelse kan medföra stora risker.  

Vikten av personalens kunskap och medverkan vid utrymning av en nattklubb visade Nasr och 

Wall (2012) då de studerade utrymning från en nattklubb med respektive utan personalens och 

vakternas assistans. Resultatet i studien var att när nattklubbarna utrymdes utan assistans från 

personal stod en stor andel gäster i kö till garderob medan larmet tjöt. Arbetet visade att 

utrymning utan personal riskerar att fullständig utrymning inte sker. Nasr och Wall (2012) 

upptäckte även problem med talat larm under utrymning då meddelandet försvann i sorlet från 

besökarna och hördes därmed inte. Vikten av personalens assistans uppmärksammar även 

Björkqvist och Broholm (2017) då de testade alkohols inverkan på människors benägenhet till 

utrymning. I detta examensarbete kom Björkqvist och Broholm fram till att stor tillit finns för 

de som är ansvariga i en situation och att många människor tappat respekten för ljud av brand- 

och utrymningslarm. Resultatet av utrymningsförsöken i denna studie visade att personer som 

konsumerat alkohol visade på ett tunnelseende, där de uppmärksammade information i rummet 

liknande övriga kontrollgrupper men analyserade inte informationen i samma utsträckning. Den 

grupp med högst alkoholhalt i blodet uppmärksammade brand- och utrymningslarmet men 

valde trots detta att inte utrymma. Broholm och Björkqvist (2017) visade även på riskerna vid 

alkoholkonsumtion och utrymning.  

I restaurangmiljö finns ett antal risker kopplat till brandsäkerheten i köket. Detta bland annat 

för att en del riskkällor och möjlighet till brands uppkomst finns i dessa utrymmen. Enligt en 

rapport från national fire protection associsation (2017) är matlagning den vanligaste 

anledningen till bränder i USA och stod för 61 % av alla bränder i restaurangmiljöer mellan 

2010 och 2014 som amerikanska räddningstjänster ryckte ut till. Av de 61 procenten var det 21 

% av bränderna som orsakades av fritöser. Totalt hade 59 % av alla bränder i restaurangmiljö 

2010–2014 uppstått i köket. Studien presenterade även att en av fem bränder i restaurang 

bedömdes bero på otillräcklig städning. Totalt larmades räddningstjänst i Sverige till 1077 

insatser i restaurang- och danslokaler under 2020, varav 180 var brand i byggnad (MSB, 2021a). 

I Sverige startade 70 av de 180 bränder som skedde i restauranger 2020 i köket (MSB, 2021a), 

av dessa 70 var brandorsak okänd eller annan i 30 fall, fel i utrustning i 15 fall, spis i 8 fall och 

avsiktlig brand 5 fall.  
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3 Intervjustudie 
I detta kapitel beskrivs hur intervjustudien planerads och genomfördes. 

3.1 Förberedelse 

Intervjustudie valdes för att en djupare insikt i räddningstjänster och restaurangers insikter 

söktes. Att intervjua både restauranger och räddningstjänster planerades för att få kunskap kring 

hur upplevelsen kring ämnet skiljde sig mellan de båda partnerna. Intervjustudien planerades 

för att intervjua cirka tio räddningstjänster och tio till tjugo restauranger. Intervjustudien 

planerades utifrån att intervjua räddningstjänst och restaurang från samma geografiska område 

för att kunna jämföra svar mellan de båda partnerna. 

Val av intervjukandidater gjordes utifrån att skapa en geografisk och storleksmässig spridning 

mellan kandidaterna. Ambitionen i arbetet var att intervjua både stora, medelstora och mindre 

räddningstjänster. Ambitionen var även att skapa en geografisk spridning med deltagare från 

norr till söder och öst till väst. Valen var slumpmässiga utifrån denna ram med geografisk och 

slumpmässig storlek. Intervju har skett med kandidater från norra, östra, västra och mellersta 

Sverige. Det var val av geografiskt område och spridning av räddningstjänsternas storlek som 

sedan ledde till slumpmässig kontakt med restauranger i samma område. Restaurangerna som 

kontaktades valdes slumpmässigt ut runt om i Sverige med kriterium att servera alkohol.  

Förberedelse av frågorna till intervjuerna skedde utifrån arbetets frågeställningar som 

presenteras i inledningen till detta arbete. Olika aspekter av frågeställningarna önskades belysas 

och relevant omkringliggande information önskades fångas in. För restaurangerna kunde 

omkringliggande information vara hur länge verksamheten bedrivits och verksamhetens 

storlek. För räddningstjänsterna kunde omkringliggande information vara frågor kring 

tillsynsverksamhet. Förutom frågeställningarna i detta arbete användes även funderingar efter 

litteraturstudie som underlag till enstaka frågor såsom exempelvis hur prioriterat brandskyddet 

upplevdes idag. Frågorna till intervju med räddningstjänst kontrollerades av handledare och en 

klasskamrat med tidigare erfarenhet av tillsyn. Frågor till intervju med restauranger 

kontrollerades av handledare och tidigare nämnda klasskamrat och en testintervju med en 

person anställd som köks- och restaurangchef utfördes innan frågorna användes och intervjuer 

utfördes.  

3.2 Genomförande 

För att boka intervjuerna kontaktades räddningstjänster främst via telefon medan restauranger 

kontaktades via mejl och till viss del telefon. Författaren hade fördomar om att det kan vara 

oerhört svårt att ringa restauranger vid rätt tillfälle för att kunna få dessa att medverka i liknande 

arbeten, därav kontaktades restauranger främst via mejl. Totalt kontaktades tolv 

räddningstjänster varav tio medverkat. Totalt kontaktades runt trettiofem till fyrtio restauranger, 

där tyvärr endast fyra medverkade. Under arbetets gång med att boka intervjuer fick planen 

med att intervjua räddningstjänst och restaurang från samma geografiska område överges. 

Frågorna till intervjun skickades per mejl till den som skulle intervjuas innan intervjun 

genomfördes. Samma frågor ställdes till alla medverkande i samma grupp, men frågor till 

räddningstjänster skiljde sig gentemot restauranger. Intervjuerna var strukturerade. Intervjuerna 

genomfördes via Zoom, där intervjuerna spelades in och där författaren antecknade löpande. 

Anteckningarna renskrevs senare. Intervjuerna var strukturerade med främst öppna frågor och 

utfördes som kvalitativa (Höst et al., 2006), där en djupare förståelse för deltagarnas åsikter 

inom ämnet söktes. Svaren studerades sedan även kvalitativt. 
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Slutligen sammanställdes informationen inhämtad från intervjustudien tillsammans med 

information från litteraturstudien, detta utvärderades och analyserades. Resultat från 

intervjustudien presenters i resultat-kapitlet och analyseras i diskussionskapitlet. 

3.3 Integritet 

För att skydda deltagarnas integritet kommer inte de som intervjuats omnämnas med namn och 

inte heller kommer organisationens namn nämnas i rapporten utan benämnas restaurang A, 

restaurang B o.s.v. likaså med räddningstjänster. Av denna anledning presenteras inte de 

geografiska områden som valts ut för studien mer än att de är utvalda för att skapa spridning 

geografiskt. Intervjuerna spelades in, med deltagarnas godkännande, men inspelningarna 

raderades när materialet antecknats ner och behandlats.  

De som intervjuades informerades om att de när som kunde avbryta intervjun. De var även 

informerade att de kunde hoppa över frågor om de inte kunde eller ville svara på dessa. 
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4 Resultat 
I detta kapitel presenteras en sammanfattning av svaren i den kvalitativa intervjustudie som 

genomförts. Hela svar från varje intervju presenteras i bilaga A och bilaga B. Resultatet 

diskuteras sedan i diskussionskapitlet.  

4.1 Intervju räddningstjänster 

Totalt intervjuades tio räddningstjänster från norra, västra, östra och mellersta Sverige. 

Räddningstjänsternas storlek varierande där någon liten och någon stor intervjuades, en 

majoritet av räddningstjänsterna skulle kunna klassas som varken stor eller liten. Ingen konkret 

gränsdragning har gjorts mellan stor och liten räddningstjänst för storleksbedömning. 

• Berätta lite om din befattning. 

Av de som svarade var fem brandinspektörer som arbetat som brandmän innan de tagit 

sin nuvarande tjänst och arbetar med förebyggande verksamhet. De övriga fem är 

brandingenjörer i grunden som arbetar med den förebyggande verksamheten i olika 

former. Majoriteten uttrycker att de har varierande arbetsuppgifter där tillsyn är en av 

deras arbetsuppgifter, några har en kombinerad tjänst med operativ tjänstgöring. 

 

• Beskriv hur du går till väga när du utför tillsyn i en restaurang eller nattklubb. 

De flesta ringer upp verksamheterna och bokar in en tillsyn. Sedan förbereder de sig i 

någon form, utifrån interna checklistor eller från egen strategi och läser in sig på 

objektet, tittar till exempel i tjänsteanteckning från tidigare besök. 

På plats sätter sig de flesta sig ner med verksamheten och går igenom vad en tillsyn är, 

varför de utför tillsyn och går sedan igenom verksamheternas SBA, egenkontroller, vem 

som gör vad och så vidare.  

Efter sittande möte görs för det mesta en rundvandring, där det varierar om man utför 

stickprovskontroll eller kontrollerar så mycket man kan.  

Efter rundvandring sätter de flesta sig igen för att sedan gå igenom det man sett och går 

igenom det man kommer att skriva i en tjänsteanteckning. Informerar om brister som 

bör eller ska åtgärdas. 

 

• Hur ofta utför ni tillsyn på varje enskild restaurang i ert distrikt? Har ni något 

som reglerar antalet ni utför?  

Det varierar från räddningstjänst till räddningstjänst hur ofta de besöker varje enskild 

restaurang. Tre av 10 representanter från räddningstjänsterna uttrycker att de skiljer på 

större och mindre restauranger, där större oftast får besök oftare. Här skulle en mindre 

vara runt 50 personer och större vara över 150 personer, alkoholservering är även en 

faktor här. Tre av 10 representanter från räddningstjänster uttrycker att de verksamheter 

som sköter sig besöks mer sällan och verksamheter med mycket brister besöks oftare. 

Vissa representanter för räddningstjänsterna försöker vara på restaurangerna varje eller 

vartannat år på grund av den riskbild som restaurangerna utgör i deras kommun. Ett 

vanligt svar är mellan 2–4 år emellan för mindre restaurang och oftare för större 

verksamhet. Tre representanter för räddningstjänsterna (räddningstjänst E, H och I) 

uttrycker att de försöker besöka varje restaurang med maximalt 5 eller 6 års mellanrum. 

Fyra av 10 representanter för räddningstjänster nämner uttryckligen att det är i och med 

sina tillsynsplaner eller i handlingsprogram som antalet och hur ofta en typ av 

verksamhet besöks regleras. 
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• Vad ser du för risker inom restaurangmiljö?  

Ett antal olika risker redovisades av de olika representanterna för räddningstjänsterna. 

Nedan presenteras de nämnda riskerna utan inbördes ordning. 

o Hantering av gasol/brandfarlig vara.  

o Personantalet (främst större restaurang & nattklubbar) 

o Anlagd brand 

o Alkoholservering (påverkar omdömesförmågan, få reagerar på larm, 

utrymningstid) 

o Människors beteende (gäster och personal) 

o Restaurangkök (ventilationssystem från kök, ej avskilt kök utan installation av 

punktskydd över fritöser och stekbord, fritöser) 

o Stora lokaler i flera våningar eller där överblickbarheten är svår. 

o Organisatoriskt brandskydd (personalen vet ej hur de ska agera vid händelse), 

avsaknad av introduktionsutbildning i brandskydd 

o Pyroteknik (mer nattklubb men även restaurang vid evenemang) 

o Levande ljus 

o Blockerade utrymningsvägar 

o Lokalernas ålder i kombination med en icke-retroaktiv bygglagstiftning 

(exempelvis gamla nödöppningsvred som är i varierande skick).  

o Restaurangers placering i bebyggelsen (exempelvis i äldre stadsdel med 

träbebyggelse) 

o Sophantering vilket skapar förutsättningar med brännbart material 

o Avsaknad av kunskap kring kontroll- och underhållsplaner vilket medför dåligt 

kontrollerad släckanläggning och utrustning 

o Att ägarbyte sker ofta vilket medför bland annat ingen kontinuitet i SBA-arbete 

o Lokaler avsedda för en verksamhet bytt till restaurang (medför bland annat att 

dörrar kan vara motsatt utrymningsriktningen) 

o Gamla AD-lösningar (bland annat tvivelaktiga lösningar utifrån tvivelaktiga 

antaganden) 

o Hot om våld såsom skottlossning eller knivdåd i eller utanför lokal 

o Utrymningsvägar (ex. i källarplan vilka kan ha långa avstånd eller genom kök 

och mindre utrymmen. Det nämns även förvaring av material i utrymningsvägar 

på grund av bland annat platsbrist i restauranger) 

o Uppställda branddörrar 

 

• Finns det någon risk du anser sticker ut? 

Svaren varierade på denna fråga. Det som nämndes oftast var äldre restaurangkök som 

inte är avskilda från serveringslokal och som saknar punktskydd ovanför stekbord och 

dylikt. Det som nämndes var: 

o Hanteringen av brandfarlig vara i kombination med restaurangers placering 

exempelvis i samma hus som flerbostadshus. 

o Sophantering, men beror på årstid. 

o Restauranger som blir nattklubbar, att möbler och dylikt inte blockerar 

utrymningsvägar i samband med detta. Avsaknad av punktskydd i kök som ej är 

brandtekniskt avskilda. 
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o Äldre kök som inte är avskilda från kök och saknar punktskydd.  

o Köksmiljön med hantering av gasol och fritös. 

o Köksmiljö i och med ej avskilda och avsaknad av punktskydd, ofta i 

kombination med placering i anslutning till utrymningsväg. Även personantalet 

på nattklubbar/restauranger som blir nattklubbar på grund av bland annat 

intäkter från inträde.  

o Det organisatoriska brandskyddet där personal inte är utbildade i rutiner vid 

händelse. 

o Utrymningsvägar där ex. nödbeslag eller dörr är ur funktion. Även nattklubbar 

(>150 personer) där brandlarm stängs av för att kunna ha diskorök på dansgolv. 

o Hot om våld.  

o Utrymning via personalutrymmen, alkoholpåverkan, övermöblerade lokaler 

med blockerade utrymningsvägar.  

 

• Hur tycker ni att SBA i restaurangmiljö fungerar? 

Sex av 10 anser att det är verksamhetsberoende om SBA fungerar bra eller dåligt. 

Majoriteten av dessa svarade att variationen kunde ses bero på storleken på verksamhet, 

att stora verksamheter eller restaurangkedjor generellt sköter detta väl och att mindre 

verksamheter oftare sköter det mindre bra. En svarade att detta var personberoende och 

kunde inte härledas till storlek utan snarare den som bedriver verksamhetens erfarenhet 

och engagemang i frågan.  

Två av 10 anser att det fungerar dåligt överlag, men att det främst är i mindre 

restauranger. 

Två av 10 svarar att det fungerar generellt bra, där den ena nämner på att restaurangerna 

kan vara dåliga på att dokumentera men att de utför sina kontroller.  

• Hur kontrollerar du verksamhetens SBA och hur det efterlevs? 

Alla svarar att detta kontrolleras på tillsyn genom att sitta ner och prata med 

verksamheten, kontrollerar dokumentationen, kontrollerar om exempelvis 

egenkontroller är utförda med mera. Räddningstjänsterna uppger att de ställer 

kontrollfrågor och går rundvandring, varvid de anser att de får bra uppfattning kring hur 

verksamheten sköter sitt SBA. 

• Anser du att restauranger vet hur de ska arbeta med sitt SBA? 

Två av 10 deltagare anser att det varierar från verksamhet till verksamhet, där ena svarar 

att det kan bero på krögarens erfarenhet.  

