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SAMMANFATTNING 
 
I konkurrensverket (2004) utredning behandlades gränsen mellan privat och offentlig 
verksamhet, där det exemplifieras den problematik som uppstår när myndigheter vid sidan om 
sin myndighetsroll agerar konsulter inom samma område. Problematiken uppstår till följd av att 
samma person kan utöva tillsyn av objekt som denne också har projekterat.  
 
När lag (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO, började gälla den 1 januari 2004 infördes i 3 
kap 2§ LSO att kommunen genom rådgivning, information och på annat sätt skall underlätta 
för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag. Begreppet var helt nytt och i 
prop. (2002:03/119) reformerad räddningstjänstlagstiftning angavs att kommunen ska bistå 
med det stöd som krävs för att den enskilde ska kunna fullgöra sina skyldigheter. Då avses stöd i 
form av rådgivning, allmänt riktad information eller utbildningsverksamhet. Både 
konkurrensverkets uttalande och den nya LSO utgör grundproblematiken som behandlas i 
denna studie.  

Studien innehåller en enkätundersökning och fyra intervjuer för att undersöka svårigheter som 
kan uppstå mellan räddningstjänstens tillsyns- och rådgivande roll samt hur förhållningssättet 
mellan rollerna ser ut. I enkätundersökningen utreds vilka skillnader som upplevs i 
myndighetsrollen beroende på ålder, rutin, erfarenhet etc. En jämförelse med hur andra 
räddningstjänster arbetar med områden som tillsyn och rådgivning utreds för att dra lärdomar 
och belysa skillnader och liknelser i området. Lagstöd för förhållningssättet mellan tillsyn och 
rådgivning utreds samt vilken slags jävsproblematik som anses förekomma i olika situationer. 
 
I den genomförda enkätundersökningen framkom att en majoritet av de tillfrågade 
tillsynsförrättarna anger att de som myndighetsperson upplever att de kan hamna i en situation 
där en risk för jäv mellan tillsyn och rådgivning kan uppstå. Det var främst personer i den yngre 
ålderskategorin som var representerade i denna åsikt. På frågan angående hur ofta du väljer att 
avstå från att ge råd på en fråga som de vet svaret på angav drygt två tredjedelar av de tillfrågade 
att de valde att avstå. Majoriteten av dessa ansåg att risken att hamna i en jävsituation var för 
stor. En statistisk undersökning genomfördes på utvalda frågor ur enkäten men någon statistisk 
signifikant skillnad i svar relaterat till ålder kunde inte göras.  

Slutsatsen av studien är att i väntan på att fler allmänna råd tas fram inom detta område, bör 
MSB genomföra riktade åtgärder för att stärka de kommunala tillsynsförrättarna i sitt arbete. 
Förslagsvis genom att vara behjälplig med att tolka vad råd till den enskilde innebär och på 
vilket sätt det kan utföras. Exempelvis genom att genomföra kortare utbildningar/konferenser 
där det ges förtydliganden kring råd i relation till tillsyn, där tid ges för öppna diskussioner 
mellan deltagande räddningstjänster. Räddningstjänsterna runtom i landet bör även se över 
sina egna metoder för erfarenhetsutbyte, kontinuerlig uppföljning och diskussion av aktuella 
fall. Experthjälp av kunnig inom juridikområdet bör användas i utbildningssyfte för att stärka 
förhållningssättet mellan tillsyn och rådgivning. 
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ABSTRACT 
 

A study from 2004, made by the Swedish Competition Authority, directs the interface between 
authorities both performing assignments as a regulatory authority and a consultant regarding 
the same subject.  
 

A new Swedish law (SFS 2003:778) called LSO, was introduced in January 2004. A new 
definition of advising was introduced in the third chapter 2§ LSO. The paragraphs states that 
the municipality should by advice, information and in other ways make it easier for the 
individual to perform the law. This concept was new and in the proposition of the law it was 
said that the municipality should help the individual to follow the obligations of the law by 
counseling, information and education. Both the proposition from the Swedish Competition 
Authority and the law (LSO) outlines the foundation of this report. 

The study is based upon four interviews and an inquiry with the aim to investigate the 
difficulties between acting as a supervisory and an advisory authority as in the role of the 
Swedish fire department. The investigation also aimed to identify problems, between 
supervision and advice that may exist. The various differences in the role of an authority are 
made by the inquiry regarding age, experience, education etc. A comparison between different 
fire departments and their way to approach the subject was made to identify similar problems. 
The determined laws in the area of advice and supervision for the Swedish fire department were 
investigated and also the disqualification problem was issued.    

The majority of the participated people in the inquiry said they often encounter a situation of 
disqualification in their role as a supervisory or advising authority. This opinion was 
overrepresented in the younger age category. Approximately two thirds said they refrained to 
give advice in a specific matter even though they were fully competent in the subject. The 
majority of the participants with this opinion said they were unsure in their role as an authority 
and the risk of disqualification was too present. A statistic investigation that was based on 
selected questions in the inquiry was conducted but no statistic significant difference was 
found. 

The conclusion of this study is while waiting on new general advices should be established in 
this topic. The Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) should make targeted measures to 
help the persons in the municipality that work with supervision of fire security. MSB should 
help the municipal supervisory persons to interpret the meaning of advice to individuals. This 
could be achieved through seminars/lectures with different fire departments where advice 
regarding supervision is on the agenda followed with open discussions and feedback. The 
Swedish fire departments should also look over its methods of following up different cases and 
make sure they have a good method of exchanging experiences. Expertise in the jurisprudence 
is also another way to gain knowledge to strength the relation between the advisors and 
supervisors that are recommended to the fire departments. 
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1. INLEDNING 
 
I detta kapitel redogörs för den bakgrund och problemområde som ligger till grund för studien. Vidare sker 
en beskrivning av studiens syfte och mål, samt vilka avgränsningar som legat till grund för genomförandet.  
 

1.1. Bakgrund 

När lag (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO, infördes den 1 januari 2004 utgick den 
tidigare räddningstjänstlagen (1986: 1102), RäL. Kommunens verksamhet ändrades då från att 
ha varit detaljstyrd till att bli målstyrd. Detta kom att innebära en rad förändringar för 
räddningstjänstens verksamhet.  
 
I proposition (2002/03:119) reformerad räddningstjänstlagstiftning angavs att ”det måste bli 
färre som dör, färre som skadas och mindre som förstörs”, med andra ord måste antalet olyckor 
minimeras och konsekvenserna av de olyckor som uppstår minimeras. Detta utgör grunden till 
varför lagen om skydd mot olyckor infördes, där en huvudanledning var att öka effekten av det 
förebyggande arbetet hos den enskilde och hos kommunen.  
 
Dessa förändringar innebar att räddningstjänstens tidigare brandsyn ersattes med tillsyn i syfte 
att den enskildes ansvar skulle förtydligas, då det tidigare upplevts som oklart och att denne lätt 
får intrycket att kommunen genom brandsynen övertar ansvaret för brandskyddet. En ändring 
som infördes var att ägare/nyttjanderättshavare av byggnader eller anläggningar med större risk 
för brand eller höga konsekvenser av brand, ska lämna in en skriftlig redogörelse till 
kommunen. Det innebär även att nyttjanderättshavare ska ge ägaren de uppgifter som denna 
behöver för att fullgöra sin skyldighet. (prop.2002/03:119) 
 
Kommunen ges i och med införandet av LSO en större möjlighet att anpassa verksamheten 
efter de lokala förhållanden som råder och att ha ett likvärdigt skydd mot olyckor i Sverige. Det 
ansågs effektivare att hantera och förebygga räddningstjänstsituationer i den normala 
verksamheten och inte av en yttre, extern part. (prop.2002/03:119) 
 
Det har genomförts en förändring i ansvarsförhållandet mellan ägare och nyttjanderättshavare 
vid införandet av LSO. Vilket grundar sig på att ett solidariskt ansvar ska finnas mellan parterna 
för att vidta åtgärder och oklarheter för vem som bär ansvaret, något som förtydligades i och 
med lagförändringen. Enligt den genomförda utredningen till lagreformeringen kan ett 
gemensamt avtal gällande upplåtelse av nyttjanderätten leda till att förebyggande åtgärder 
uppmärksammas på ett ytterligare sätt eftersom den ena parten inte kan lägga över ansvaret på 
den andra parten och vice versa. Denna ansvarsförändring är något som bedöms att stärka 
arbetet med brandskyddet. (prop.2002/03:119) 
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1.2. Problemområde  

Under det senaste decenniet i Sverige har en rad förändringar skett inom området för 
brandskydd. Detta till följd av ändrad lagstiftning, förändrad marknad och ett ökat 
ansvarstagande inom ämnet generellt i samhället. Kommunen skall utöva tillsyn på byggnader, 
lokaler och andra anläggningar samtidigt som de ska bistå med rådgivning till den enskilde.  
 
Kommunen är tillsynsmyndighet vilket främst omfattar kontinuerliga kontroller av det 
befintliga brandskyddet. Detta innefattar byggnadstekniskt brandskydd och organisatoriskt 
brandskydd i form av det systematiska brandskyddsarbetet, SBA.  
 
I Sverige är kommunen tillsynsmyndighet, ansvaret är ofta delegerat vidare till den kommunala 
nämnd som bedriver räddningstjänst. Vilket innebär att de ska bistå med rådgivning till den 
enskilde för att underlätta för denna. Det är något som kan skapa meningsskiljaktigheter om 
vad som är jäv, eftersom att det kan vara samma tillsynsförrättare som genomför tillsyn som 
tidigare agerat rådgivande mot samma verksamhet. Tidigare projekterade en del 
räddningstjänster brandskyddet genom att upprätta brandskyddsdokumentationer för att sedan 
granska dessa. Problemområdet som behandlas i denna rapport är hur kommunen, i detta fall 
räddningstjänsten ska förhålla sig till den rådgivande rollen utan att agera med risk att hamna i 
en jävsituation.   
 
Konkurrensverket har gjort en utredning om hur gränsen mellan privat och offentlig 
verksamhet ska ställas i relation till varandra. I konkurrensverkets utredning exemplifierar de 
den problematik som uppstår när myndigheter vid sidan av sin roll som myndighetsutövare 
också agerar konsulter inom samma område, räddningstjänsten exemplifieras i fall där de utför 
konsulttjänster vid sidan om dess tillsynsfunktion. Problematiken som uppstår av detta är att 
samma person kan utöva tillsyn av samma objekts brandskydd som denne har utformat. 
(Konkurrensverket 2004) 
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1.3. Syfte 

Syftet med denna studie är att tydliggöra innebörden och gränsdragning av räddningstjänstens 
rådgivande roll och dess tillsynsroll. Primärt avser studien till att besvara följande 
frågeställningar:  
 

1. Upplevs gränsen mellan räddningstjänstens tillsynsroll och rollen som 
rådgivande myndighet enkel eller svår att förhålla sig till? 

2. Finns skillnader i hur gränsdragningen upplevs mellan tillsyn och rådgivning 
beroende på ålder, erfarenhet, rutin eller hur frågan hanteras inom 
organisationen? 

3. Hur arbetar andra myndigheter med tillsyns- och rådgivningsansvar? 
4. Vilket lagstöd finns kring skiljelinjen mellan tillsyn och rådgivning? 

 

1.4. Mål och målgrupp  

Målet med studien är att belysa den problematik som finns vid myndighetsutövning enligt LSO, 
där en avvägning mellan tillsyn och rådgivning ska ske och den gråzon som denna typ av 
myndighetsutövning medför.  
 
Rapporten riktar sig främst till dem som arbetar med myndighetsutövning inom kommunal 
räddningstjänst, med frågor som berör tillsyn och rådgivning. 
 

1.5. Avgränsningar 

Fokus i studien har varit att belysa den jävsproblematik som kan uppkomma vid 
myndighetsutövning, och då främst inom områdena tillsyn och rådgivning. I denna studie har 
kommunal tillsyn och rådgivning enligt LSO främst betraktats. Andra myndigheter som har 
behandlats i denna studie är den kommunala miljötillsynen.  

I rapporten presenteras inte hur själva jävsproblematiken ska lösas istället ges förslag för hur ett 
korrekt förhållningssätt kan se ut och presenteras i form av alternativa arbetssätt.   

I studien valdes att begränsa en stor del av själva undersökningen till en enkät för att belysa 
vilken typ av problematik som förekommer inom tillsyn och rådgivning. I enkätundersökningen 
framkom att en del räddningstjänster hade riktlinjer för rådgivning och andra inte. I studien 
valdes det att inte vidare undersöka vad för typ av riktlinjer de hade.   