Två av 10 anser att större verksamheter har bättre koll än mindre restauranger på hur de 

ska arbeta med sitt SBA, vilket en nämner kan ha att göra med tätare tillsyn. 

Ytterligare 3 deltagare anser att restauranger vet hur de ska arbeta, men en av dessa tre 

räddningstjänster nämner att även om de har kunskap så arbetar man inte med det.  

Tre av 10 har svarat nej, att det är bristfälligt.  

 

• Hur upplever du kunskap kring brandskydd i restauranger och hos 

restaurangägare? 

Fem av de tio representanter från räddningstjänsterna upplever kunskapen bra eller helt 

okej, att kunskap kring det som är nödvändigt finns. En av dessa fem, från 

räddningstjänst D, upplever att den är bra beroende på regelbunden tillsyn från 

räddningstjänst.  
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Två representanter från räddningstjänster (G & F) nämner att erfarna krögare som 

arbetat länge har bra kunskap av naturlig förklaring.  

Representant från räddningstjänst C svarar att kunskapen varierar mellan 

verksamheterna och att det är verksamhetsberoende och hur verksamhetsutövaren vill 

sköta sin verksamhet hur kunskapen är. 

Representanter från räddningstjänst H svarar att enklare kunskap finns men den djupare 

förståelsen saknas, exempelvis varför det är dåligt att en dörr öppnas mot 

utrymningsriktningen.  

En av de 10 representanterna från räddningstjänsterna svarar att kunskapen är dålig, från 

räddningstjänst I. 

• Hur tror du att kunskap kring brandskydd och risker hos 

restauranger/restaurangägare kan ökas? 

Generellt hade representanterna från räddningstjänsterna positiva förslag. Riktad 

information kostnadsfritt och ökade antal tillsyn är vanliga förslag. En av de tio 

representanterna från räddningstjänsterna tror inte att kunskapen kan ökas då det inte är 

en prioritering förutom hos de verksamheter där det är ett egenintresse för verksamheter 

att minska risk för egendomsskador. 

o Att all personal ska gå utbildning kring brandskydd hos räddningstjänst eller hos 

andra aktörer. 

o Skapa engagemang kring brandskydd hos fastighetsägare och 

verksamhetsutövare. Vara noga med att informera kring räddningstjänstens 

förmåga vid insats och att det kan bli stora konsekvenser.  

o Förslag att ha utbildning kring brandskydd i kombination med 

serveringstillstånd eller ha mer brandskydd i serveringstillstånd. 

o Att räddningstjänster ska vara tuffa vid tillsyn, då verksamheter ofta bättrar sig 

efter föreläggande. 

o Att räddningstjänsten ska kunna besöka verksamheter och informera om risker 

och brandskydd, kostnadsfritt. 

o Genom tät samverkan med räddningstjänst och övriga myndigheter. 

o Informationsträffar med tema (exempelvis gasol) där alla restauranger bjuds in. 

o Täta tillsynsbesök för att skapa kunskap. 

o Krogtillsyner tillsammans med andra aktörer (ex. polis). 

o Hårdare kravställning kring SBA i serveringstillstånd. 

o Att räddningstjänst/MSB skapar kortare filmer/PPT som informerar kring 

viktiga saker att tänka på som skickas ut till verksamheterna. 

 

• Hur upplever du prioritering av brandskydd och SBA hos restauranger?  

Av de 10 representanterna från räddningstjänsterna svarar fyra att prioriteringen är 

högre hos större verksamheter än mindre. I de mindre verksamheterna upplevs 

brandskydd prioriteras bort jämfört med vinstdrivande faktorer.  

Två av 10 svarar att prioriteringen är för dålig eller att det inte hade skadat med högre 

prioritering. 1 av 10 svarar att de upplever att det prioriteras bort mot vinstgivande 

faktorer. 

Två av 10 svarar att den är hög hos alla verksamheter då verksamheterna vet att det är 

viktigt, av dessa två svarar en räddningstjänst att de lägger tid på att få nyöppnade 

verksamheter att prioritera detta. 
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En av de 10 uppger att de tycker att prioriteringen i ”sommarkrogar” är sämre än på 

stadigvarande krogar.  

• Anser du att säkerhetsnivån i restaurangmiljön är acceptabel? 

Nio av 10 anser att säkerhetsnivån i restaurangmiljö är acceptabel över lag. Flera trycker 

på att detta baseras på att restaurangerna kontinuerligt utför kontroller och arbetar med 

sitt brandskydd.  

Det avvikande svaret svarade nej då de oftast hittar brister med resonemang att personen 

inte kunde säga ja när det ofta förekommer brister, men denne anser inte heller 

restauranger vara största riskobjekten i kommunen. Detta var representant från 

räddningstjänst J. 

• Anser du att ni har tillräckligt med resurser och tid för att utföra tillsyn i den 

omfattning ni önskar?  

Sex av 10 representanter från räddningstjänster svarade nej på denna fråga, mycket 

utifrån arbetsbelastning och på grund av personalfrågor. Av dessa 6 nämner representant 

från räddningstjänst B att med kommande omorganisation så kommer de ha tillräckligt 

med resurser.  

 

Av de fyra representanter från räddningstjänster som svarade att de hade tillräckligt med 

resurser och tid svarade representant från räddningstjänst H att de alltid hade för lite 

resurser men att utifrån hur de prioriterade hade de tillräckligt. Representant från 

räddningstjänst C svarade ja utifrån att de hade tillräckligt för att utföra de tillsyn de 

behöver, likaså representant från räddningstjänst D men representant denne uppger att 

de saknar tid att åka ut och endast informera om brandskydd vilket de hade önskat. 

Representant från räddningstjänst E svarar ja, men uppger att detta kan ändras i och med 

kommande föreskrift.  

4.2 Intervju restauranger 

Fyra restauranger intervjuades och det sammanställda resultatet redovisas nedan. Restaurang C 

uppfyller inte helt kriterier för att medverka i studien men kunde medverka, svaren redovisas 

här, men diskuteras endast lätt i diskussionen. Restaurang D skickade endast sina svar på 

frågorna och ingen intervju utfördes via Zoom. 

• Kan du berätta lite om vad du har för roll i företaget? 

Av de som intervjuats var 2 ägare till verksamheten, en var VD, en var restaurang- och 

driftschef. 

• Beskriv er verksamhet lite kort.  

Av de som intervjuats beskrevs tre som à la carte verksamheter som främst är öppna 

kvällstid. Restaurang C är lunch- och cateringföretag som har öppet en kväll i månaden. 

• Hur länge har restaurangen varit verksam? 

Restaurang A och B har varit verksamma i fem år. Restaurang C i fyra år. Restaurang 

D i 21 år. 

• Hur många personer kan tänkas vistas i lokalen enligt dimensionerade 

förutsättningar?  

Restaurang A: 75 sittplatser, tidigare skylt med 120 personer,  

Restaurang B: Ca 100 personer.  

Restaurang C: 25 personer. 

Restaurang D: 58 personer.  
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• Hur ser er personalstyrka ut? 

Restaurang C är 2-3 personer. Restaurang D har 7 kockar och 7 servitriser. Restaurang 

A och B har 5-6 heltidsanställda. 

• Hur stor omsättning på personal har ni?  

3 av 4 svarar att det är liten omsättning på heltidsanställd personal, varav en av dessa 

tre svarar att de har omsättning på extrapersonal. Fjärde restaurangen har stor 

omsättning (Restaurang A). 

• Skulle ni säga att det sker personalbyte ofta (månader) eller sällan (några år 

emellan)? 

3 av 4 svarar sällan. Varav en av dessa tre (Restaurang B) svarar att det är ofta med 

extrapersonal men sällan med heltidspersonal. Restaurang A svarar ofta. 

• Har ni säsongsanställd personal? 

Restaurang C och D svarade nej. Restaurang A och B svarar att de har extrapersonal 

anställd sommartid. 

• Har ni utsett någon som är ansvarig för brandskyddsfrågor?  

Alla svarar ja och i alla fall är det ägaren. I två fall är det ägaren tillsammans med 

restaurangchef eller kökschef, restaurang B och D. 

• Har den/de som arbetar med brandskyddsfrågor någon formell utbildning, kurser 

inom brandskydd? 

3 av 4 svarar att de gått enstaka kurser varav restaurang A och C svarar att det var 

längesedan. Restaurang D svarar att den inte gått någon kurs. 

• Använder ni er av en extern firma för systematiskt brandskyddsarbete eller 

arbetar ni med detta själva? 

3 av 4 uppger att de själva arbetar med detta. Restaurang D använder extern firma. 

• Beskriv hur ni arbetar med ert Systematiska Brandskyddsarbete. 

Restaurang C av verksamheterna uppger att då lokalen är liten ser de mest till att 

utrymningsvägarna är fria och kontrollerar släckutrustning.  

Restaurang A uppger att deras arbete med SBA är undermåligt, att de inte arbetar 

systematiskt men att de försöker tänka på de viktigaste sakerna såsom utrymningsvägar 

och skyltar. 

Restaurang B uppger att de försöker tänka på var de sätter gäster och att all personal ska 

veta hur de ska agera om något skulle ske, kontrollerar var de placerar levande ljus. 

• Vad ingår i ert SBA?  

Här nämns kontroll av utrymningsvägar och släckutrustning. Restaurang A nämner att 

de inte dokumenterar vad de gör eller när de gör det.  

• Hur ser era rutiner kring arbete med SBA ut? 

Restaurang C uppger att de har avtal kring kontroll av släckutrustning. Restaurang A 

svarar att de inte har rutiner utan vissa saker görs sporadiskt. Restaurang B uppger att 

de har årliga checkpoints och att de försöker jobba kontinuerligt. 

• Utbildar ni ny personal kring era rutiner och hur de ska agera vid en händelse? 

Tre av fyra svarar nej. Restaurang C av dessa uppger att anledningen är att de inte 

nyanställer någon. Restaurang B uppger att de heltidsanställda utbildas, men att de 

upplever att det inte är värt att lägga den tiden på sommaranställda då dessa glömmer 

informationen fort.  

Restaurang D uppger att de informerar nyanställd personal kring sina rutiner. 
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• Vilka risker ser ni i er verksamhet?  

Här svarar restaurangerna: 

- Levande ljus 

- Rökutveckling från glömda kastruller på spis 

- Torrkokning 

- Fritös 

- ”Alla risker som finns” 

- Personal som inte har koll 

• Har ni en imkanal? Vem ansvarar för att den rengörs? 

Sotare från kommun ansvarar för detta. Tre av fyra verksamheter har imkanal och 

uppger detta. Restaurang C har inte imkanal men kort ventilationskanal till gatan.  

• Hanterar ni brandfarlig vara? 

Alla verksamheter svarar nej. 

• Hur mycket tid skulle ni säga att ni lägger på ert brandskydd idag och hur mycket 

tid kan ni tänka er lägga på ert brandskydd? 

Restaurang A svarar 2 h/år och restaurang B och D svarar några timmar på året. 

Restaurang A och B nämner att de borde kunna hinna med en timma i månaden. 

Restaurang D vill inte lägga mer. Restaurang C svarar att de inte lägger mycket tid alls 

och inte funderar på att lägga mer. 

• Hur känner ni att er kunskap kring brandskydd och systematiskt 

brandskyddsarbete är?  

Här svarar alla att de anser att de har tillräcklig eller god kunskap. Restaurang A svarar 

att de har tillräcklig och vet vad de borde göra men gör det inte. 

• Har ni några synpunkter eller önskemål kring hur er kunskap kring brandskydd 

skulle kunna förbättras? 

Restaurang C säger att de inte har några önskemål eller synpunkter kring detta. 

Restaurang A svarar att de hade kunnat förbättra det genom att själva arbeta med det 

mer. Restaurang B svarar att de hade önskat gemensamma utbildningar med alla 

verksamheter i samma lokaler och årskontroll tillsammans via exempelvis 

fastighetsskötare. 

• Vad önskar ni för stöd för att förbättra er kunskap kring brandskydd och 

säkerhet? 

Restaurang C har inga önskemål. Restaurang B önskar mer utbildning för personalen 

och kanske erbjuda för brandskydd likt de alkoholutbildningar som finns. Restaurang A 

svarar att de önskar mer pengar och tid, men framför allt anser de att räddningstjänsten 

är för snälla vilket bland annat leder till att de inte sköter sitt brandskydd bra.  

 

  



18 
 

5 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras resultatet från intervjustudie. Diskussion förs kring resultatet utifrån 

arbetets frågeställningar och arbetets metod.  

Diskussionen presenteras på följande vis: diskussion av resultat från intervjuer med 

räddningstjänster, diskussion av resultat från intervjuer med restauranger, sammanställd 

analys och slutligen analys av eget arbetssätt.  

5.1 Resultatdiskussion intervjuer med räddningstjänster 

Tio räddningstjänster medverkade i intervjustudien och urvalet gjordes utifrån 

räddningstjänsternas storlek samt geografisk spridning över landet. Antalet räddningstjänster 

som medverkade på intervju speglade antalet som planerades för och urvalet representerar 

populationen till viss del. Ett större antal mindre eller små räddningstjänster borde ha intervjuats 

och än mer geografisk spridning hade behövts än vad som denna studie innefattat för ett mer 

representativt resultat. Hade tid och möjlighet funnits hade kanske 20 eller fler 

räddningstjänster intervjuats.  

Resultatet från intervjustudien visar att hur ofta tillsyn på varje enskild restaurang sker varierar 

från räddningstjänst till räddningstjänst. Större restauranger kontrolleras generellt oftare än 

mindre av räddningstjänster, men det varierar om tillsyn sker efter enstaka år eller om det är 

flertalet år som är maximala intervallet mellan tillsyn för verksamheterna bland 

räddningstjänsterna. Eventuellt verkar det finnas ett samband i hur man upplever kunskap och 

hur restauranger arbetar med systematiskt brandskyddsarbete och hur ofta tillsyn utförs på 

restauranger. 

De risker som räddningstjänsterna upplever i restaurangmiljö varierar mycket mellan de som 

intervjuas. Hot om våld är en risk som nämns av räddningstjänst I som sticker ut jämfört med 

vad övriga räddningstjänster svarar och i detta svar nämner även räddningstjänst I inrymning i 

restaurang och även hur viktig alternativ utrymningsväg (inte huvudentré) blir om personer på 

plats behöver ta sig därifrån. Räddningstjänst I nämner detta utifrån antalet skjutningar och 

attentat som inträffat och den riskbild som samhället har. En annan specifik risk som två 

räddningstjänster nämner är placering av restauranger i samhället, där verksamheten ligger i 

äldre områden i samhällen eller där byggnation främst är i trä. I övrigt nämns kök ofta kopplat 

till risk, dels utifrån eventuell hantering av brandfarlig vara men även dels utifrån att 

punktskydd i kök inte alltid förekommer i äldre verksamheter, där serveringslokalen inte är 

brandtekniskt avskild. Variationen i svar är dock stor mellan intervjuerna vilket visar på att det 

finns ett stort spann på vilka risker som existerar och allvarligheten i dessa. Vissa risker verkar 

eventuellt vara geografiskt bundna eller vara högre i olika områden. Riskerna som nämnts i 

denna rapport har inte jämförts vidare med statistik från IDA då kategorierna för statistiken inte 

är tillräckligt detaljerad för att kunna jämföras. 

Kunskapen kring systematiskt brandskyddsarbete i restaurangmiljö anser räddningstjänsterna 

variera, vissa anser att den generellt är bra. Flera räddningstjänster uppger att det inte är att 

kunskapen kring brandskydd som är dålig, utan att vissa restauranger medvetet väljer att inte 

arbeta med sitt brandskydd. Upplevelsen är hos vissa att mindre restauranger är sämre på att 

arbeta med sitt systematiska brandskyddsarbete än större verksamheter, där större verksamheter 

generellt är duktiga på detta. Flera uppger även att det varierar från verksamhet till verksamhet, 

där storleken inte alltid är det som avgör utan kanske beror mer på verksamhetsutövaren och 

den personens engagemang i brandskydd. När det gäller att förändra kunskapen hos ägare som 
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inte arbetar med sitt brandskydd uppger enstaka räddningstjänster att detta kan vara ganska 

svårt och de är tveksamma till att detta går.  