Enkäten skickades ut till Sveriges 14 största räddningstjänster, sett ur ett befolkningsmässigt 
perspektiv, där två personer från varje arbetsplats fick en enkätförfrågan. 
Vad beträffar antalet intervjuer begränsades dessa till fyra stycken, varvid tre intervjuer 
genomfördes med tillsynsförrättare från två olika räddningstjänster. Ytterligare en intervju 
genomfördes med miljödirektören på miljökontoret i Sundsvalls kommun, för att få en inblick i 
hur andra myndigheter hanterar frågor som berör områdena tillsyn och rådgivning.  
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1.6. Nomenklatur 

 
LSO – Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 
 
KomL – Kommunallag (1991:900) 
 
FL – Förvaltningslag (1986:223) 
 
KL – Konkurrenslagen (1993:20) 
 
PBL – Plan- och bygglag (2010:900) alternativt Plan- och bygglag (1987:10) 
 
MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
 
SBA – Systematiskt brandskyddsarbete 
 
SRV – Statens räddningsverk  
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2. METOD 
 

I detta kapitel beskrivs de vetenskapliga metoder som har legat till grund för studien samt hur valet av 
datainsamling har skett och analyserats.  
 

2.1. Forskningsmetod 

Studien bygger på en litteraturstudie samt en enkät- och intervjuundersökning. I studien har en 
deskriptiv metod använts, vilket enligt Ejvegård (2003) är en användbar metod vid 
frågeställningar av allmän art och lämpar sig bra för studier i översiktsform. Denna typ av 
enkätundersökning genomförs så att deskriptionen är rent empirisk, men själva 
undersökningen kan ha sådan karaktär att den har ett generellt förbättrande syfte.  
 
Klassificering har använts för att analysera insamlad data från enkätundersökningen. Den 
mängd data som varit intressant att utreda vidare har inte varit applicerbar att komplettera i 
efterhand eftersom enkäten redan var besvarad. För att klassificering ska vara ett applicerbart 
analysverktyg måste följande fem krav vara uppfyllda; tillförlitliga klasser, lämpliga klasser för 
sammanhanget, klasserna tillsammans är uttömmande, klasserna är ömsesidigt uteslutande och 
tomma klasser ska undvikas (Ejvegård 2003). Dessa parametrar användes för att skapa en enkät 
som hade uttömmande svarsalternativ. 
 

2.2. Kvantitativ och kvalitativ metod 

Den kvantitativa forskningsmetoden utgörs i studien av enkätundersökning och innebär att 
data av kvantitativ karaktär analyseras såsom data i termer av antal och siffervärden. Denna 
metod kan användas på två stycken olika sätt, dels för att utforska data för att få förståelse, dels 
för att visa på samband och hypoteser som tidigare ställs upp. (Höst et al. 2006) 
 
I den kvalitativa forskningsmetoden som utgörs av intervjuundersökningen används data som 
består av ord och beskrivningar. Data som analyseras på detta sätt är ofta textdokument såsom 
intervjuer eller arkivmaterial. Processen för den kvalitativa analysen kan sammanfattas i fyra 
steg; datainsamling, kodning, gruppering och slutsatser (Höst et al. 2006). Dessa fyra delsteg har 
utgjort bearbetningsprocessen när intervjuresultaten analyserats.  
 

2.3. Litteraturstudie och litteratursökning 

Sökord som använts vid sökandet av litteratur på internet är: tillsyn, rådgivning, jäv, myndighet 
och LSO. 
 
För att hitta relevant litteratur inom ämnet studerades lagtexter inom forumet Notisum. Utöver 
detta har även rekommendationer av litteratur förmedlats av MSB via Eleonor Storm vid 
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Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, samt av mina handledare Leif Staffansson och 
Mats Bergmark vid Medelpads Räddningstjänstförbund.   
 

2.4. Intervjustudie 

Alla intervjuer som genomförts inom ramen för studie har varit öppet riktade. Vilket innebär 
att själva intervjun styrs av en intervjuguide med specificerade frågor. (Höst et al. 2006). 
Anledningen till att denna metod valdes var att respondenterna skulle ha möjlighet att få belysa 
andra ämnen utöver frågorna som de ansåg relevanta och av betydelse för ämnet.  Alla 
intervjuer har genomförts via direkt möte med respondenten. Alla samtal har spelats in med 
hjälp av diktafon, detta för att sedan ha möjligheten att följa upp de exakta svaren.  
 
De personer som valdes att intervjua vid platsbesök utgjordes av personer som jag sedan tidigare 
fått rekommendationer av kollegor om att intervjua. Den intervju som genomfördes med 
miljökontoret var en förmedlad kontakt, där den enskilda personen var specifikt utvald för att 
kunna besvara de aktuella frågorna. Intervjuerna utgör en kvalitativ studie utan fokus på 
representativitet, av denna anledning är inte urvalets fokus på slumpmässigt urval, utan 
fokuserar snarare på att täcka den naturliga variation som finns inom denna reflektion av den 
totala populationen. (Höst et al. 2006) 
 

2.5. Enkätundersökning 

Innan enkäterna utformades undersöktes en lämplig metod för själva enkätutformningen. 
Verktyget som bedömdes som mest lätthanterligt för att bearbeta enkäten var ”Google drive”. 
Fördelen med verktyget var att svarstiden kunde förkortas och att all synkronisering av data var 
lätthanterlig i Googles egna verktyg.  
 
För att välja ut de personer som skulle svara på enkäten kontaktades varje räddningstjänst eller 
räddningsförbund separat med en förfrågan om lämpliga personer som kunde medverka i 
studien. De specifikationer som angavs var att respondenten bör arbeta med tillsyn och 
rådgivning i sitt vardagliga arbete. Två stycken e-postadresser efterfrågades från varje 
räddningstjänst vilket resulterade i totalt 28 stycken kontaktpersoner.  Enkäturvalet som 
genomfördes kan jämföras med stratifierat urval vilket innebär att det finns en systematisk 
skillnad mellan de olika klustren, något som kan jämföras med de olika räddningstjänsterna 
som tillfrågades. De olika klustren (räddningstjänsterna) indelas sedan i olika kategorier eller så 
kallade strata. Ur dessa strata väljs sedan de personer som deltar i enkäten. Stratifierat urval är 
specifikt tillämpbart om de olika kategorierna har olika storlek. Urvalsandelen behöver 
nödvändigtvis inte vara lika stor i alla starta. (Höst et al. 2006) Dock valdes att ha lika stor andel 
från varje strata för att få en jämn spridning ur geografisk synpunkt. 
 
Enkätutformningen tog ungefär en vecka att genomföra, eftersom att den testades av två stycken 
respondenter innan utskick. För att undvika att göra systematiska fel i enkäten studerades en 
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rad skrifter om detta. Enligt Harrow (2005) ska vaga ord som ”regelbundet” och ”ibland” 
undvikas, detsamma gäller angående att ställa två frågor i ett påstående.  Forcerade frågor som 
kräver ett ja eller nej påstående när det finns andra alternativ ska också undvikas eftersom det 
orsakar systematiska fel i enkäten, eftersom svaret är forcerat. Vid utformandet av enkäten har 
enkätutformningen skett på sådant sätt att ovanstående formuleringar har undvikits.  
 
En annan viktig betydelse är att enkäten har en korrekt utformning och att enkäten att har 
relevanta intervall, för att undvika förvirring vid val av svarsalternativ. Vad gäller gradering 
anges ingen skillnad i att använda udda eller jämnt antal siffror, dock kan det generellt säga ett 
jämnt antal svar forcerar respondenten att välja sida. (Harrow 2005) I studiens 
enkätundersökning valdes att ha ett jämnt antal svarsalternativ eftersom enkäten i viss 
utsträckning syftade till att få respondenterna till att ta ställning.  I enkäten har frågor som kan 
insamlas på något annat sätt inte ställts. Svarsalternativen i enkäten utgörs främst i bunden 
form så att alternativen utesluter varandra. Med bundna svar finns det en möjlighet att 
statistiskt bearbeta de svar som inkommit. Den statistiska undersökningen genomfördes med 
chisquare fördelning. 
 
Svarstiden är av central betydelse för hur svarsfrekvensen ser ut och detsamma gäller hur många 
påminnelser som skickas ut. I den genomförda enkätstudien valdes att ha 10 dagars svarstid, 
när 8 av dessa dagar passerat skickades ett påminnelsemejl ut till samtliga respondenter. Enligt 
Ejvegård (2003)  kan med fördel öppna frågor användas för att ge vinklar om bristfällig 
frågeteknik och oklara svarsalternativ eller frågor som har missats att ta upp men som anses 
relevanta. I enkätstudien valdes att ha öppna svar i slutet av enkäten där möjlighet fanns att 
själv tillägga kritik eller feedback på enkäten, dock var det endast ett fåtal som gav feedback på 
själva enkäten via de öppna svarsalternativen. Enligt Ejvegård (2003) bör en liten testenkät 
skickas till de personer som ska ingå i enkätundersökningen för att avslöja eventuella fel som 
kan vara oklara frågor eller ologiska, irrelevanta frågor.  Detta genomfördes till två respondenter 
men inga uppenbara fel i enkäten framkom.  

2.6. Övrig datainsamling 

2.6.1. Platsbesök  
Vid genomförandet av studien har platsbesök genomförts vid räddningstjänsten i Sundsvall där 
totalt åtta av tio veckors studie genomförts. Resterande två veckor har utförts i Falun och 
Borlänge på räddningstjänsten Dala Mitt. Detta för att få ta del av deras dagliga verksamhet 
samt för att få en god förståelse för vilken problematik som kan uppstå vid tillsynsutövning och 
rådgivning. 

2.6.2. Tillsynsbesök 
Medverkande vid tillsynsbesök har skett vid räddningstjänsten i Medelpad och vid 
räddningstjänsten i Dala Mitt för att få en god förståelse och inblick i vilka problem som kan 
uppstå i samband med tillsyn och rådgivning.  
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3. LITTERATURSTUDIE 
 
I detta kapitel redovisas relevant litteratur för studien. I den inledande delen redogörs för vilka lagar som 
styr räddningstjänstens verksamhet vad avser tillsyn och rådgivning. En beskrivning av begreppet tillsyn 
redovisas, samt vilken jävsproblematik som kan uppstå inom området. Därefter följer hur MBS:s 
rekommendationer kring tillsyn och rådgivning ser ut och slutligen beskrivs hur andra myndigheter arbetar 
med tillsyn och rådgivning.   
 

3.1. Lagar och förordningar 

3.1.1. Lagen om skydd mot olyckor 
 

Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO, syftar till att förutsättningarna för skydd av 
människors liv, hälsa, egendom och miljö ska vara desamma inom hela landet och utföras med 
hänsyn till de lokala förhållandena för att förhindra olyckor. Enligt 2kap 2§ i LSO är ägare eller 
nyttjanderättshavare av byggnader eller andra anläggningar skyldig att i skälig omfattning bistå 
med släckutrustning och utrustning för livräddning. Vid en brand eller olycka ska dessa sedan 
vidta de åtgärder som krävs för att förebygga, förhindra och stoppa/begränsa skadorna till följd 
av brand. Vid jämförelse med den äldre lagstiftningen, räddningstjänstlagen (1986:1102) som 
endast reglerade detaljfrågor, är lagen (2003:778) om skydd mot olyckor en vidareutveckling på 
det förebyggande arbetet inom kommunens verksamhet. 
 
För att kontrollera att lagen (2003:778) om skydd mot olyckor efterlevs, genomförs tillsyn på en 
rad olika områden. Den enskildes ansvar, det vill säga nyttjanderättshavare och ägares ansvar 
kontrolleras så att de bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete, SBA, och att de har ett skäligt 
brandskydd.  
 
Enligt 5kap 1§ LSO är det Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som utövar 
den centrala tillsynen i Sverige. Länsstyrelsen sköter tillsynen av lagen på den regionala nivån. I 
sin tur ansvarar därefter en kommun för tillsynen av den enskilde. 
 
Räddningstjänstens tillsyn omfattas av kommunen eller kommunförbundets förebyggande 
verksamhet som antas av kommunfullmäktige. Enligt 3kap 3§ LSO är det ett krav att varje 
kommun ska ha ett handlingsprogram för dess förebyggande verksamhet, som behandlar hur 
mål för verksamheten ska nås och vilka risker som finns inom det geografiska området. 
Handlingsprogrammet ska även ange hur samverkan sker med andra kommuner, statliga 
myndigheter och även med den enskilde.  
 
I 2 kap 3§ LSO anges att de som äger byggnader eller andra anläggningar med hög risk eller 
konsekvens där det ställs särskilda krav på kontroll av brandskyddet, ska lämna in en skriftlig 
redogörelse till kommunen. Detta innebär också att den som är nyttjanderättshavare ska ge den 
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som äger byggnaden den information som behövs för att denne ska kunna fullgöra sin 
skyldighet.  
 