De förslag som räddningstjänsterna föreslår för att öka kunskapen i restauranger är framför allt 

att öka information till verksamheterna genom exempelvis tätare tillsyn eller någon form av 

utbildning som är gratis för restaurangerna. Idéer finns och mycket känns som att det kräver tid 

som räddningstjänsterna inte har. Det finns dock en antydan hos räddningstjänsterna att de 

restauranger som inte sköter sitt brandskydd eventuellt är de restauranger som inte skulle kunna 

förändras och där kunskapen kanske inte kan ökas på grund av exempelvis ovilja och 

bortprioritering.  

Flera räddningstjänster betonar att det bör finnas en gränsdragningslista mellan vad 

fastighetsägaren och verksamhetsutövaren ansvarar för gällande brandskyddet. Detta för att 

förenkla processer då något ska åtgärdas efter en tillsyn exempelvis. Detta anser många vara en 

viktig aspekt i dokumentationen som bör finnas.  

Utifrån förutsättningarna som räddningstjänsterna har idag är upplevelsen kring att de har 

tillräckligt med resurser och tid varierande. Ett antal räddningstjänster uppger att de inte har 

tillräckligt med tid att arbeta i den omfattning som de önskar och dessa nämner bland annat en 

oro i och med kommande föreskrift. I och med denna föreskrift ska skillnader kring tillsyn runt 

om i Sverige förhoppningsvis förminskas och detta i sin tur kan påverka hur tillsyn påverkar 

kunskap i restauranger.  

Sammanfattningsvis utifrån detta arbetes frågeställningar upplever räddningstjänster generellt 

att restauranger arbetar på ett godkänt vis med sitt brandskydd. Grundläggande kunskaper finns 

hos restauranger, men kan variera från person till person. Krögare som arbetat i branschen 

upplevs naturligt ha mer kunskap än hos nyblivna restaurangägare. De risker som finns varierar 

beroende på vilken räddningstjänst som intervjuas, men det nämns både risker kopplade till 

brands uppkomst, spridning av brand och faktorer som påverkar utrymning. Att förbättra arbetet 

med systematiskt brandskyddsarbete i de restauranger som inte sköter sig upplever flertalet 

kunna utföras genom att skapa engagemang, utbilda och öka antalet tillsyn på verksamheten.   

5.2 Resultatdiskussion intervjuer med restauranger 

Antalet restauranger som i slutändan medverkade i projektet var mycket färre än vad författaren 

hoppades och vad studien planerades för. Resultaten från intervjuer med restauranger är därmed 

baserade på ett litet urval och resultaten är känsliga för vilka restauranger som urvalet består 

av. Dessvärre är urvalet så litet och homogent att det inte representerar den studerade 

populationen på det sätt som önskades. Restaurang C som intervjuades var liten och hade endast 

öppet kvällstid med alkoholservering en gång i månaden och var annars en lunchrestaurang. 

Denna verksamhet kunde medverka i intervjun, men är oerhört liten och riskerna i denna 

verksamhet skiljer sig något från de andra verksamheterna exempelvis då utrymningen inte är 

lika beroende av organisation. Svar från denna restaurang presenteras men djupare resonemang 

från denna intervju dras inte. Restaurang D som intervjuades svarade kortfattat via mejl och 

utvecklade inte sina svar. På grund av svårigheterna att få in medverkande uteslöts inte 

informationen som delgetts från denna restaurang. Följande resultatdiskussion kring resultatet 

från intervjuerna med restauranger baseras av dessa anledningar främst på restaurang A och B 

då dessa intervjuer bedöms mest intressanta för studien. I denna studie intervjuades i slutändan 

endast mindre restauranger och inga större verksamheter.  
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De restauranger som intervjuades arbetade väldigt olika med sitt systematiska 

brandskyddsarbete, från den lilla restaurangen som inte har många risker jämfört med de något 

större restaurangerna som har mer att kontrollera och arbeta med. Det varierar från verksamhet 

till verksamhet kring hur de arbetar med detta. Restaurang C är så liten att skäligt systematiskt 

brandskyddsarbete är enkla åtgärder. Restaurang D:s svar blev tyvärr kortfattat och kunde inte 

utvecklas. Utifrån restaurang A och B kan arbete med systematiskt brandskyddsarbete sägas 

variera. Restaurang A uttrycker att de själva arbetar dåligt med sitt systematiska 

brandskyddsarbete på så sätt att de knappt arbetar med detta. Personalen utbildas inte och 

informeras till största del inte om rutiner. Restaurang B har en tydlig gränsdragningslista och 

stadigvarande personal, i denna restaurang fungerar systematiskt brandskyddsarbete för 

verksamheten ganska bra. Restaurang B är dock ärliga med att all extra personal eller 

timanställda som arbetar inte får information kring hur de ska agera och rutiner vid en händelse, 

men säger samtidigt att det ska finnas heltidsanställda på plats som är informerade. Exakt hur 

restaurangerna arbetar med sitt brandskydd har inte framkommit till fullo. Viss information har 

erhållits exempelvis att det kontrolleras att utrymningsvägar är fria och att arbetet för restaurang 

A inte blir särskilt systematiskt. Restaurang B säger att de skulle kunna tänka sig att börja med 

en månadskontroll och att detta är något de bör hinna, de lägger i dagsläget några timmar om 

året och uppger att de försöker arbeta kontinuerligt. Vad det kontinuerliga faktiskt innebär 

framgick inte helt, men exempelvis att de funderade kring var de hade gäster dagligen.  

Alla fyra restauranger upplever att de har tillräcklig kunskap kring brandskydd och systematiskt 

arbete. De anser inte att de saknar kunskap kring brandskydd och anser sig veta hur de bör 

arbeta med sitt brandskydd. Av de som medverkade kan alla ses ha erfarenhet och de två ägarna 

och VD:n uppger att de varit i branschen länge.  

De risker som restaurangerna nämner är exempelvis levande ljus och torrkokning i kök. 

Intressant är att en av krögarna nämner att han ser personalens okunskap som risk men nämner 

tidigare att de inte utbildar sin personal kring hur de ska agera vid en händelse i restaurangen. 

Restaurangerna nämner betydligt färre risker än vad räddningstjänsterna nämnt och fokuset är 

mer kring brands uppkomst.  

Upplevelsen är att restauranger ser brandskydd som något som de måste göra tillsammans med 

krav från andra aktörer till exempel de krav som kommer från arbetsmiljöverket och 

livsmedelsverket. Vissa prioriterar brandskydd mer än vad som krävs utifrån egendomsskydd, 

men generellt arbetar restaurangerna bara med brandskydd utifrån vad de måste enligt lag.  

Restaurangerna kommer själva inte med mycket åsikter kring hur kunskap om brandskyddet 

eller hur arbetet skulle kunna förbättras. Restaurang A anser dock att ”räddningstjänsten är för 

snäll” och syftar på att personen själv anser att de inte arbetar tillräckligt eller på ett bra sätt 

med sitt brandskydd och att räddningstjänstens tillsyn är en faktor i att förbättra sitt brandskydd. 

Den intervjuades åsikt är att de har mycket som bör förbättras kring sitt arbete med sitt 

systematiska brandskyddsarbete och att de vet om detta själva, men trots att mycket bör 

förbättras så har räddningstjänsten i kommunen utfört tillsyn utan att trycka på att förbättra eller 

åtgärda vilket gör att motivationen och engagemanget att förändra saknas i restaurangen. Att 

tillsyn är en viktig faktor kan därmed utläsas för denna restaurang. Restaurang B trycker i stället 

på att det är fastighetsägaren som kan göra skillnad genom att erbjuda gemensamma kontroller 

för alla verksamheter i samma byggnad eller gemensamma utbildningar. Restaurang B uttrycker 
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även önskning på en utbildning för brandskydd på samma sätt eller motsvarande den för 

serveringstillstånd.  

Från denna studie är det inte lämpligt att dra några större slutsatser från intervjuerna med 

restauranger. Det bör samlas in mer data från ett större urval för att verkligen representera denna 

populations åsikter och kunna dra mer validerade slutsatser.  

5.3 Eget arbetssätt och metod 

Dataunderlaget i denna studie blev mindre än vad författaren önskat och detta har påverkat 

främst arbetets resultat utifrån intervjuer med restauranger. De medverkande deltagarnas åsikter 

speglar endast ett stickprov från populationerna och för både restauranger och räddningstjänster 

är det viktigt att påpeka att deltagarnas åsikter möjligen inte speglar hela populationens åsikter. 

För att verkligen spegla populationens uppfattning och åsikter behövs ett betydligt större urval. 

Från detta arbete kan däremot ett antal lärdomar dras. Att intervjua restauranger har varit svårt 

att få till och boka in. Författaren har dels ringt dels mejlat till restaurangerna och reflektionen 

är att det ofta är ägare eller högre chefer som har ansvar kring brandskydd och beroende på 

verksamhet är dessa oerhört svåra att få tag i. Att mejla och ringa har visat sig i denna studie 

vara ett svårt sätt att komma i kontakt med dessa personer. Utifrån den kontakt som författaren 

har haft med restaurangbranschen har den pågående personalbristen inom branschen och den 

påfrestningen som pågående COVID-19 pandemi haft på restaurangbranschen visat sig att vara 

eventuella anledningar till att det varit så svårt att boka in intervjuer. Om ägaren själv inte kan 

medverka vill de gärna inte delegera detta till exempelvis restaurang eller kökschef då dessa 

har hög arbetsbelastning. Om sättet att kontakta restauranger var fel eller rätt metod kan 

författaren inte uttala sig om, det kan ha varit verksamhetsberoende eller baserat på 

uppfattningen hos den som erhåller kontakten huruvida det finns tid och möjlighet att medverka 

eller vidarebefordra kontakten. Om metoden var rätt eller fel eller om det är yttre 

omständigheter som påverkat antalet medverkande kan författaren själv inte avgöra. 

Författaren har även funderat kring de frågor som ställts under intervjuerna. En fundering och 

något som dök upp efter ett antal intervjuer var om den information som önskades verkligen 

fångades in av de frågor som ställdes. Författaren funderade även kring om vissa frågor var 

överflödiga, men för att behålla kontinuerlighet och jämförbarhet i arbetet ändrades inte 

frågorna efter ett antal intervjuer blivit utförda. Intervjufrågorna till restaurangerna anser 

författaren efter arbetet fokuserade en aning för mycket på personal och andra faktorer än hur 

restaurangerna faktiskt arbetar med sitt brandskydd. Det märktes dock på intervjuerna att de 

restauranger som intervjuades hade det svårt att prata om sitt systematiska brandskydd och de 

frågor som ställdes nästan blev repetitiva. Att inte ha erhållit mer information kring detta kan 

även bero på författarens egen oerfarenhet och begränsade kunskap kring att genomföra 

intervjuer. Uppfattning från författaren var att det inte fanns mycket mer information att hämta 

kring systematiskt brandskyddsarbete från intervjuerna som gjordes, då de som intervjuades 

antingen inte hade mer information eller så arbetade de inte mer än vad de berättade. Restaurang 

D svarade endast kortfattat och där kunde inte svaren utvecklas. 

Det finns ett intresse i en vidare studie av organisatoriskt brandskydd i restauranger intervjua 

även personal kring dessa frågor, exempelvis vilken kunskap de har och hur de ska agera. 

Matthed (2004) intervjuar personal i sitt examensarbete och lyfter där en osäkerhet i 

kunskaperna. Det hade varit av intresse att se hur personalens synpunkter ser ut idag och inte 

bara utifrån svar från brandskyddsansvariga vilka har intervjuats i denna studie. Detta då 
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personalen är de som är på plats och förväntas agera vid ett tillbud. Att verkligen kunna svara 

på arbetets frågeställning kring hur restauranger arbetar med systematiskt brandskyddsarbete 

behöver denna aspekt av det organisatoriska brandskyddet studeras. Detta insågs för sent i detta 

arbete tyvärr och något som vore intressant att studera framöver, exempelvis genom en 

enkätstudie. 

5.4 Sammanfattande reflektioner 

Det är svårt att jämföra resultaten från intervjuer med representanter från räddningstjänsterna 

och med restaurang då den geografiska placeringen skiljer sig. Tre av de fyra restaurangerna 

har intervjuats i samma geografiska områden som de representanter från räddningstjänster som 

intervjuats. Två av de fyra restaurangerna ligger i samma geografiska område. Restaurang A 

ligger inte i samma kommun som någon av de intervjuade räddningstjänsterna.  

Utifrån utförda intervjuer kan inga konkreta slutsatser dras kring hur restauranger i Sverige 

arbetar med sina systematiska brandskyddsarbeten. Upplevelsen från intervjuerna är att det 

varierar signifikant hur väl det arbetas med brandskydd och hur väl det arbetet fungerar. Från 

intervjuer med restauranger syns en tydlig variation mellan de fyra intervjuade 

brandskyddsansvariga och det är få timmar som deltagarna lägger på sitt brandskydd varje år. 

Representanter från räddningstjänsterna delar till största del denna åsikt, att det varierar mellan 

verksamheter vad som utförs, hur ofta kontroller utförs och hur arbetet dokumenteras. Det finns 

en naturlig variation då omfattningen av systematiskt brandskyddsarbete ska vara skäligt och 

det varierar mellan restauranger vilka brandtekniska installationer som förekommer. Det som 

skulle kunna jämföras är personalens kunskap och hur bland annat ny och extra personal 

informeras, vilket två intervjuer med representanter från restauranger uppger att de inte utbildar. 

I de andra två intervjuerna uppger verksamhetsutövarna att de inte utbildar ny personal helt 

enkelt för att de inte har någon omsättning på personal. Hur det säkerställs organisatoriskt att 

befintlig personal är informerad och fortfarande är insats nämns inte och tas inte upp under 

intervjuerna. Från intervjuer med representanter med räddningstjänster kan en reflektion vara 

att en majoritet nämnde att större verksamheter arbetat mer väl med sitt systematiska 

brandskyddsarbete generellt än mindre verksamheter.  

Representanterna från räddningstjänsterna nämner betydligt fler risker i restaurangmiljö än 

deltagarna från restaurangverksamheterna. Gemensamt nämner de organisation och 

köksmiljön. Det är inte oväntat att räddningstjänsterna nämner fler risker än 

verksamhetsutövarna, då räddningstjänsterna nämner utifrån ett större perspektiv och 

restaurangerna utgår från egen verksamhet. Intressant var att den restaurang som uppgav 

organisationen som en risk i en annan fråga uppgav att hen ansåg att de själva arbetade 

undermåligt med sitt systematiska brandskydd på främst organisatorisk nivå.  

Kunskapsläget i restauranger uppger de representanter från medverkande räddningstjänster 

variera och att krögarens erfarenhet är en viktig faktor i detta. Nya verksamheter med nya 

restaurangägare menas därmed på av naturlig anledning ha mindre kunskap och vara i större 

behov av stöd från räddningstjänst för att bygga upp kunskap kring brandskydd och 

systematiskt brandskyddsarbete. Alla intervjuade representanter från restauranger uppger att de 

anser sig ha god kunskap kring brandskydd och systematiskt brandskyddsarbete där tre av de 

intervjuade kan sägas ha lång erfarenhet som krögare. Likt någon representant för 

räddningstjänst uppgett nämner även en restaurang att de har kunskap men arbetar ändå inte 

med det systematiska brandskyddsarbetet. En viktig aspekt av denna fråga är att de som 
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intervjuats i restaurangverksamheterna i denna studie är brandskyddsansvariga och 

representanterna från räddningstjänsterna främst svarat kring verksamhetsutövaren som ofta är 

utsedd som brandskyddsansvarig. Hur den generella kunskapsbilden är i personalen kan därmed 

inte svaras på utifrån detta arbete, det bör studeras vidare.  