Begreppet tillsyn i räddningstjänstverksamhet infördes i och med lagändringen den 1 januari 
2004. Där det enligt 5 kap 1§ i LSO anges att det är den kommunala räddningstjänsten som 
sköter den kommunala tillsynen, för att upprätthålla denna lag. Detta innebär att kommunen 
själv bestämmer hur tillsynsobjekten ska prioriteras och fördelas. De objekt som omfattas av 
kravet på en skriftlig redogörelse granskas av kommunen och därefter bedöms behovet av 
eventuella tillsynsbesök. Byggnader och anläggningar som inte omfattas av krav på en skriftlig 
redogörelse kan kommunen ändå genomföra tillsyn på om detta anses som skäligt. (MSB 
2011a) 
 
I proposition (2002/03:119), reformerad räddningstjänstlag anges i författningskommentarerna 
till paragraf 5 kap 1§ att denna paragraf motsvarar de tidigare bestämmelserna i 54§ 
räddningstjänstlagen. Den kommunala tillsynen riktar sig till enskilda personer, som är både 
fysiska och juridiska personer, för att kontrollera att lag och föreskrifter följs. Tillsynen berör i 
första hand ägare och nyttjanderättshavare till byggnad eller anläggning.  
 
En kommun ska i sin tur enligt 3 kap 2§ LSO genom rådgivning, information och på annat sätt 
underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter. Vad gäller 3 kap 2§ i LSO finns enligt 
propositionen ingen motsvarighet i den tidigare lagstiftningen utan detta begrepp har 
tillkommit i och med införandet av LSO. I propositionen anges att det är viktigt att kommunen 
bistår med det stöd som kan tänkas behövas för att den enskilde ska kunna fullgöra sina 
skyldigheter. Med detta menas stöd i form av rådgivning, allmänt riktad information eller 
utbildningsverksamhet. I den konsekvensutredning som statens räddningsverk, SRV, har 
genomfört anges att avsikten med innebörden i 3 kap 2§ är att minska antalet tillsyner utförda 
på objekten och då kompensera och ersätta detta i form av exempelvis ökade 
informationsinsatser mot dessa. (Gullstrand & Lindahl-Olsson 2003) 
 
Sedan LSO trädde ikraft i januari 2004 har sex stycken allmänna råd utfärdats. Det finns inom 
lagstiftningsområdet inte idag många prejudikat till vägledning. Detta behövs för att ge 
tillsynsmyndigheterna en tydlig tolkning av lagstiftningen, i väntan på fler sådana bör MSB se 
över behovet av fler allmänna råd. De ska även se över om de allmänna råden kan utformas så 
att de är lättare att tolka enskilda områden. (MSB 2011b) 
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3.1.2. Kommunallagen 
 
I 2 kap 7§ i kommunallag (1991:900), KomL, anges att en kommun har rätt att bedriva 
näringsverksamhet endast om denna drivs utan vinstsyfte samt att syftet är att tillhandahålla 
allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt invånarna inom kommunen. Tre viktiga principer 
nämns för hur en kommunal verksamhet ska agera.  
 

 Lokaliseringsprincipen 
 Självkostnadsprincipen 
 Likställighetsprincipen 

 
Lokaliseringsprincipen är omnämnd i 2 kap 1§ KomL som innebär att kommunens verksamhet 
ska i huvudsak bedrivas inom dess geografiska områdesansvar, dock kan avtal slutas med andra 
kommuner och samverka som exempelvis ett räddningstjänstförbund. Det är dock inte 
nödvändigt att verksamheten som bedrivs ska ske inom kommunens gränser, det avgörande i 
frågan är om det finns ett intresse knutet till kommunen.  
  
Självkostnadsprincipen omnämns i 8kap 3§ KomL som innebär att kommuner inte får ta ut en 
högre avgift än den som motsvarar kostnaden för de tjänster som tillhandahålls. Syftet får inte 
vara att generera någon vinst. Syftet med denna bestämmelse är att hindra kommunerna att 
utnyttja den monopolställning de ofta har på avgiftsbaserad kommunal verksamhet.   
 
Likställighetsprincipen 2kap 2§ KomL svarar för att alla kommuninvånarna ska behandlas lika, 
om de befinner sig i samma situation. Dock får kommunens medlemmar behandlas olika trots 
att de befinner sig i samma situation men det förutsätter att särbehandlingen sker på saklig 
grund. I proposition (1990/91:117) anges att likställighetsprincipen kan uttryckas så att när 
rationella skäl eller sakliga överväganden till att behandla kommunmedlemmar olika måste ske 
på saklig grund och därmed har de varit behörig att handla på följande sätt.  
 
I kommunallagen finns en rad jävsregler att följa. Exempelvis anses en kommunalanställd jävig 
enligt 6 kap 25§ 3pkt i KomL om denne är inblandad i tillsyn över sådan kommunal 
verksamhet som han själv är knuten till. Under 5 pkt i samma paragraf anges även att om det i 
övrigt finns någon omständighet som orsakar i att rubba förtroendet om opartiskhet så anses 
personen som jävig.  
 

3.1.3. Förvaltningslagen 
 
Enligt 4§ i förvaltningslagen (1986:223), FL, anges att varje myndighet har en skyldighet att 
lämna upplysning, vägledning, råd och annan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens 
verksamhetsområde. Hjälpen ska vara av sådan omfattning att den är lämplig till frågans art, 
den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet. Frågorna ska besvaras till den 
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enskilde så snart som möjligt och vänder sig någon enskild till fel myndighet ska myndigheten 
vara behjälplig att visa denne till rätta.  
 
I 5§ FL anges att myndigheter ska ta emot besök och telefonsamtal från den enskilde. I och 
med detta är rollen som myndighetsperson relativt klarlagd angående vad som denne ska bistå 
med mot den enskilde.  
 
Vid handläggning av ärenden där en enskild är part ska detta ske på ett sätt som är så enkelt, 
snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. Myndigheten skall också sträva 
efter att uttrycka sig på ett lättbegripligt sätt och på andra sätt underlätta för den enskilde att ha 
med myndigheten att göra. Detta enligt 7§ i FL. 
 
I 11§ FL 3 pkt anges så kallat tvåinstansjäv, dessa bestämmelser avser att hindra samma person 
att ta saklig ställning i ett ärende på två olika nivåer. Handläggaren anses jävig om; ärendet 
väckts hos myndigheten genom överklagande eller underställning även annat myndighetsbeslut. 
Alternativt om ärendet väckts på grund av tillsyn över annan myndighet och handläggaren 
tidigare har deltagit i slutgiltiga handläggningen av ett ärende som rör den nya myndigheten. 
Förvaltningslagen är en dispositiv lag, vilket innebär att denna lag kan åsidosättas i frågor som 
rör jäv eftersom jäv regleras i KomL, tvåinstansjävet infördes aldrig i KomL av denna anledning.  
 

3.1.4. Plan och bygglagen 
 
När den tidigare plan och bygglagen (1987:10), PBL, kom förändrades hur brandskyddet skulle 
verifieras i en byggnad. I kap 9 1§ 1st i plan och bygglagen (1987:10) anges att ansvaret för att 
byggnaden uppförs så att gällande krav uppfylls ska byggherren ansvara för samt se till att 
kontroll och provning sker i tillräcklig omfattning.  
 
Ovan nämnda lagstiftning bidrog till att byggherren fick ett ökat ansvar för att utreda och påvisa 
att kraven för brandsäkerheten uppfylldes. Detta bidrog till en stor expansion av 
brandkonsultföretag i Sverige. 
 
Vidare genomfördes en ändring av plan och bygglagen så att den nya plan och bygglag 
(2010:900), PBL antogs den 2 maj 2011. I den nya PBL utformades enligt 10 kap 1§ 2 pkt att 
det är byggherrens skyldighet att kontrollera genomförandet av byggåtgärder. Denne skall också 
enligt 10 kap 5§ PBL säkerställa att byggåtgärderna utförs enligt de krav som gäller för åtgärden 
enligt denna lag och föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen. 
Tillsynsmyndigheten som bedriver tillsyn enligt PBL har rätten att på begäran få de 
upplysningar och handlingar från byggherren som behövs för tillsynen över byggåtgärderna.  
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3.1.5. Konkurrenslagen 
 
I 1 kap 5§ konkurrenslagen, KL, anges att denna lag åsyftar till företag som avser en fysisk eller 
juridisk person som driver verksamhet av ekonomisk eller kommersiell natur. Den verksamhet 
som består av myndighetsutövning avses inte i denna lag. Dock finns i 3 kap 27§ KL en 
paragraf som anger att kommunen får förbjudas att i en säljverksamhet tillämpa ett förfarande 
om detta snedvrider en effektiv konkurrens på marknaden eller hämmar utvecklingen av sådan 
konkurrens. Vidare gäller enligt 28§ KL att om en kommun har ett dominerande inflytande 
över den juridiska personen tillämpas detta på den juridiska personen.  
 
Konkurrenslagens huvudsyfte är att utforma förbudsregler kring konkurrensbegränsande 
samarbete och därmed missbruk av dominerande ställning. Huvudsyftet är inte att reglera 
förhållandet mellan privat och offentlig verksamhet, även om den är tillämplig inom detta 
område när den kommunala verksamheten är att betrakta som näringsverksamhet och inte som 
myndighetsutövning. 
 

3.2. Tillsyn och rådgivning 

3.2.1. Tillsyn och dess innebörd 
 
En lagfäst definition av tillsyn har efterlysts av flera olika remissinstanser. I statens offentliga 
utredning kring tillsyn har utgångspunkten kring tillsyn definierats av två delbegrepp, nämligen 
granskning och ingripande. Granskningen innebär att tillsynsorganet övervakar olika objekt 
inom dess upptagningsområde genom återkommande inspektioner eller granskning av 
inkomna handlingar. Detta kan även ske på ett sätt som kallas systemtillsyn, där tillsynsorganet 
kontrollerar egenkontrollen hos verksamheten. Ingripande avser åtgärder som vidtas mot en 
påvisad brist eller felaktighet. Dessa åtgärder bör kunna vara tvingande men först bör frivilliga 
lösningar ha provats. (Statens Offentliga Utredningar 2004) 
 
I förslaget presenteras olika förändringssätt som bör genomföras, där det anges att tillsyn ska 
avgränsas så att det innebär en form av granskning. Tillsyn bör avskiljas från begreppet 
normering eftersom det innebär begrepp som regelgivning och rådgivning. Den granskning som 
utförs vid tillsyn skall endast ske med referenser i form av bindande föreskrifter det vill säga 
lagar och förordningar samt även praxistillämpningar. I och med detta blir tillsynen endast 
tillämplig i sammanhang där verksamheten regleras av sådana föreskrifter. Det klargörs även 
vikten av att tillsynsorganet har en självständig och oberoende ställning i förhållande till 
verksamheten som granskas. Detta har två olika funktioner, en funktionell sådan där 
tillsynsbesluten ska kunna fattas utan risk för påverkan av hänsynstagande till de 
objektsansvariga. Den andra funktionen är organisatorisk där det anges att tillsynsorganet inte 
ska vara en del av organisationen, som också innehåller andra delar vilka är föremål för tillsyn 
av samma organ. Dessa oberoendekrav innebär att den tillsynsansvariga organisationen inte ska 
ha möjlighet att styra verksamheten med andra medel såsom att fördela resurser och ange 
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resultatmål för verksamheten. Tillsynens viktigaste funktion anges att vara främjande eller 
förebyggande och inte polisiär eller felsökande.  (Statens Offentliga Utredningar 2004) 
 
Många tillsynsmyndigheter utfärdar allmänna råd, enligt 1§ i författningssamlingsförordningen 
vilket är generella rekommendationer, som anger hur någon kan eller bör handla i en viss 
situation. Det påvisas att ett förhållande finns mellan allmänna råd och tillsynsprövning. Detta 
på så sätt att många tillsynsmyndigheter anser att de allmänna råden bör ingå som underlag vid 
en tillsynsprovning. De allmänna råden ger en vägledning i bedömningen om en verksamhet 
uppfyller föreskrifternas krav. (Statens Offentliga Utredningar 2004) 
 
Räddningstjänsten i Sverige utför både tillsyn och rådgivning vid byggtekniska frågor och frågor 
kring SBA. Detta innebär att de utövar tillsyn över att lagkraven följs och bistår med rådgivning 
i sakfrågor till den enskilde. Vissa andra myndigheter rubricerar rådgivning och andra liknande 
utvecklingsstödjande insatser som förebyggande tillsyn. Definitionsmässigt ska då tillsynen ske i 
efterhand, efter rådgivning för att se att gällande regler följs och därmed anses att dessa 
begrepp; tillsyn och rådgivning ska ha samma syfte, att bidra till att regler följs. (Statens 
Offentliga Utredningar 2002) 
 
I regeringens skrivelse 2009/10:79 har tillsynsbegreppet definierats vidare, i skrivelsen anges att 
tillsynsbegreppet definieras som den verksamhet som avser en självständig granskning för att 
kontrollera om tillsynsobjekt uppfyller krav som följer lagar och andra bindande föreskrifter. 
Som vid behov kan leda till beslut om åtgärder som syftar till att åstadkomma en rättelse av den 
objektansvarige. I alla de områden som innefattar räddningstjänstens tillsyn anges MBS:s roll 
som tillsynsvägledning. De ska se till att utvärdering, uppföljning och samordning sker av den 
operativa tillsynen samt ge stöd och råd till de operativa tillsynsmyndigheterna. (Tellvik 2012) 
 