För att förbättra kunskap kring brandskydd och arbete med systematiskt brandskyddsarbete är 

båda de intervjuade grupperna någorlunda överens. Både en restaurang och flera 

räddningstjänster trycker på att tillsyn är det sätt som skapar förändring och kunskap kring 

brandskydd i restauranger. Även att erbjuda utbildningar nämns av både räddningstjänster och 

en restaurang. Kombinationen av utbildning för personal och för ägare samt ett regelbundna 

och kanske ökade antal tillsyn verkar tillsammans med att skapa engagemang för att säkerställa 

ett väl fungerande systematiskt brandskyddsarbete och öka kunskapen i restauranger. Enstaka 

representanter för räddningstjänsterna uttrycker även att det möjligen inte går att påverka de 

verksamheter som inte har god kunskap eller arbetar mindre bra med sitt brandskydd. En 

tendens ses i intervjuer med representanter från räddningstjänsterna att mindre restauranger har 

ett större behov av nämnda insatser. 
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6 Slutsats 
Från intervjuerna med representanter från räddningstjänster dras slutsats att arbete med 

systematiskt brandskyddsarbete varierar från verksamhet till verksamhet. Variationen kan vara 

i form av engagemang, hur det arbetas med, vad som utförs och hur väl det dokumenteras. Vissa 

representanter från räddningstjänsterna ser en variation mellan större och mindre verksamheter, 

där större verksamheter upplevs till viss del ha ett mer välfungerande systematiskt 

brandskyddsarbete än mindre verksamheter. Även kunskapsnivån anses variera mellan 

verksamheter och även detta anses variera dels utifrån storlek, dels utifrån krögarens 

arbetslivserfarenhet där nya restaurangägare i branschen oftare har mindre kunskap än mer 

etablerade krögare. Kunskapsnivån upplevs även variera med engagemanget för brandskydd i 

verksamheten. Finns en viss tendens i detta arbete till att mindre restauranger verkar ha ett större 

behov av föreslagna insatser än större verksamheter.  

Från de restauranger som medverkat varierade arbetet med brandskydd och vad som ingick i 

deras systematiska brandskyddsarbete. Exakt hur det systematiska arbetet såg ut för 

restauranger och vad som ingick var svårt att fastställa. Inga slutsatser kan dras från de 

intervjuer som utförts i detta arbete kring hur alla restauranger i Sverige arbetar med 

systematiskt brandskyddsarbete och vad som faktiskt ingår. Det nämns olika risker i 

restauranger där bland annat köksmiljö, levande ljus och organisation nämns. Kunskapen kring 

brandskydd ansågs vara god. 

De insatser som föreslås utifrån detta arbete utifrån utförda intervjuer är: 

- Regelbundna tillsynsbesök från räddningstjänst.  

- Utbildning i olika former, från räddningstjänster, företag eller i kombination med 

serveringstillstånd. 

- Information till verksamheterna exempelvis i form av besök från räddningstjänster.  

Resultatet från detta arbete bör användas kritiskt då dataunderlaget är litet och endast utgår från 

stickprov från hela populationen. Vidare studier av restauranger bör utföras för att vidare kunna 

studera, analysera och bedöma det systematiska brandskyddsarbetet i restaurangmiljö. En 

aspekt som vore intressant att studera är den organisatoriska delen av det systematiska 

brandskyddsarbetet och framför allt personalens kompetens och kunnande gällande 

brandskydd. Personalens agerande och kunskap bedöms ha stor betydelse för restaurangers 

utrymningssäkerhet och brandskydd.  
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Bilaga A-Intervjuer räddningstjänst 
I följande bilaga redovisas renskrivna anteckningar från intervjuerna med 

räddningstjänsterna. Fullständiga svar och en fullständig transskript redovisas inte. 

Anteckningarna har inte skickats till de som intervjuats för godkännande. 

Räddningstjänst A 

• Berätta lite om din befattning. 

Svar: Jag jobbar som brandingenjör som vanlig handläggare. Arbetat på räddningstjänst 

sedan mitten av 2000 talet. Arbetar med tillstånd enligt LSO, LBE med mera. Remisser 

kring serveringstillstånd och så vidare. Arbetar även operativt. 

 

• Beskriv hur du går till väga när du utför tillsyn i en restaurang eller nattklubb. 

Börjar genom att boka platsbesök tillsammans med representant från verksamheten och 

fastighetsägare. Vill ha med både verksamhet och fastighetsägare då det finns en 

fördelning mellan ansvarsområden. Sedan ett antal år tillbaka arbetar denna 

räddningstjänst med att verksamhetsutövaren och fastighetsskötaren får ett skriftigt 

underlag för att förbereda sig inför tillsyn.  

På plats sätter de sig ner och går igenom det material som finns. Verksamheten och 

fastighetsägaren får berätta kring sitt systematiska brandskyddsarbete, vilka kontroller 

de utför och hur de hanterar åtgärder och brister. Verksamheten får berätta kring de 

utbildningar som genomförts och hur de hanterar information till extra personal. Efter 

de suttit ner görs stickprov i verksamheten, de ställer bland annat kontrollfrågor till 

personal på plats och kontrollerar att det finns och att de kan rutinerna et cetera.  

Samlas efter rundvandring och då summerar räddningstjänst de brister som setts och 

som bör åtgärdas. Skriver protokoll. Uppger att de inte följer tillsynshandboken utan 

applicerar s.k. mjukisprotokoll. Verifiera sedan att brist åtgärdad genom 

fotodokumentation eller åker åter och tittar efter en viss tidsperiod. Är det inte åtgärdat 

blir det ett föreläggande.  

• Hur ofta utför ni tillsyn på varje enskild restaurang i ert distrikt? Har ni något 

som reglerar antalet ni utför?  

Tidigare års handlingsprogram sätter förebyggande riktlinjer. I detta har man angett 

frister för olika typer av verksamhetsklasser. För restaurangverksamhet sker tillsyn 

mellan 2-4 år. Den från räddningstjänst som senast utfört tillsyn på en verksamhet 

beslutar om när nästa tillsyn ska utföras för samma verksamhet, detta  kan vara ett år 

eller mer beroende hur väl brandskyddet är och det systematiska brandskyddet fungerar.  

 

• Vad ser du för risker inom restaurangmiljö?  

Kan vara olika beroende på restaurangmiljö. För mindre verksamhet finns risker i 

restaurangköket. Exempelvis med imkanal om det finns släcksystem eller inte. Eller om 

en annan befintlig verksamhet gjorts om till restaurang utifrån gammal bygglagstiftning. 

Även risker kring personantal och alkoholservering. Stora anläggningar ligger i gamla 

kåkar vilka inte uppfyller dagens krav på brandskydd då de till exempel är 

sammanbyggda och har många halvtrappor. De stora anläggningarna är ofta inga lätt 

överblickbara lokaler. Ser även risker då det inte finns en tillräckligt bra organisation 

när något väl händer. Nämner även egendragning av el/kablar med bland annat 

skarvsladdmetod. 

• Finns det någon risk du anser sticker ut? 
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Det skiljer sig beroende på årstid. Ser en ökad risk med sophantering vissa perioder 

exempelvis kring anlagd brand och överfullt med kartonger. Även personantal på 

sommaren då högtryck med turism.  

 

• Hur tycker ni att SBA i restaurangmiljö fungerar? 

Upplever det både bra och dåligt. I konferensanläggningar är SBA ofta bra. SBA 

fungerar bra för de som har engagemang för frågan eller som köper externtjänst. Hur 

det fungerar är beroende på den som driver verksamheten. De verksamheter som kan ta 

in ungefär 30–60 personer, har ofta inte koll på SBA. Dessa verksamheter vet att de ska 

göra något, men gör ofta inte det. Ständig påminnelse från räddningstjänst. I dessa 

verksamheter är det ofta fokus på andra saker än brandskydd. Större restauranger arbetar 

på en acceptabel nivå.  

• Hur kontrollerar du verksamhetens SBA och hur det efterlevs? 

Det beror dels på om verksamheten har digitalt system. Då får de redovisa hur de arbetar 

utifrån sitt digitala verktyg. Eller redovisa pappersvarianter om de inte har digitalt. Visa 

exempelvis om de haft avvikelse när är den sedan åtgärdad. Räddningstjänsten ställer 

kontrollfrågor i verksamheten. Kontrollerar om de säger att de har gjort sina kontroller, 

om räddningstjänst sedan ser brister vid rundvandring. Anser du att restauranger vet 

hur de ska arbeta med sitt SBA? 

Det gör bara de större anläggningar och de som har köpt in externa system (lagt kontroll 

på externt företag eller köper bara systemet). För övrigt nja.  

 

• Hur upplever du kunskap kring brandskydd i restauranger och hos 

restaurangägare? 

Samma svar. De större anläggningar och där engagemang finns har koll, annars nja.  

• Hur tror du att kunskap kring brandskydd och risker hos 

restauranger/restaurangägare kan ökas? 

Räddningstjänsten bör vara tydliga och försöka skapa engagemang när de är där. 

Exempelvis vara tydliga med vad räddningstjänsten klarar av vid insats och att det kan 

bli stora konsekvenser vid en händelse, kanske främst riktat mot fastighetsägaren. Tror 

på att skapa engagemang hos ägare för att de ska arbeta för egen del med brandskyddet.  

• Hur upplever du prioritering av brandskydd och SBA hos restauranger?  

Mindre restauranger för exempelvis 30–60 personer, där är brandskydd inte prioriterat. 

Större anläggningar och där det finns engagemang är SBA prioriterat.  

• Anser du att säkerhetsnivån i restaurangmiljön är acceptabel? 

Ja. Borde svara ja och följa upp och kontrollera att brister åtgärdas. Då är säkerhetsnivån 

acceptabel. Finns det brister att följa upp så ska det ses till att brister är åtgärdade. Det 

kan fallera. Det är verksamhetens ansvar oavsett om räddningstjänst är där och utför 

tillsyn.  

• Anser du att ni har tillräckligt med resurser och tid för att utföra tillsyn i den 

omfattning ni önskar?  

Nej, det har vi inte. Det finns dock en plan för hur de ska ha tillräckligt med resurser 

och tid inom en snar framtid.  
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Räddningstjänst B 

• Berätta lite om din befattning. 

Är enhetschef på förebyggande avdelningen. Brandingenjör i grunden arbetat sen 2007.  

 

• Beskriv hur du går till väga när du utför tillsyn i en restaurang eller nattklubb. 

Ringer till verksamheten och bokar besök. Förbereder inför tillsynsbesök genom att gå 

igenom dokumentation såsom tidigare tillsynsprotokoll. Väl på platsbesök sätter sig de 

ner med verksamheten och går igenom deras SBA. Genomför sedan stickprovskontroll. 

Åker sedan åter till station och skriver tjänsteanteckning, hittar de brister så överväger 

de beslut och sedan föreläggande om det är skäligt. Upplever att det är längre process 

nu än innan. Med på platsbesök önskas oftast chef på restauranger och föreståndare 

brandfarlig vara, ibland även fastighetsägare.  

• Hur ofta utför ni tillsyn på varje enskild restaurang i ert distrikt? Har ni något 

som reglerar antalet ni utför?  

Vi har inget som reglerar antalet vi utför. Vi försöker utföra tillsyn på 

restaurangverksamheter var tredje eller var fjärde år. Vilka verksamheter som tillsyn 

ska utföras på redovisas i tillsynsplan.  

 

• Vad ser du för risker inom restaurangmiljö?  

Ser risker kopplat till hantering av gasol, inne i exempelvis gasolspis. Ser även risker 

med gasolbränder utomhus. Risker kopplat till att det är mycket folk, exempelvis i större 

restaurang och nattklubbar. Även risker kopplat till anlagd brand, exempelvis att någon 

kastat in något i lokalerna på natten.  

• Finns det någon risk du anser sticker ut? 

Hantering av brandfarlig vara och att restauranger ofta ligger i byggnader med andra 

verksamheter.  

 

• Hur tycker ni att SBA i restaurangmiljö fungerar? 

Det fungerar ganska bra. Upplever att restauranger kan vara dåliga på att dokumentera 

när och vem som gjort kontroller, men de gör sina kontroller.  

• Hur kontrollerar du verksamhetens SBA och hur det efterlevs? 

Kontrollerar systematiskt brandskyddsarbete vid tillsyn. Kontrollerar vad 

restaurangerna gör för egenkontroller. Kontrollerar eventuella listor, och i dessa när 

restaurangerna har gjort kontroller osv, kontrollerar vid rundvandring att brandskyddet 

är så bra som de säger. Anser att restauranger kan slarva en del med dokumentation av 

de kontroller de utför, kontrollerar vid tillsyn att de gjort sina årliga kontroller de år som 

tillsyn inte är utförda på. 

• Anser du att restauranger vet hur de ska arbeta med sitt SBA? 

Det vet dom. Vid ett ägarbyte i en restaurang, så kan de gamla ägarna mycket som de 

lämnar över. Vid nya ägare blir ofta att den första tillsyn blir som utbildning för 

verksamheten. Anser att det är viktigt att fastighetsägare också ställer krav på att 

verksamheten arbetar med SBA. Räddningstjänsten erbjuder utbildning med alla 

restaurangägare i samband med utbildning kring serveringstillstånd med 

Socialförvaltningen.  
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• Hur upplever du kunskap kring brandskydd i restauranger och hos 

restaurangägare? 

Kunskapen är bra.  

• Hur tror du att kunskap kring brandskydd och risker hos 

restauranger/restaurangägare kan ökas? 

Rekommendera att all personal ska gå utbildning antingen hos räddningstjänst eller hos 

andra aktörer. Lyfter upp vid tillsyn att alla bör gå någon utbildning. 

• Hur upplever du prioritering av brandskydd och SBA hos restauranger?  

Prioriteringen är hög. De nya restauranger eller restaurangägare som kommer in behöver 

man börja på noll med och lära hur de ska arbeta. Många restauranger söker även 

tillstånd för evenemang. 

• Anser du att säkerhetsnivån i restaurangmiljön är acceptabel? 

Ja, men det gäller att restauranger arbetar med sitt systematiska brandskyddsarbete hela 

tiden för att upprätthålla säkerheten. Restauranger bör ha täta kontroller. 

• Anser du att ni har tillräckligt med resurser och tid för att utföra tillsyn i den 

omfattning ni önskar?  

Nej, på grund av omorganisation som pågår. Efter omorganisation anses det finnas 

tillräckligt med resurs och tid.  

 

Räddningstjänst C 

• Berätta lite om din befattning. 

Jobbar som brandingenjör på räddningstjänsten med både förebyggande arbete och som 

regional insatsledare. Det förebyggande arbetet besår av allt från polistillstånd, tillsyn, 

remisser kring serveringstillstånd och frågor utefter LBE.  

 

• Beskriv hur du går till väga när du utför tillsyn i en restaurang eller nattklubb. 

Bokar upp en tillsyn genom att ringa verksamhet. Bestämmer datum och skickar ut en 

mall innan kring bland annat hur man arbetar med SBA. Uppger att de anser att det är 

viktigt att både fastighetsägare och verksamhetsutövare är med. Väl på platsbesök sätter 

de sig ner och går igenom utbildning, utrymningsövning, SBA, byggnadstekniskt 

brandskydd, egenkontroller brandskydd med mera. Räddningstjänster presenterar hur 

de anser att det olycksförebyggande arbetet ska vara. Efter att de suttit ner tar de sedan 

ett varv i byggnad och tittar på brandskyddet. Tittar på brandskyddsdokumentation om 

det finns. Kontroller om det finns det tillräckligt med skyltar med mera. Sätter sig sedan 

igen och sammanfattar vad räddningstjänsten tittat på och vad det sett under besöket. 