3.3. Konkurrens och jävsproblematik inom tillsyn och rådgivning 

3.3.1. Utredning konkurrensverket 
 
I den utredning som konkurrensverket gjort om gränsen mellan privat och offentligt anges den 
problematik som uppstår när myndigheter vid sidan av sin roll som myndighetsutövare också 
agerar som konsulter inom samma område. De exemplifierar när räddningstjänsten erbjuder 
konsulttjänster vid sidan om sin tillsynsfunktion. Något som kan leda till att samma person i 
sin myndighetsroll bedriver tillsyn av ett brandskydd som samma person utformat i sin 
konsulterande roll. I de fall där tillsynen genomförs av samma myndighet som utför den 
konkurrensutsatta tjänsten anses det svårt att anmärka på eventuella brister i en kollegas 
utförande. (Konkurrensverket 2004) 
 
Konkurrensverket anser att dubbla roller av detta slag bör undvikas, detta eftersom 
myndighetsrollen kan utnyttjas. Vissa myndigheter har löst denna problematik genom att 
särskilja på de enheter som utför myndighetstillsyn och de som utför näringsverksamhet. Det 
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anses att myndighetsutövaren kan tillskansa sig konkurrensfördelar på den konkurrensutsatta 
marknaden. I konkurrensverkets betänkande anges att fördelen inte behöver uppkomma av ett 
aktivt utnyttjande. Detta kan istället anses som förhållandet att endast en aktör kan utföra både 
myndighetsuppgifter och kompletterande tjänster, som kan resultera att kunden anser det 
attraktivt att välja denna aktör. (Konkurrensverket 2004) 
 

3.3.2. Konkurrensrådets yttrande gällande räddningstjänstens utbildnings- och konsulttjänster 
 
I januari 2000 gjorde konkurrensrådet ett yttrande kring en skrivelse som Svenska 
Brandredskapsföreningen SVEBRA hade framfört. Den nu gällande lagstiftningen, LSO hade inte 
införts då denna skrivelse presenterades, vid det tillfället var det räddningstjänstlagen som var 
styrande. Delar av denna skrivelse anses dock vara applicerbar även i dagsläget. 
 
I skrivelsen ifrågasattes bland annat att räddningstjänsten erbjuder utbildnings- och konsulttjänster i 
konkurrens med privata företag. Konkurrensrådet har begärt in information och hämtat in 
yttranden från de fyra kommuner som nämndes i skrivelsen från SVEBRA, vilka var Kristianstad, 
Mjölby, Norrköping och Värnamo. De aktuella kommunerna erbjöd under tiden för skrivelsen 
både utbildnings- och konsulttjänster, varav tre av dessa uppgav att konsultverksamheten kan 
innebära att de utför en brandskyddsdokumentation i samband med en bygglovsprocess. Något som 
kan innebära att räddningstjänsten i sin brandsynsverksamhet kan hamna i en situation att granska 
företag/organisationer där räddningstjänsten tidigare bidragit med konsultstöd. De aktuella 
kommunerna har som argument uppgivit att de ser försäljningen som en service till kunderna i 
kommunen och det har framförts att försäljningen ökar räddningstjänstens objektkännedom och 
kunskapen om företagens risker. De anser sig ha stöd enligt dåtidens gällande lag; 7§ 
räddningstjänstlagen som angav att varje kommun ska svara för att åtgärder vidtas inom kommunen 
så att bränder och skador till följd av bränder förebyggs. Kommunerna angav att de inte ansåg sig 
bedriva konsultverksamhet eftersom råd och anvisningar alltid ges gratis. (Statens Offentliga 
Utredningar 2000) 
 
Synpunkter i ärendet har även inhämtats från en rad utomstående organisationer som är berörda av 
de aktuella frågorna, som Boverket, Försäkringsförbundet, Räddningsverket (numera MSB), 
Sprängämnesinspektionen och Svenska Brandförsvarsföreningen. Boverket har framfört vikten av 
att skilja på myndighetsutövning och kommersiell verksamhet. Räddningstjänsten är en 
expertmyndighet som byggnadsnämnden i den aktuella kommunen kan anlita i bygglagstiftningen. 
Det har förekommit fall där räddningstjänsten haft dubbla roller. Både som konsult åt byggherren 
och därefter utfört uppdrag som fristående kontrollant enligt plan och bygglagen. Dessa dubbla 
roller leder till svårigheter för både byggnadsnämnden, räddningstjänsten och för byggherren och 
anses kunna leda till att allmänhetens förtroende för myndighetsutövningen försämras avsevärt. 
Försäkringsförbundet har gjort ett yttrande i frågan och uttalat att räddningstjänsten inte ska ägna 
sig åt konsultverksamhet eller ren försäljning. Däremot anses att räddningstjänsten kan ägna sig åt 
utbildning såsom träning inom förebyggande brandskydd och släckning med handbrandsläckare. 
Eftersom sådan verksamhet anses som värdefullt trots att den kan göra intrång på en viss del av 
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konsultområdet. Utbildningsverksamhet av denna typ kan anses motiverad eftersom att 
räddningstjänstens personal har en särskild yrkesmässig erfarenhet som andra saknar. (Statens 
Offentliga Utredningar 2000) 
 
Dåvarande Räddningsverket, nuvarande MSB uttalade att en förutsättning för att kommunala 
räddningstjänster ska kunna bedriva myndighetsutövning och försäljning av tjänster/varor krävs 
att myndighetsutövningens personal inte är förknippad med försäljningsverksamheten. I andra 
fall kan en jävsituation uppstå. De anger vikten av att verksamheterna separeras för att korrekt 
myndighetsutövning ska kunna ske. Räddningsverket gjorde bedömningen att 
räddningstjänsten kunde tillskansa sig fördelar på den konkurrensutsatta marknaden om inte 
personen i fråga har klart för sig i vilken roll som denne agerar, i varje specifik situation. 
Sprängämnesinspektionen (SÄI) har yttrat sig och påtalat att det finns i de nämnda 
situationerna stor risk för att hamna i en jävsituation. Främst i mindre kommuner där det är 
samma person som bedriver tillsyn av ett objekt som de själva utformat brandskyddet på. Det 
anses svårare att anmärka på sådant som en kollega varit med och medverkat till. (Statens 
Offentliga Utredningar 2000) 
 