Berättar sedan vad de kommer skriva i protokoll och vad de kommer skriva 

föreläggande på. Sammanfattar sedan i en tjänsteanteckning och skickar ut denna till 

alla, har de inga synpunkter skrivs föreläggande. Efter en viss tid har de 

uppföljningsmöte, men sker oftast uppföljning under tiden.   

• Hur ofta utför ni tillsyn på varje enskild restaurang i ert distrikt? Har ni något 

som reglerar antalet ni utför?  

Nej, har inget som reglerar antalet. Det är lite speciellt med restauranger och 

nattklubbar, speciellt nattklubbar som söker tillstånd för offentlig sammankomst. 

Räddningstjänsten gör då besök varje år. Alla restauranger som serverar alkohol gör 

räddningstjänsten en minitillsyn på grund av alkoholsidan. Detta vid organisationsbyte 
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eller vid ny öppning. Regelrätta tillsyn sker då och då, större anläggning oftare. I 

regionen finns alltid ett fokus på publika lokaler.  

 

• Vad ser du för risker inom restaurangmiljö?  

Ser risker med storkök i samma brandcell som serveringsdel, där släcksystem över 

stekbord bör finnas om över 50 personer och alkoholservering. Något räddningstjänsten 

kontrollerar. Anser att alkoholservering är en risk, i och med bland annat att alla inte 

reagerar på larm. Även människors beteende, kanske främst i nattklubbsmiljö. 

Pyroteknik på konserter i nattklubbar. Ser även risker kopplade till anlagd brand och 

hantering av levande ljus.  

• Finns det någon risk du anser sticker ut? 

Det är när man gör om en restaurang till nattklubb och då säkerställa att alla 

utrymningsvägar är fria. Även risker kopplade till fritös och stekbord, avsaknad av 

släcksystem ovanför spis.  

 

• Hur tycker ni att SBA i restaurangmiljö fungerar? 

Det finns inget generellt svar, det är verksamhetsberoende. Beror på om verksamheten 

fokuserar på det eller inte. Vissa planer är tydligare. På större ställen har de oftare 

kontroller och har ofta larm med mera. Variationen och hur väl det fungerar kan bero 

på verksamhetens storlek, men det är främst verksamhetsberoende om det är bra eller 

ej.  

• Hur kontrollerar du verksamhetens SBA och hur det efterlevs? 

Anser att detta är tydligt på genomgången av verksamhetens systematiska 

brandskyddsarbete vid tillsyn. Först går räddningstjänsten igenom hur det är tänkt att 

fungera. Stämmer sedan av hur verksamheten arbetar. Går varv i verksamheten, då ses 

att SBA i helhet fungerar eller inte fungerar med egenkontroller. Det är tydligt hur 

systematiskt brandskyddsarbete fungerar på genomgång med verksamheten. Beroende 

på vilka som bjudits in till besöket och om verksamhet är öppen eller ej ställs även frågor 

även till personal på plats förutom brandskyddsansvariga, vilket även ger en indikation. 

• Anser du att restauranger vet hur de ska arbeta med sitt SBA? 

Ibland ja, ibland nej. Hur väl de vet hur de ska arbete kan bero på hur länge 

restaurangägaren varit krögare. De krögare som varit med länge känner till hur de ska 

arbeta, de nya restaurangägarna har mindre koll. Alla restaurangägarna är medvetna om 

utrymningsvägar, att det finns ett kontrollintervall för larm o.s.v. Generellt är kunskapen 

kring hur de ska arbeta helt okej. Det finns brister och då uppmärksammar 

räddningstjänst kring detta. 

 

• Hur upplever du kunskap kring brandskydd i restauranger och hos 

restaurangägare? 

Det är varierande, till en viss grad. Vissa restauranger jobbar mycket med sitt 

brandskydd och vill vara i framkant. Vissa restauranger gör bara det de behöver enligt 

lag. Beror på hur restaurangerna vill driva sin verksamhet.  

• Hur tror du att kunskap kring brandskydd och risker hos 

restauranger/restaurangägare kan ökas? 

Hålla utbildningar på det. Att restauranger ska klara prov på brandskydd vid ansökan av 

serveringstillstånd och serveringstillstånd för att få kunskap. Räddningstjänsten besöker 
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restaurang när de söker serveringstillstånd. Det finns ingen generell utbildning, men det 

hade varit bra att ha med lite kring brandskydd i serveringstillstånd.  

• Hur upplever du prioritering av brandskydd och SBA hos restauranger?  

Samma svar som tidigare, det är varierande. Det är bra i nattklubbar som gör kontroll 

varje kväll och exempelvis har egna vakter. Mindre restauranger som har exempelvis 

max 150 personer fungerar det inte lika väl i. Det hade inte varit fel med högre 

prioritering.  

• Anser du att säkerhetsnivån i restaurangmiljön är acceptabel? 

Ja det är den, då det uppfyller samhällets krav som får anses vara en acceptabel nivå. 

Speciellt på senare år med vk 2c och då kraven skärptes. En nattklubb som byggs idag 

säkrare än en som byggd på exempelvis 90-talet, även om det inte kan ställas dagens 

krav på dessa verksamheter. Säkerhetsnivån är acceptabelt generellt, men vissa gånger 

behöver de ställa föreläggande på grund av att brandskyddet är undermåligt, ofta i form 

av att det är oskyddat i kök eller svåröppnade dörrar.  

• Anser du att ni har tillräckligt med resurser och tid för att utföra tillsyn i den 

omfattning ni önskar?  

Vi fokuserar på restauranger, vi anser att vi kan skydda mycket folk i dessa 

verksamheter. Finns tillräckligt med tid och resurser för att utföra de tillsyn som de 

behöver. Är en prioriterad verksamhet i förbundet. 

 

Räddningstjänst D 

• Berätta lite om din befattning. 

Har en blandad tjänst, arbetar både operativt och förebyggande.. Arbetar som 

brandinspektör och har arbetat med tillsyn sedan 2016. Anställd inom räddningstjänst 

sedan mitten av 90-talet. 

 

• Beskriv hur du går till väga när du utför tillsyn i en restaurang eller nattklubb. 

Uppger att de har ett tätt samarbete med tillståndsmyndigheten, att de utför en 

oannonserad kvällstilsyn två gånger om året. Under denna kontrolleras bland annat antal 

personer i verksamheten och utrymningsvägarna.  

Ska göra vanlig tillsyn varje år egentligen men eftersom de har kvällstillsyn på större så 

utför regelrätt tillsyn var tredje år i stället. De uppger att de då följer tillsynshandboken, 

kontrollerar SBA och går rundvandring. Skriver sedan en regelrätt tjänsteanteckning 

kring det som diskuterats vid tillsynsbesök. 

• Hur ofta utför ni tillsyn på varje enskild restaurang i ert distrikt? Har ni något 

som reglerar antalet ni utför?  

Utför tillsyn på restauranger var tredje år. De restauranger som sköter sig utförs tillsyn 

mer sällan. De restauranger som har brister utförs tillsyn oftare på. Denna 

räddningstjänst utför kvällstillsyn och detta sker oftare än vanliga tillsyn, kvällstillsyn 

är enklare och kan ske upp till tre gånger per år.  

 

• Vad ser du för risker inom restaurangmiljö?  

Ser risker såsom blockerade utrymningsvägar, att många uteställen ligger i gamla 

lokaler med gammal bygglagstiftning som medför bland annat att kök inte är avskilt och 

att det då saknas punktskydd över stekbord.  
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• Finns det någon risk du anser sticker ut? 

Gamla restaurangkök som ej är brandtekniskt avskilda och saknar punktskydd. Detta är 

något räddningstjänst arbetar med och påpekar, men det är en avvägning utifrån LSO. 

Inte alltid att detta åtgärdas. 

 

• Hur tycker ni att SBA i restaurangmiljö fungerar? 

Fungerar bra på större ställen med 600 personer eller mer, på mindre ställen fungerar 

det generellt sämre.  

• Hur kontrollerar du verksamhetens SBA och hur det efterlevs? 

Vi kontrollerar att verksamheterna gjort egenkontroller, att släckutrustning fungerar, att 

det finns uppdaterade utrymningsplaner. Ställer även kontrollfrågor till verksamheten.  

• Anser du att restauranger vet hur de ska arbeta med sitt SBA? 

Ja, men det spretar. Upplever att stora ställen har bättre koll på grund av tätare 

tillsynsbesök.  

 

• Hur upplever du kunskap kring brandskydd i restauranger och hos 

restaurangägare? 

Det går i varandra, de verksamheter som räddningstjänsten varit på kring tillsyn har 

skapat mer kunskap kring brandskydd och detta främst i stora restauranger.  

• Hur tror du att kunskap kring brandskydd och risker hos 

restauranger/restaurangägare kan ökas? 

Att räddningstjänsten är på dom och utför tillsyn. Upplever att verksamheter bättrar sig 

efter föreläggande. Det hade varit bra att räddningstjänsten skulle kunna komma ut tilll 

verksamheter och informera om risker och brandskydd.  

• Hur upplever du prioritering av brandskydd och SBA hos restauranger?  

Upplever att större verksamheter är noggrannare. Små restauranger hankar sig fram 

(ekonomist och personalmässigt) och där är inte brandskydd lika prioriterat. Anser det 

viktigt att informera om brandrisker på grundläggande nivå och förebygga i dessa 

verksamheter.  

• Anser du att säkerhetsnivån i restaurangmiljön är acceptabel? 

Ja, på de ställen som räddningstjänsten har koll på. Där tillbud sker är det ofta ställen 

som inte finns, ex. nattklubbar eller privata evenemang där arrangörerna inte har koll 

där det finns stora risker.  

• Anser du att ni har tillräckligt med resurser och tid för att utföra tillsyn i den 

omfattning ni önskar?  

Ja, vanliga tillsyn anses det finnas tid och resurser till. Dock saknar de tid att åka ut och 

informera kring risker och brandskydd. Ser ett behov att informera kring enkel 

grundläggande brandkunskap.  

 

 

Räddningstjänst E 

• Berätta lite om din befattning. 

Är brandingenjör och arbetar primärt med förebyggande arbete och med detta primärt 

med tillsyn. Arbetar även med yttrande till serveringstillstånd, polisiära frågor och kring 

bygglov. Har även en operativ roll som RCB.  
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• Beskriv hur du går till väga när du utför tillsyn i en restaurang eller nattklubb. 

Ringer och bokar besök med verksamhet och ger i samband med detta information kring 

vad tillsyn innebär. Samlar in dokumentation såsom ritningar, anläggarintyg och 

besiktningsintyg. Åker sedan ut till plats och tar med gamla 

protokoll/tjänsteanteckningar. Sätter sig ner med verksamhetsutövare och 

fastighetsägare. Går igenom verksamhetens SBA och låter verksamheten berätta om hur 

de arbetar och vem gör vad. Vilka risker som finns och vad som kontrolleras. Går sedan 

en rundvandring och gör stickprovskontroll.  

Skriver sedan en tjänsteanteckning. Uppger att deltagaren ej arbetar helt enligt 

tillsynshandbok. För dialog med verksamheten. Följer upp oavsett efter tre månader.  

• Hur ofta utför ni tillsyn på varje enskild restaurang i ert distrikt? Har ni något 

som reglerar antalet ni utför?  

Tar fram en tillsynsplan för varje år som beslutas av räddningsnämnd. Tar fram förslag 

på denna tillsynsplan tillsammans med en kollega. De utgår hur lång tid det var sedan 

sist de gjorde tillsyn på den typ av verksamhet. På restaurang blir det ungefär vart femte 

år. Vid hantering av brandfarlig vara medför oftare tillsyn.  

 

• Vad ser du för risker inom restaurangmiljö? 

Ser risker med gasolhantering, fritöser, ventilationssystem, berusningsnivå. Vissa 

restauranger går över till att bli nattklubb på kvällar, alkoholpåverkade människor alltid 

risk både för att brand uppstår och för utrymning. 

• Finns det någon risk du anser sticker ut? 

Köksmiljö, med fritös och gasolhantering. I restaurang är det dock ofta bra 

utrymningsstrategi och överblickbarhet.  

 

• Hur tycker ni att SBA i restaurangmiljö fungerar? 

Det fungerar dåligt. De flesta verksamheter har inget SBA. Anser att de är en 

pappersprodukt. Verksamheten har någon gång fått på sig att de ska arbeta med SBA. 

Verksamheten har då kanske en pärm men har inte koll. Ofta har de en extern firma som 

kontrollerar släckutrustning. 

• Hur kontrollerar du verksamhetens SBA och hur det efterlevs? 

Ställer kontrollfrågor vid tillsyn. Exempelvis ställer fråga kring vad gör ni för något, 

men de får sällan svar på frågorna eller får sällan svar på detaljfråga. Räddningstjänsten 

kontrollerar genom att fråga sig till. Inte att de ska visa det de har, utan även förklara. 

Räddningstjänsten kontrollerar även vid rundvandring, skick och att det som sagts 

stämmer.   

• Anser du att restauranger vet hur de ska arbeta med sitt SBA? 

Anser att de ofta vet hur de ska arbeta. Att de vet att det ska göras kontroller och att 

verksamheten ska utbilda personal. Anser att de vet vad de ska göra men att 

verksamheten väljer att inte göra det. Att det är ett val att bortprioritera det systematiska 

brandskydds arbetet.  

 

• Hur upplever du kunskap kring brandskydd i restauranger och hos 

restaurangägare? 
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Den är inte bättre eller sämre än hos gemena man. Prioriterar inte mer än industrier eller 

andra verksamheter. Verksamheter ser till att utrymningsvägar är upplåsta och 

säkerställer att folk ska kunna ta sig ut och så vidare. Kunskap kring ventilation osv är 

inte högre än andra i samhället.  

• Hur tror du att kunskap kring brandskydd och risker hos 

restauranger/restaurangägare kan ökas? 

Tror inte att det går att öka så mycket mer. Rent krasst. Brandskyddet är inte en 

prioritering. Egenintresse hos vissa personer för att minska risk för skador. 

• Hur upplever du prioritering av brandskydd och SBA hos restauranger? 

Upplever att brandskyddet prioriteras bort gentemot vinstdrivande faktorer (ser dock 

detta inom olika verksamheter, tillverksindustrier med mera). Anser att prioritering nog 

är bättre i större verksamheter än små verksamheter. 

• Anser du att säkerhetsnivån i restaurangmiljön är acceptabel? 

Oftast ja. Personskyddsmässigt sällan problem förutsatt att gasolhanteringen är okej. 

Köksmiljö värre för personalen själv än för gäster, men de har ofta bra möjligheter att 

ta sig ut. Byggnadstekniskt, kan det finnas mer att önskas. Problematik ofta i 

ventilationssystemet.  

• Anser du att ni har tillräckligt med resurser och tid för att utföra tillsyn i den 

omfattning ni önskar?  

Ja, i grund och botten. Borde göra mer tillsyn men har mycket på sitt bord. Nya 

föreskrifter kan medföra behov av mer tid och resurser.  

 

Räddningstjänst F 

• Berätta lite om din befattning. 

STF räddningschef som arbetat inom räddningstjänst i 28 år. Har varierande 

arbetsuppgifter. Ansvarar för förebyggande arbetet och arbetar med bygglovsprocessen, 

tillsynsverksamhet, tillstånd av olika slag.  

 

• Beskriv hur du går till väga när du utför tillsyn i en restaurang eller nattklubb. 

Ringer verksamheterna och bokar tid för tillsyn. Är det nya verksamheter där tillsyn inte 

utförts innan skickas det med underlag. Åker sedan ut och träffar verksamheter på plats. 

Ser till att ha med fastighetsägare och verksamhetsutövare. Sätter sig ner och går igenom 

det systematiska brandskyddet, vad som förväntas och så får verksamheten redovisa hur 

de arbetar. Går efter genomgång en rundvandring och gör stickprovskontroll. 

Informerar därefter verksamheten om vad som de har sätt och vad som bör göras 

framöver. 

• Hur ofta utför ni tillsyn på varje enskild restaurang i ert distrikt? Har ni något 

som reglerar antalet ni utför?  

Försöker utföra tillsyn rätt så ofta, gärna vartannat eller varje år på grund av riskbild 

med tät träbebyggelse. Hur ofta tillsyn sker beror på hur de sköter sig, exempelvis om 

SBA fungerar sker tillsyn mer sällan. Försöker prioritera de restauranger som behöver 

hjälp. Tillsyn utförs med inställning att hjälpa till och försöka höja verksamhetens 

förmåga och kunskap. Tillsyn vart fjärde år om de sköter sig.  

 

• Vad ser du för risker inom restaurangmiljö?  
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Här nämns hög alkoholkonsumtion, placering av restaurang i tät träbebyggelse, risk för 

anlagd brand och sophantering. Dålig introduktionsutbildning till nyanställda vilket 

skulle påverka utrymning och släckförsök. Nämner även verksamheter som inte känner 

till kontroll och underhållsplan vilket kan leda till dåligt kontrollerad släckanläggning.  

• Finns det någon risk du anser sticker ut? 

Uppger restaurangkök och att dessa inte är avskilda eller utförda med släcksystem. 

Anger även större restaurangkök i anslutning till utrymningsvägar och som saknar 

släcksystem och fläktsystem. Detta är något som denna räddningstjänst arbetat mycket 

emot. Nämner även att det blir för många inne i lokalerna vilket försvårar utrymning 

vid en incident. 

 

• Hur tycker ni att SBA i restaurangmiljö fungerar? 

Uppger att det generellt fungerar ganska dåligt. Anser att för denna kommun finns en 

tydlig förklaring och det är att verksamheterna vill tjäna snabba pengar på kort tid. Detta 

medför att det oftast inte finns tid till SBA. Det tekniska brandskyddet är oftast bra och 

ofta får de anställda en bra introduktionsutbildning. Finner de brister och förelägger är 

det inte säkert att verksamheten är kvar tre månader senare. Är ofta för kort tid för 

sommarkrogar att känna att de verkligen skött sitt SBA. Uppger därmed att det skiljer 

sig mellan året runt verksamheter och sommarkrogar. 

• Hur kontrollerar du verksamhetens SBA och hur det efterlevs? 

Kontrollerar om det finns en dokumentation, annars få de själva bilda sig uppfattning 

kring hur brandskyddet ser ut på plats. Kontrollerar att de åtgärdar de brister som setts 

i verksamheten. Kontrollerar att det finns funktioner i verksamheten för åtgärdande av 

brister. Att de både upptäcker och åtgärdar brister.  Kontrollerar om det finns en 

gränsdragningslista. Går lite på magkänsla utifrån hur det ser ut. Följer de kontroll och 

underhållsplan och så vidare. Kontrollerar om det finns ett serviceavtal för 

släckutrustning.  

• Anser du att restauranger vet hur de ska arbeta med sitt SBA? 

Upplever att det är bristfälligt. Funderar kring vem som kontrollerar vad och vilket 

ansvar har vem i verksamheten. Upplever att det ofta resulterar i brister som blir risker. 

Vet nog hur de ska jobba, men vet inte vilket ansvar de har. Anser att de har ganska bra 

koll men att de kan behöva viss hjälp och stöd. 

 

• Hur upplever du kunskap kring brandskydd i restauranger och hos 

restaurangägare? 

Av naturlig förklaring så har nya ägare mindre koll än mer erfarna restaurangägare. 

Upplever att restaurangerna intern utbildar i stället för att gå krögarutbildning via 

räddningstjänst, uppger att det kan bero på kostnad för utbildning via räddningstjänst 

eller annan aktör. 

• Hur tror du att kunskap kring brandskydd och risker hos 

restauranger/restaurangägare kan ökas? 

Anser att det kan ökas genom tät samverkan mellan räddningstjänst och andra 

myndigheter. Om andra myndigheter som besöker oftare och har koll kan 

uppmärksamma restaurangägarna på brandskyddsaspekter exempelvis 

livsmedelsinspektör. Rekommendera verksamheter att använda checklistor.  

• Hur upplever du prioritering av brandskydd och SBA hos restauranger?  
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Prioriteringen av SBA är dålig hos sommarkrogar. Verksamheter med stadigvarande 

serveringstillstånd har generellt en bättre prioritering. Brandskyddet prioriteras så att de 

kan uppfylla krav för att få servera alkohol.  

• Anser du att säkerhetsnivån i restaurangmiljön är acceptabel? 

Ja, över lag. Vissa förutsättningar i vissa verksamheter kan skapa icke acceptabla 

situationer. 

• Anser du att ni har tillräckligt med resurser och tid för att utföra tillsyn i den 

omfattning ni önskar? 

Nej, det har de inte. Uppger att de skulle önska att kunna prioritera myndighetsutövande 

mer och kunna erbjuda råd och information i större utsträckning. 

 

Räddningstjänst G 

• Berätta lite om din befattning. 

Svar: Brandinspektör som arbetat i räddningstjänst sedan 80-talet. Arbetar på 

förebyggande avdelningen med bland annat tillsyn. 

 

• Beskriv hur du går till väga när du utför tillsyn i en restaurang eller nattklubb. 

Ringer och bokar in tid med verksamheten, vill vid besök ha både ansvarig för 

restaurang och fastighetsskötare med på plats. Kontrollerar innan besök äldre 

dokumentation och om de har varit tidigare händelser på verksamheten. Kontrollerar 

även ritningar och sätter sig in i verksamheten. Väl på plats inleds besöket med en 

genomgång om hur verksamheten arbetar med sitt brandskydd, genomgång av SBA och 

organisation med mera. Sedan görs en rundvandring i verksamheten. Sedan 

sammanfattas och redogörs för vad som setts och vad som tänkts skrivas i 

tjänsteanteckning. Verksamheten får ta del av en underrättelse för beslut och får tre 

veckor på att överklaga, tänker de åtgärda blir det inget föreläggande. Håller det inte 

med eller inte tänker utföra åtgärd skrivs föreläggande.  

• Hur ofta utför ni tillsyn på varje enskild restaurang i ert distrikt? Har ni något 

som reglerar antalet ni utför?  

På större restaurang utförs tillsyn vartannat år medan på liten restaurang sker tillsyn var 

tredje eller fjärde år. Kan skilja sig mellan enskilda verksamheter.  

 

• Vad ser du för risker inom restaurangmiljö?  

Ser risker i köksmiljö genom matlagning, hantering av gasol, brand där de inte skött 

fläktsystem ordentligt. Anlagd brand utanför öppningstid eller i sophantering eller mot 

fasad. Finns risker i samband av att det görs restaurang av lokal som varit något annat 

tidigare, affär som man gör till restaurang då skapas risker med slagriktning av dörrar i 

utrymning riktning et cetera. Ytterligare en risk är att det byts ofta ägare vilket blir ett 

problem på organisatorisk nivå och att verksamheten inte får kontinuitet i sitt SBA 

arbete. 

• Finns det någon risk du anser sticker ut? 

Brandskydd på organisatorisk nivå. Personal har inte alltid utbildning och jobbar 

säsong. Inget riktigt annat som sticker ut.  

 

• Hur tycker ni att SBA i restaurangmiljö fungerar? 
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Tycker inte att det fungerar optimalt, anser att det svajar lite. Uppger att det har lite med 

verksamhetens storlek att göra, de som har restaurangkedja bakom sig har ofta bättre. 

På mindre restauranger fungerar det generellt lite sämre. 

• Hur kontrollerar du verksamhetens SBA och hur det efterlevs? 

Detta görs genom att se över dokumentation. Kollar dokumentationen, gör stickprov 

och frågar personal på plats frågor som ”vad gör du om det uppstår brand i köket” och 

så vidare. 

• Anser du att restauranger vet hur de ska arbeta med sitt SBA? 

Det varierar. Upplever att det generellt är tveksamt. Systematiskt brandskyddsarbete är 

nedprioriterat då de flesta restauranger har som fokus att vilja sälja mat och dryck. 

Prioriterar ner SBA och det kan hänga ihop med okunskap.  

 

• Hur upplever du kunskap kring brandskydd i restauranger och hos 

restaurangägare? 

Tycker väl att restaurangägare har hyfsad koll. De är medvetna att de har ansvar, men 

upplever skillnad mellan att veta om ansvar och utföra SBA. Anser att 

verksamhetsutövare är hyfsat medvetna då många har jobbat inom branschen länge.  

• Hur tror du att kunskap kring brandskydd och risker hos 

restauranger/restaurangägare kan ökas? 

Jobba med, från räddningstjänsten sida, informationsträffar med tema och skicka ut till 

alla restauranger och på dessa ta in expert inom exempelvis gasol. Informera om att 

brandskydd handlar om både personsäkerhet och egendomsskada, att förklara vad brand 

kan innebära. Nämner tätare tillsynsbesök från räddningstjänst vilket skapar kunskap 

hos restaurangägare eller att genomföra krogtillsyn tillsammans med andra aktörer 

såsom polis bland annat. Nämner att räddningstjänst ofta är remissinstans via 

tillsynsmyndighet för serveringstillstånd och då alla restauranger vill ha 

serveringstillstånd bör det ställa hårdare krav vid tillståndsansökan kring SBA.   

• Hur upplever du prioritering av brandskydd och SBA hos restauranger?  

Den är nedprioriterad (inte högst på listan). Ser en del brister som upptäcks vid tillsyn 

som bottnar i att SBA inte är högt prioriterad såsom släckta utrymningsskyltar och att 

gasol inte är uppmärkt.   

• Anser du att säkerhetsnivån i restaurangmiljön är acceptabel? 

Ja, i stort sett. Är skäligt.  

• Anser du att ni har tillräckligt med resurser och tid för att utföra tillsyn i den 

omfattning ni önskar?  

Anser att det alltid finns för lite resurser, men att det gäller att prioritera. Uppger att de 

har tillräckligt på grund av prioriteringen.  

 

 

Räddningstjänst H 

• Berätta lite om din befattning. 

Jobbar som brandingenjör, varit fem år på räddningstjänsten. Sysslat med tillsyn de 

senaste två åren. Arbetar främst mest restauranger över 150 personer när det gäller 

restaurangverksamheter, jobbar även med andra verksamheter. Svarar även på remisser 

kring serveringstillstånd, yttrande till tillståndsenheten om lokalerna är lämpliga.  
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• Beskriv hur du går till väga när du utför tillsyn i en restaurang eller nattklubb. 

Bokar in platsbesök och skickar kallelse, läser sedan in sig på objektet. Vid platsbesök 

sätter sig ner och går igenom. Förklarar tillsynsprocessen. Från början följde den 

intervjuade en färdig checklista men har senare gått ifrån detta något. När de suttit ner 

och gått igenom SBA och verksamhetens rutiner går de en rundvandring och kollar allt 

som är viktigt såsom kök och utrymningsvägar. Gör stickprovskontroll. Sätter sig efter 

rundvandring ner och summerar vad de sett under rundvandringen, förklarar så att 

verksamheten förstår. Summerar vad som sagts och skickar sedan tjänsteanteckning 

kring det dom sett. Skickar underrättelse inför beslut med tre veckors chans överklaga 

att överklaga. Omstämplas efter tre veckor om till föreläggande. 

• Hur ofta utför ni tillsyn på varje enskild restaurang i ert distrikt? Har ni något 

som reglerar antalet ni utför?  

Uppger att de kör på känsla och är lite osäker på exakt hur ofta, men att de försöker 

täcka in var femte år minst men att de inte alltid hinner med detta. Anser att det finns 

lite att önska i Daedalos, då programmet bara är bra utifrån man stoppat in i information. 

 

• Vad ser du för risker inom restaurangmiljö?  

Risker för brand i storkök med bland annat heta ytor. Risker kopplade till 

alkoholpåverkan och att det då tar längre tid att utrymma. Märkt att det kan förekomma 

risker kopplade till utrymningsvägar såsom fel på slagriktning eller att det är en gammal 

lokal med kassa nödöppningsvred. De har även stött på verksamheter där det 

förekommit för smala dörrar ex. stora personantal med 90-dörrar. De har även sett risker 

i lokaler med gamla analytiska dimensioneringar där de granskat den analytiska 

dimensioneringen och ifrågasatt hur de har blivit godkända. Nämner även risker 

kopplade till det organisatoriska brandskyddet, kanske främst i mindre verksamheter. 

• Finns det någon risk du anser sticker ut? 

Anser att de är utrymningsvägar exempelvis när det inte går att öppna en dörr ordentligt. 

Uppger även när det är mer än 150 personer och krav på larm, upplever att det 

organisatoriskt saknas förståelse för funktionen i nattklubbar upptäckt att verksamheter 

stänger av larm för att kunna använda diskorök.  

 

• Hur tycker ni att SBA i restaurangmiljö fungerar? 

Generellt fungerar det bra, anser att det finns undantag som arbetar dåligt.   

• Hur kontrollerar du verksamhetens SBA och hur det efterlevs? 

Kontrollerar genom att sitta ner med verksamhet i början på tillsyn och att verksamheten 

får visa sitt underlag. Kontrollerar genom att ställa frågor till brandskyddsansvarig. Kan 

hända att de ställer frågor till personal på plats som inte är brandskyddsansvarig, men 

oftast bara brandskyddsansvarig. Upplever att de bruka märka snabbt om verksamheter 

har koll eller inte har koll.  

• Anser du att restauranger vet hur de ska arbeta med sitt SBA? 

Ja. 

 

• Hur upplever du kunskap kring brandskydd i restauranger och hos 

restaurangägare? 
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Uppger att verksamhetsutövaren har koll på de lätta bitarna exempelvis vad som är en 

utrymningsväg och att de ska öva osv. Anser däremot att de inte har djupare kunskap 

kring exempelvis varför att en felaktig slagriktning är dåligt.  

• Hur tror du att kunskap kring brandskydd och risker hos 

restauranger/restaurangägare kan ökas? 

Uppger att de har jobbat en del med information i olika grupper (inte gjort än till 

restauranger) till olika verksamheter och att detta hjälpt. Föreslår att bjuda in krögare 

osv till informationsträffar. Föreslår även att erbjuda förinspelade PPT om viktiga saker 

att tänka på eller kort informationsfilm och skicka ut till verksamheterna.  

• Hur upplever du prioritering av brandskydd och SBA hos restauranger?  

Jo, det brukar ligga ganska högt. Verksamheterna vet att de är viktigt och tycker det är 

viktigt.  

• Anser du att säkerhetsnivån i restaurangmiljö är acceptabel? 

Ja, men det grundar sig på att verksamheterna sköter sig. Det finns de verksamheter som 

missköter sig, därav viktigt att utföra regelbunden tillsyn.  

• Anser du att ni har tillräckligt med resurser och tid för att utföra tillsyn i den 

omfattning ni önskar?  

Tydligt nej. MSB gått ut och säga att de bör göra ännu mer tillsyn. Anser att de behöver 

mycket mer folk, både brandinspektörer och ingenjörer.  

 

Räddningstjänst I 

• Berätta lite om din befattning. 

Är brandinspektör och jobbar med tillsyn enligt LSO och LBE. Både tillsyn och 

tillståndsgivning. Ger remissyttrande till sociala kontoret och polis. Arbetat som 

brandinspektör sedan 2003.  

 

• Beskriv hur du går till väga när du utför tillsyn i en restaurang eller nattklubb. 

Tar kontakt med verksamheten och bokar besök, förbereder på olika sätt men tittar på 

brandskyddsdokumentation om den finns, historik, och protokoll från tidigare 

tillsynsbesök. Har en given mall som de följer. Kontrollerar om det finns en 

gränsdragningslista. Genomför sedan platsbesök där verksamheten får redogöra för sitt 

SBA, sina rutiner, vem som gör vad. Går sedan en rundvandring och kontrollerar att vad 

verksamheten redogjort för stämmer överens med verkligheten. Sätter sig efter 

rundvandring och går igenom vad som setts. Verksamheten får ta del av 

tillsynsprotokoll. Talar om att de kommer skriva tjänsteanteckning. Deltagaren uppger 

att hen är försiktigt med att skriva föreläggande då det är att föredra att lösa saker genom 

att förklara och att det upplevs som en mer komplicerad väg med föreläggande.  

 

• Hur ofta utför ni tillsyn på varje enskild restaurang i ert distrikt? Har ni något 

som reglerar antalet ni utför?  

Räddningstjänsten arbetar med tematillsyn från år till år. Tittar på när de var på 

verksamheten senast, det finns verksamheter som får oftare besök osv. De gör inte besök 

på alla restauranger. Allmänhet kan ringa in och föranleda att de är på tillsyn. Många 

restauranger kommer de ut på via remisser för serveringstillstånd från kommunens 

tillståndsmyndighet.  Anger att det inte ska gå längre än 6 år mellan tillsyn. 
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• Vad ser du för risker inom restaurangmiljö?  

Risker bortsatt från brand är hot om våld i form av skottlossning, kniv, eller på andra 

sätt utsätta grupper med människor för fara och i kombination med detta utrymning. Vid 

en sådan händelse utanför en restaurang kan det medföra utrymning genom alternativ 

utrymningsväg till annan plats. Ser även utrymning från restauranger med större 

personkapacitet, dels att få i gång utrymning i flera plan så att man får folk att gå rätt 

väg (restauranger med ca 900–1400 personer). I dessa lokaler även personals okunskap 

även om ordningsvakter finns. Nämner även långa utrymningsvägar i källarplan från 

nattklubbar. 

• Finns det någon risk du anser sticker ut? 

Hot om våld sticker ut. Även lokaler med stor personkapacitet, där är det viktigt att 

personal kan sin sak och kan agera. Ser även att utrymning under komplicerade 

förhållanden är en risk som sticker ut.  

 

• Hur tycker ni att SBA i restaurangmiljö fungerar? 

Det varierar väldigt mycket. Stora verksamheter eller kedjor med lokaler i olika städer 

har ofta bra organisation. Spannet sträcker sig över hela skalan, lite halvbra till att man 

skiter i det fullständigt. Över lag anses det att de som har personkapacitet där utrymning 

måste ske för att folk ska klara sig där är SBA bra även om det alltid finns saker att ta 

tag i. Poängterar att SBA kan se bra ut på pappret, men att arbetet är personrelaterat.  

• Hur kontrollerar du verksamhetens SBA och hur det efterlevs? 

Genom tillsyn. Det första som görs vid tillsyn i större miljö är att kika på genomlysta 

skyltar om dessa är de släckta är det bra indikation på hur arbetet är. Kikar även på om 

brandsläckare är kontrollerade (årtal). Kontrollerar även genom samtal och 

rundvandring. Anser att kontroll går före förtroende, ställer frågor kring hur  SBA 

fungerar såsom exempelvis ”öppnar ni dörren och går hela vägen även om handtag är 

plomberat”.  

• Anser du att restauranger vet hur de ska arbeta med sitt SBA? 

Ja, det varierar. Allt ifrån att verksamheter vet hur de ska arbeta till att de inte vet alls 

hur de ska arbete. Verksamheterna kanske vet hur de ska arbeta men de gör det inte. 

Tror att detta är personrelaterat. Inga belägg för det men anser att ju större verksamhet 

det är och ju kraftigare varumärke desto mer kunskap och sällan fel. Mindre restauranger 

som byter ägare oftare har ofta en pressad och tuff ekonomi där ser de oftare 

återkommande problem. Dessa verksamheter är dessutom ekonomiskt känsliga. 

 

• Hur upplever du kunskap kring brandskydd i restauranger och hos 

restaurangägare? 

De lär sig via tillsyn om specifika problem och vad de ska kontrollera. Nej de har ingen 

bra kunskap, de fokuserar på sin verksamhet och säger ”Tala om för mig vad jag ska 

göra?”. 

• Hur tror du att kunskap kring brandskydd och risker hos 

restauranger/restaurangägare kan ökas? 

Anser att det nog är svårt att nå ökad förståelse, vilket är en åsikt efter många års arbete. 

Tror på att söka upp verksamhet och träffas och prata om brandskydd, 

informationsmässigt. Detta skulle då vara gratis för verksamheterna. 
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• Hur upplever du prioritering av brandskydd och SBA hos restauranger?  

Det beror på hur stor verksamheten/organisationen är, befinner sig det många personer 

i verksamheten och får verksamheten täta besök av polisen då är verksamheten mer 

engagerad i dessa frågor. Mindre verksamhet går på knäna och där kommer inte SBA 

först.  

• Anser du att säkerhetsnivån i restaurangmiljön är acceptabel? 

Ja, det anses det. De verksamheter som varit ”bottennapp” anses vara uppfångade och 

åtgärdade i dagsläget. I mindre kommuner varierar brandskyddsdokumentation väldigt.  

• Anser du att ni har tillräckligt med resurser och tid för att utföra tillsyn i den 

omfattning ni önskar?  

Nej. Önskar att de vore fler som arbetar med tillsyn. Detta för att kunna hänga med i 

den riktning samhället tar.  

 

Räddningstjänst J 

 

• Berätta lite om din befattning. 

Är brandinspektör. Ansvarar för tillsyn enligt LSO och LBE. Remissinstans för 

bygglovsfrågor i kommunen. Håller i utbildningar till skolor och kommun om bland 

annat brandskydd, HLR och SBA.  

 

• Beskriv hur du går till väga när du utför tillsyn i en restaurang eller nattklubb. 

Utgår från sin tillsynsplan. Ringer och bokar in tillsyn med verksamheten. Förbereder 

sig innan utifrån den informationen de har och enligt bygglovsenheten. Använder 

MSB:s handledning. Presenterar vad tillsyn är och hur det fungerar. Går igenom SBA 

pärm eller annat utifrån hur verksamheten valt att lägga upp sitt SBA.  

Går sedan en rundvandring och gör stickprovskontroll i verksamheten. Om det är första 

gången tillsyn utförs för verksamheten tittar de på utrymningsvägar och 

brandcellsgränser. Avslutningsvis går de igenom vad man har sett och vilka brister som 

upptäckts. Skriver sedan tjänsteanteckningar. Om något bör åtgärdas förs 

kommunikation med verksamhet, kommunicerar så att de är överens. 

• Hur ofta utför ni tillsyn på varje enskild restaurang i ert distrikt? Har ni något 

som reglerar antalet ni utför?  

Det styrs genom kommunens handlingsprogram och årets tillsynsplan. De bestämmer 

hur ofta det ska vara tillsyn på olika verksamheter. På större hotell sker årlig tillsyn. På 

mindre restauranger sker tillsyn var fjärde eller vartannat år. 

 

• Vad ser du för risker inom restaurangmiljö?  

Riskerna är olika beroende på typ av restaurang,  

På nattklubbar finns risker kopplat till mycket alkohol och många personer som är 

kraftigt påverkade. Även att det är mycket folk och hög musik. 

På mindre restauranger finns det risker i form av exempelvis utrymning genom kök eller 

mindre utrymmen. Finns risker då det är brist i plats i restaurang och därav man ställer 

upp branddörrar samt att verksamheterna förvarar material i utrymningsväg. Hantering 

av gasol. Stekbord utgör risk i kombination med utrymning via kök. 
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• Finns det någon risk du anser sticker ut? 

Ny verksamhet i liten kommun. Alkoholpåverkan hos gäster. Utrymning via 

personalutrymmen.  För många bord i restaurang, blockerade utrymningsvägar. 

 

• Hur tycker ni att SBA i restaurangmiljö fungerar? 

Systematiskt brandskydd fungerar inte klockrent på mindre ställen, på dessa ställen har 

två personer koll på sin verksamhet men kanske inte koll på SBA, där kanske övrig 

personal inte heller har koll. Överlag fungerar det inte tillräckligt bra, ingen bra 

introduktion till sommarvikarier och vikarier. Utbildningsaspekten är viktig. Generellt 

sätt varierar det hur det fungerar.  

• Hur kontrollerar du verksamhetens SBA och hur det efterlevs? 

Det kontrolleras genom stickprovskontroller vid tillsyn. Tillsyn utförs via tillsynsplan, 

om verksamheten inte tillsyn enligt tillsynsplan görs händelsetillsyn eller tillsyn efter 

tips från allmänheten. Räddningstjänst frågar personer i personal vid tillsyn om de har 

koll på rutinerna. Tittar på brister och se via brister om hur SBA fungerar.  

• Anser du att restauranger vet hur de ska arbeta med sitt SBA? 

Nej, inte till hundra procent. Men arbetet kan vara tillräckligt bra ändå.  

 

• Hur upplever du kunskap kring brandskydd i restauranger och hos 

restaurangägare? 

Det finns ett stort intresse för egen verksamhet. Det kan finnas brister i kontroller och i 

kontroll av utrymningslarm. Verksamheternas egenkontroller kan vara bristande. 

Generellt sätt är kunskapen okej.  

• Hur tror du att kunskap kring brandskydd och risker hos 

restauranger/restaurangägare kan ökas? 

Ett sätt att öka kunskapen är genom mer tillsyn. Vet inte om MSB ska gå ut med riktad 

reklam eller fler utbildningar. Arbeta med information som den som finns bland annat 

från MSB. 

• Hur upplever du prioritering av brandskydd och SBA hos restauranger?  

I bästa fall kommer det upp på topp fem på prioriteringslistan. Ofta sekundär i 

prioriteringslistan. Generellt sätt upplevs prioriteringen vara för dålig.  

• Anser du att säkerhetsnivån i restaurangmiljön är acceptabel? 

Nej, inte så länge det upptäcks brister i restaurangerna. Trots detta anses verksamheterna 

inte vara de största riksverksamheterna i kommunen.  

• Anser du att ni har tillräckligt med resurser och tid för att utföra tillsyn i den 

omfattning ni önskar?  

Nej, det har de inte. De hinner inte göra alla tillsyn enligt deras tillsynsplan.  
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Bilaga B-Intervjuer restauranger 
I följande bilaga redovisas renskrivna anteckningar från intervjuerna med 

räddningstjänsterna. Fullständiga svar och en fullständig transskript av intervjuerna redovisas 

inte. Anteckningarna har inte skickats till de som intervjuats för godkännande. 

Restaurang A 

• Kan du berätta lite om vad du har för roll i företaget? 

Ägare. 

• Beskriv er verksamhet lite kort.  

Bedriver restaurang med kvällsverksamhet, restuarng med á la carte servering.  

• Hur länge har restaurangen varit verksam? 

I fem och ett halvt år. 

 

• Hur många personer kan tänkas vistas i lokalen enligt dimensionerade 

förutsättningar?  

Vi har 75 platser. Har haft skylt med 120 personer.  

• Hur ser er personalstyrka ut? 

Är sex heltidsanställda, tre till sju personer arbetar samtidigt.  

• Hur stor rullians på personal har ni?  

Väldigt stor. Anser detta vara normalt i branschen. 

• Skulle ni säga att det sker personalbyte är ofta (månader) eller sällan (några år 

emellan)? 

Ofta 

• Har ni säsongsanställd personal? 

Inte regelrätt säsongsanställda, men på sommar är det alltid några nya. 

• Har ni utsett någon som är ansvarig för brandskyddsfrågor?  

Ägaren är utsedd som ansvarig. 

• Har den/de som arbetar med brandskyddsfrågor någon formell utbildning, kurser 

inom brandskydd? 

Brandskyddsansvarig har gått kurs för många år sedan.  

 

• Använder ni er av en extern firma för systematiskt brandskyddsarbete eller 

arbetar ni med detta själva? 

Restaurangen arbetar med detta själva. 

• Beskriv hur ni arbetar med ert Systematiska Brandskyddsarbete. 

Helt ärligt arbetar de undermåligt med detta enligt ägaren. Ägaren berättar att de tänker 

på de viktigaste sakerna såsom denna nämner: utrymningsvägar, skyltar och dörrar. 

Ägaren nämner att de inte arbetar så systematiskt. Brandsläckare. Rättar till om något 

skulle försvinna. Går ingen runda regelbundet. 

• Vad ingår i ert SBA?  

Sporadiskt mer än systematiskt, kontrollerar när man går förbi. Byta brandsläckare 

borde kontrolleras. Skriver inte ner något. Gjort pärm för många år sedan, men inte sen 

dess.  

• Hur ser era rutiner kring arbete med SBA ut? 

Se ovan frågor. 

• Utbildar ni ny personal kring era rutiner och hur de ska agera vid en händelse? 
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Nej, det är dåligt med det. Ägaren har nämnt rutiner på något personalmöte. 

 

• Vilka risker ser ni i er verksamhet?  

Det finns hur många som helst: levande ljus, fritös, trä material. Alla risker som finns. 

Ägaren nämner även att personal har inte riktig koll (på hur de ska agera bland annat). 

Restaurangen lever på att det är nära till utgångar vart man är i lokalen.  

• Har ni en imkanal? Vem ansvarar för att den rengörs? 

Ja. Sotare i kommunen. 

• Hanterar ni brandfarlig vara? 

Nej.  

 

• Hur mycket tid skulle ni säga att ni lägger på ert brandskydd idag och hur mycket 

tid kan ni tänka er lägga på ert brandskydd? 

Berättar att de lägger ungefär 2 h/år och känner att de kanske borde lägga en timma i 

månaden vilket skulle motsvara 12 h/år. 

• Hur känner ni att er kunskap kring brandskydd och systematiskt 

brandskyddsarbete är?  

Berättar att den är på medelnivå, långt ifrån experter. De vet vad som krävs men 

efterlever det inte.  

• Har ni några synpunkter eller önskemål kring hur er kunskap kring brandskydd 

skulle kunna förbättras? 

Den som intervjuas berättar att kunskapen borde förbättras genom att de själva ska sköta 

det [systematiskt brandskyddsarbete] bättre. De hade gärna tagit in och använt en extern 

firma men detta anses dyrt. Hade gärna haft genomgång av fysiskt brandskydd plus 

övning, men mest personalinformation. 

• Vad önskar ni för stöd för att förbättra er kunskap kring brandskydd och 

säkerhet? 

Ägaren skulle önska mer tid och pengar, så att de hade råd att prioritera brandskydd 

mer. Ägaren anser även att räddningstjänsten borde göra fler besök och uppmärksamma 

brister mer, de anser att räddningstjänst är för snälla. 

 

 

Restaurang B 

• Kan du berätta lite om vad du har för roll i företaget? 

Berättar att den som intervjuas jobbar som drift och restaurangchef. Har sin 

personalstyrka och ser till att allt fungerar när inte ägaren är på plats, vilket den sällan 

där. 

• Beskriv er verksamhet lite kort.  

Vanliga à la carterestaurang öppen kvällstid, håller vinprovningar och 

matlagningskurser.  

• Hur länge har restaurangen varit verksam? 

Varit öppen i fem år. 

 

• Hur många personer kan tänkas vistas i lokalen enligt dimensionerade 

förutsättningar?  
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Personer svarar att det ska sitta fina skyltar, men att de inte har skyltar uppsatta. 

Uppskattar att ca 100 personer kan tänkas vistas i lokalerna. De kommer sällan upp i de 

summorna dock. 

• Hur ser er personalstyrka ut? 

Vi är fem ordinarier, varav tre kockar och två servitriser. De har även extrapersonal vid 

tillfälle om detta behövs. 

• Hur stor rullians på personal har ni?  

De berättar att de anställer extrapersonal på sommaren, som efter sommaren antingen 

arbetar extra eller slutar. Generellt sätt har de en liten rullians. 

• Skulle ni säga att det sker personalbyte är ofta (månader) eller sällan (några år 

emellan)? 

Både ofta och sällan. Extrapersonal sker relativt ofta. Ordinarie personal byts inte.  

• Har ni säsongsanställd personal? 

Anställer extrapersonal under sommaren.   

• Har ni utsett någon som är ansvarig för brandskyddsfrågor?  

Restaurangchef och VD som har ansvar.  

• Har den/de som arbetar med brandskyddsfrågor någon formell utbildning, kurser 

inom brandskydd? 

De har ingen formell utbildning, men har fått kurser kommunalt via fastighetsskötare. 

En av kurserna var med en brandman.  

 

• Använder ni er av en extern firma för systematiskt brandskyddsarbete eller 

arbetar ni med detta själva? 

Använder inte extern firma. Arbetar inte med brandskyddsfrågor själva dagligen. 

Fastighetsägare kontrollerar vissa aspekter såsom brandlarm. Kommer en från 

kommunen varje år.  

• Beskriv hur ni arbetar med ert Systematiska Brandskyddsarbete. 

Under daglig verksamhet tänker de alltid på vart de har folk och hur de placerar folk i 

lokalen. Om ett brandlarm skulle gå vet ordinarie personal hur de ska agera. Ser till att 

personal har koll på ansvar osv. Alla informeras om återsamlingsplats. De kontrollerar 

vart ljus är placerade.  

• Vad ingår i ert SBA?  

Se svar ovan. Arbetar med löpande kontroller. Finns gränsdragningslista mot hyresvärd. 

• Hur ser era rutiner kring arbete med SBA ut? 

Ofta och sällan byte av personal medför att all personal är införstådda i rutiner. Extra 

personal som är duktig utbildas och blir införstådd i brandskydd och får ha eget 

ansvarsområde. Uppger att de brukar ha årliga checkpoints med personalen och 

kontrollera att alla fortfarande är införstådda i information såsom var 

återsamlingsplatsen är.  

• Utbildar ni ny personal kring era rutiner och hur de ska agera vid en händelse? 

För den extrapersonal som bara arbetar sommartid lägger de är inget krut på att 

informera då de inte minns detta. De fokuserar i stället på ordinarie personal och 

extrapersonal som är duktig som arbetar längre period.   

 

• Vilka risker ser ni i er verksamhet?  
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Textilier där ljus står nära. Hade gasolspis innan och den ansågs vara en risk (bytte bort 

denna då denna var förstörd). Berättar att risker finns och att det kan hända vad som 

helst.  

• Har ni en imkanal? Vem ansvarar för att den rengörs? 

Fastighetsskötare som ska ansvara för detta, säkert tillsammans med kommun. Inte de 

själva ansvarar över.  

• Hanterar ni brandfarlig vara? 

Nej, inte sedan de tog bort gasolen.  

 

• Hur mycket tid skulle ni säga att ni lägger på ert brandskydd idag och hur mycket 

tid kan ni tänka er lägga på ert brandskydd? 

Idag lägger de inte så mycket tid på brandskydd, som de kan tycka är fel. Borde ha en 

månadskoll. Bör kunna hinna mer som exempelvis en månadskoll eller halvårskoll.  

• Hur känner ni att er kunskap kring brandskydd och systematiskt 

brandskyddsarbete är?  

Vi har ganska bra koll, på det som han (räddningstjänst) sa sist han var här. De anser att 

de har bra koll och de försöker hålla sig uppdaterade.  

• Har ni några synpunkter eller önskemål kring hur er kunskap kring brandskydd 

skulle kunna förbättras? 

Ha gemensam utbildning alla i samma byggnad. Kanske ha genomgång tillsammans 

och åtgärdar och har årskontroll tillsammans, alla de 5–6 företag i samma byggnad. 

Skulle även önska riktad utbildning till företagen i samma byggnad exempelvis via 

fastighetsskötaren.  

• Vad önskar ni för stöd för att förbättra er kunskap kring brandskydd och 

säkerhet? 

Önskar mer utbildning via fastighetsskötare eller annan väg. Önskar återkommande 

brandskyddsutbildning för sin personal. Önskar att det skulle finnas en motsvarande 

utbildning för brandskydd som utbildning för serveringstillstånd.  

Restaurang C 

• Kan du berätta lite om vad du har för roll i företaget? 

Ägare och driver det. Är ett litet företag med två anställda. 

• Beskriv er verksamhet lite kort.  

Catering, luncher och utbildningar. Öppet för AW enstaka dagar.  

• Hur länge har restaurangen varit verksam? 

Fyra år. 

 

• Hur många personer kan tänkas vistas i lokalen enligt dimensionerade 

förutsättningar?  

Har tillstånd för 25 personer.  

• Hur ser er personalstyrka ut? 

Är två till tre personer.  

• Hur stor rullians på personal har ni?  

Liten. I princip noll. 

• Skulle ni säga att det sker personalbyte är ofta (månader) eller sällan (några år 

emellan)? 
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Väldigt sällan. 

• Har ni säsongsanställd personal? 

Nej.  

• Har ni utsett någon som är ansvarig för brandskyddsfrågor? 

Ja, ägaren.  

• Har den/de som arbetar med brandskyddsfrågor någon formell utbildning, kurser 

inom brandskydd? 

Gått kurs för längesedan.  

 

• Använder ni er av en extern firma för systematiskt brandskyddsarbete eller 

arbetar ni med detta själva? 

Arbetar själva med brandskydd på grund av restaurangens storlek.  

• Beskriv hur ni arbetar med ert Systematiska Brandskyddsarbete. 

Svårt då det är en liten lokal. De arbetar med sitt brandskydd på så sett att de har 

brandsläckare och brandfiltar. De kontrollerar så att inte utrymningsvägar blockeras, de 

kontrollerar sin släckutrustning.  

• Vad ingår i ert SBA?  

Se svar ovan. 

• Hur ser era rutiner kring arbete med SBA ut? 

Avtal som kontrollerar släckare osv.  

• Utbildar ni ny personal kring era rutiner och hur de ska agera vid en händelse? 

Nej. På grund av lite ny personal. Anställd personal är informerade.  

 

• Vilka risker ser ni i er verksamhet?  

Riskerna är som vanligt i restaurangmiljö. I kök-glömma kastruller som medför 

rökutveckling eller heta olja. Levande ljus.  

• Har ni en imkanal? Vem ansvarar för att den rengörs? 

Nej, ingen imkanal. Ventilationskanal mot gatan, kort väg. 

• Hanterar ni brandfarlig vara? 

Nej.  

 

• Hur mycket tid skulle ni säga att ni lägger på ert brandskydd idag och hur mycket 

tid kan ni tänka er lägga på ert brandskydd? 

Lägger inte ner mycket tid, men ser till att det finns utrustning för om det skulle ske en 

händelse. Brandvarnare osv via larm. Ser inte behov att lägga mer tid. 

• Hur känner ni att er kunskap kring brandskydd och systematiskt 

brandskyddsarbete är?  

Det är bra, eftersom arbetat inom branschen länge och fått många utbildningar.  

• Har ni några synpunkter eller önskemål kring hur er kunskap kring brandskydd 

skulle kunna förbättras? 

Nej, inte för närvarande.  

• Vad önskar ni för stöd för att förbättra er kunskap kring brandskydd och 

säkerhet? 

Önskar inget stöd då de anser att de redan fått detta tidigare. 
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Restaurang D 

• Kan du berätta lite om vad du har för roll i företaget? 

VD, 

• Beskriv er verksamhet lite kort.  

Restaurang med á la carte servering. 

• Hur länge har restaurangen varit verksam? 

21 år. 

 

• Hur många personer kan tänkas vistas i lokalen enligt dimensionerade 

förutsättningar?  

58 personer. 

• Hur ser er personalstyrka ut? 

7 kök/7 matsal 

• Hur stor rullians på personal har ni?  

Byte av personal sker väldigt sällan. 

• Skulle ni säga att det sker personalbyte är ofta (månader) eller sällan (några år 

emellan)? 

Mer sällan. 

• Har ni säsongsanställd personal? 

Nej.  

• Har ni utsett någon som är ansvarig för brandskyddsfrågor? 

VD och köksmästare sköter det. 

• Har den/de som arbetar med brandskyddsfrågor någon formell utbildning, kurser 

inom brandskydd? 

Nej. 

• Använder ni er av en extern firma för systematiskt brandskyddsarbete eller 

arbetar ni med detta själva? 

Använder extern firma. 

 

• Beskriv hur ni arbetar med ert Systematiska Brandskyddsarbete. 

 De går genom vårt arbete och kontrollerar 

• Vad ingår i ert SBA?  

Kontroller av rutiner och släckare, utrymmningsvägar. 

• Hur ser era rutiner kring arbete med SBA ut? 

- 

• Utbildar ni ny personal kring era rutiner och hur de ska agera vid en händelse? 

Vi informerar vid nyanställning om rutiner. 

• Vilka risker ser ni i er verksamhet?  

Till exempel torrkokning. 

• Har ni en imkanal? Vem ansvarar för att den rengörs? 

 Ja, sotarna. 

• Hanterar ni brandfarlig vara? 

Nej. 
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• Hur mycket tid skulle ni säga att ni lägger på ert brandskydd idag och hur mycket 

tid kan ni tänka er lägga på ert brandskydd? 

Lägger några timmar om året. Ingen skillnad. 

• Hur känner ni att er kunskap kring brandskydd och systematiskt 

brandskyddsarbete är? 

Tillräcklig. 

• Har ni några synpunkter eller önskemål kring hur er kunskap kring brandskydd 

skulle kunna förbättras? 

- 

• Vad önskar ni för stöd för att förbättra er kunskap kring brandskydd och 

säkerhet? 

- 
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Bilaga C-Sökprotokoll 
I följande bilaga redovisas sökprotokoll från litteraturstudie. 

Ämne SBA i Restaurangmiljö 

Sökord Restaurang, SBA, brand, säkerhet, 

serveringstillstånd, diskotek, 

samlingslokaler, 

risker, brandskydd, utrymning 

Engelska sökord Restaurant, fire, safety, nightclub, drinking 

facilities, evacuation, fire protection 

Datum September 2021 

 

Sökning Databas Sökord Antal träffar Relevanta träffar 

1 LubSearch Restaurang och 

brand* 

5 Hotell och restaurang: 

om brand, skydd och 

säkerhet [bok, 1989,] 

2 LubSeach Restaurang och 

säkerhet 

1 Hotell och restaurang: 

om brand, skydd och 

säkerhet [bok, 1989,] 

3 LubSearch Restaurang och 

utrymning 

1 Varseblivningstid och 

reaktionstid vid 

utrymning: 

sammanställning av 

enkätundersökning 

gällande för varuhus, 

restaurang och danslokal. 

Håkan Frantzich 

[bok. 1993] 

4 LubSearch Utrymning 49 Tid för utrymning vid 

brand (Håkan Frantzich, 

2001) 

 

Scenariotänkande vid 

brandsyn, utrymning av 

samlingslokaler (Marcus 

Abrahamsson, 1998) 

5 Lubsearch Samlingslokal* 

och risk* 

0 - 

6 LubSearch Tillsyn och 

brand* 

3 Kommunal tillsyn enligt 

lagen om skydd mot 

olyckor (MSB, 2013) 

 LubSearch Systematiskt 

brandskydd* 

6 - 

7 Lu.se sök, 

publikationer 

Utrymning 

nattklubb 

8 Människors benägenhet 

till utrymning vid 

alkoholpåverkan 

(Björkqvist & Broholm, 

2017, examensarbete) 
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Utrymning av nattklubb-

Resultat av två 

fullskaleförsök 

(Nasr & Wall, 2012, 

examensarbete)  

8 Lu.se 

publikationer, 

sök 

Restaurang och 

brand* 

12 Varseblivningstid och 

reaktionstid vid 

utrymning: 

sammanställning av 

enkätundersökning 

gällande för varuhus, 

restaurang och danslokal. 

Håkan Frantzich 

[bok. 1993] 

9 Lu.se sök, 

publikationer 

Restaurang och 

risk* 

13 - 

10 Lu.se sök, 

publikationer  

Samlingslokaler 

och risk* 

2 Scenariotänkande vid 

brandsyn i 

samlingslokaler (Marcus 

Abrahamsson, 1997, 

examensarbete) 

11 Lu.se sök, 

publikationer 

Systematiskt 

brandskydd* 

22 - 

12 Diva Brand* och 

restuarang 

26 - 

13 Diva Brandskydd och 

samlingslokal* 

2 Säkerhet i nattklubbar 

och restauranger- 

brandskydd eller 

alkoholtillstånd. (Ulrica 

Matthed, 2004). 

14 Diva Samlingslokal* 

och risk* 

2 Säkerhet i nattklubbar 

och restauranger- 

brandskydd eller 

alkoholtillstånd. (Ulrica 

Matthed, 2004.) 

15 Diva Utrymning och 

samlingslokal* 

1 - 

16 Diva Systematiskt 

brandskydd 

6 Brandskydd efter tid - 

Uppfylls funktionen av 

brandskyddsinstallationer 

efter tid de krav som 

förutsätts vid 

nybyggnation? 

(examensarbete, Felix 

Dardel, 2019) 

 

Samordning av 

ledningssystem-

Arbetsmiljö, brandskydd, 
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yttre miljö (exjobb, Anna 

Augustsson, 2006) 

 

Utvärdering av 

brandsäkerhet: 

Evaluation on fire safety 

(Fallman och Dehring, 

2006) 

17 ScienceDirect Fire and 

restaurant 

10 996 (->Ny sökning) 

18 ScienceDirect Fire and Safety 

and restaurant 

4582 

 

(->chose 

engineering in 

subject 

choice)->616 

The adoption of fire 

safety management for 

upgrading the fire safety 

level of existing hotel 

buildings (2012) 

 

Response and legislative 

changes after the Kiss 

nightclub tragedy in 

Santa Maria/RS/Brazil: 

Learning from a large-

scale burn disaster 

(2017) 

 

 

19 ScienceDirect Fire and 

protection and 

restaurants 

4 441 

 

(valt science-

> 527) 

- 

20 Google (när 

sökning av 

relevanta 

engelska 

termer som 

sökord) 

Fire safety 

restaurant 

X Fire safety in restaurants 

(CFPA-E guideline No 

9:2012 F) 

 

Fire Safety in 

Restaurants- what do you 

need to know? (Cannon, 

14 juni 2021) 

 

The restaurant owner’s 

complete fire protection 

guide (Impact fire, u.å) 

 

Fire Safety in takeaways 

and cafes (London fire 

brigade, u.å) 

 

8 tips for Restaurant 

Facility Managers during 

serve up fire safety in 
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kitchen FPW campaign 

(NFPA, 2020) 

21 SpringerLink Fire protection 

and restaurant* 

9 465 

 

(Engineering 

630) 

- 

22 Springer Link Fire and safety 

and restaurant* 

In cathegory 

engineering 

736 

- 

23 Springer Link Fire and 

nightclub  

56 in 

cathegory 

engineering 

Emergency Situations in 

Nightclubs: A Discussion 

on How to Improve the 

Fire Safety Strategies 

Through The Use of 

Evacuation Modeling 

Analysis (2011) 

24 Springer Link  Evacuation and 

restaurant* 

226 (I 

engineering) 

- 

25 Scopus - - - 

26 Wiley Fire and 

restaurants 

1 - 

27 Wiley Fire safety 

restaurant 

29 - 

28 Wiley  Fire and 

nightclubs 

29 - 

29 Wolters 

Kluwer 

Fire and 

restaurant* 

0  

30 Wolters 

Kluwer 

Fire and 

nightclub 

0  

 

 

 

 

 