Svenska Brandförsvarsföreningen ansåg att det fanns fördelar ur brandsäkerhetssynpunkt att 
räddningstjänstens aktiviteter är kopplade till utbildning och rådgivning. Eftersom att 
räddningstjänsten får en god kunskap och lokalkännedom om aktuella företag och anläggningar 
vid en eventuell brand. De anser att räddningstjänsten inte får tappa sin trovärdighet genom att 
bedriva konsultverksamhet eftersom de kan skaffa sig konkurrensfördelar på marknaden genom 
att felaktigt utnyttja sin myndighetsroll. Den avgiftsfinansierade verksamhet som bedrivs bör 
utföras på ett sådant sätt att den inte försvårar någon annans näringsutövning på den 
konkurrensutsatta marknaden, genom att agera på andra villkor än övriga. (Statens Offentliga 
Utredningar 2000) 
 
Konkurrensrådets bedömning i ärendet gällande försäljning av konsulttjänster anger att 
räddningstjänsten har ett rådgivningsansvar i frågor kring brandskydd. På grund av detta är det 
invändningsfritt att myndigheten ger stöd och råd till både privatpersoner och företag. Om 
kvalificerad rådgivning skulle vara gratis skulle förmodligen efterfrågan överstiga utbudet. 
Utförandet av konsulttjänster kan dock leda till trovärdighetsproblem, flera instanser menar att 
konsulttjänster leder till en situation där samma personer bedriver tillsyn av ett brandskydd som 
de själva har utformat. Konkurrensfördelar kan uppkomma i och med att det kan anses som 
bekvämt för en kund att anlita samma instans för en konsulttjänst som för att utföra en 
kontroll i efterhand. En dom i Regeringsrätten angående Göteborgs kommun bedömde att 
räddningstjänsten i begränsad omfattning får bedriva konsulttjänster (RÅ 1992 ref. 61). I 
domen togs det hänsyn till att denna verksamhet var av begränsad omfattning, vilket innebar 2 
promille av brandförsvarets totala verksamhet och intäkterna skulle inte vara avsedda i 
vinstsyfte utan enbart täcka kostnaderna för verksamheten. Konkurrensrådet anger att gränsen 
mellan rådgivningsverksamheten som anges i dåtidens gällande lagstiftning, 7§ 
räddningstjänstlagen och de mer renodlade konsultuppgifterna får betraktas som flytande. I den 
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mån som räddningstjänsten ska bedriva konsulttjänster, bör det ske på ett sådant sätt att 
myndighetsutövningens opartiskhet inte kan ifrågasättas och att konkurrensen mot privata 
konsultföretag inte snedvrids. Insatser som kräver att räddningstjänstens unika erfarenhet 
behöver utnyttjas i bör vara själva huvudfrågan. Rådets uppfattning är att räddningstjänstens 
konsulttjänster bör mot bakgrund av lämplighetsbedömningar och lagpraxis hållas på en 
begränsad nivå. (Statens Offentliga Utredningar 2000) 
 

3.4. Myndigheter – tillsyn och rådgivning 

3.4.1. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, redovisar att systematiken kring tillsynen 
över den enskilde behöver vidareutvecklas i delar avseende planering, genomförande och 
uppföljning. Det anges vikten av att kommunerna följer upp och planerar den tillsyn som 
genomförts, både för att säkerställa att de identifierade bristerna åtgärdas och för att analysera 
resultaten av tillsynen för att ha vidare underlag för fortsatt planering. (Tellvik 2012) 
 
 I olika sammanhang har det framförts att otydlig lagstiftning och avsaknad av allmänna råd och 
föreskrifter orsakar att subkulturer bildas inom den kommunala räddningstjänsten. Vilket är 
något som medför att tillsynsverksamheten inte genomförs på ett likvärdigt, effektivt och 
rättssäkert sätt. Avsaknaden av ett heltäckande system angående vägledning och allmänna råd 
har bidragit till att kommunala räddningstjänster runtom i landet har egna checklistor. Detta är 
något som kan leda till att tillsynen runtom i Sverige inte uppfyller målet med att vara likvärdig, 
effektiv och rättssäker. Eftersom dessa olika hjälpmedel kan bidra till att målen blir olika mellan 
kommuner och resulterar i svårigheter att utföra likvärdiga bedömningar sinsemellan. (MSB 
2011b) 
 
Genomförandet av den kommunala tillsynen skiljer sig åt på en mängd olika sätt. Detta har 
konstaterats av den årliga uppföljning som länsstyrelserna utför tillsammans med MSB. En rad 
faktorer påverkar hur den kommunala tillsynen genomförs, se Figur 1.  



  LITTERATURSTUDIE    
 

17 
 

 
Figur 1 Bild översikt av faktorer som påverkar hur tillsynen utförs på olika sätt runtom i landet. Bild hämtad från (MSB 
2011b) 

Något som har en central betydelse för tillsynsförrättarna är att de kan kommunicera både 
skriftligt och muntligt på ett sätt som skapar följsamhet i lagen. Detta för att öka kunskapen, 
förståelsen och påverka beteenden hos ägare och nyttjanderättshavare runtom i landet. MSB 
har för närvarande startat en nationell samverkansgrupp för brandskyddsfrågor där 
myndigheter som Boverket, Socialstyrelsen och andra centrala myndigheter ingår.(MSB 2011b) 
 
Kommunerna behöver också fortsätta sin samverkan. Det kan ske på regional nivå för att ta 
lärdom av andras erfarenheter och kunskaper, något som sker i dagsläget men detta bör stödjas 
av MSB och vidareutvecklas i samråd med länsstyrelserna. För att detta ska ske bör MSB 
inspirera kommunerna och göra så att de får ta del av kunskaper och erfarenheter som finns 
inom andra kommunala förvaltningar och andra kommuner. (MSB 2011b) 

3.4.2. Miljömålsstyrd tillsyn 
 
Inom miljölagstiftningen har det under de senaste 10-20 åren skett en rad förändringar, något 
som skett till följd av att miljöarbetet bedrivs enligt kundkrav. I och med detta har 
lagstiftningen varit en mindre drivkraft för utvecklingen. Fler miljöledningssystem har tagits 
fram och miljödriven affärsutveckling har utvecklas som både regionala och kommunala 
standarder. Samtidigt som denna förändring har skett, har miljölagstiftningen ändrats radikalt i 
och med tillkomsten av miljöbalken (1998:808), som trädde i kraft den 1 januari 1999 och 
därmed tillkomsten av hänsynsregler och regelverk. Det har även framkommit nationella och 
regionala miljökvalitetsmål som medfört förändringar för både myndigheten och näringslivet. 
Något som har inneburit att kraven på företagens miljöarbete har höjts avsevärt, och som i sin 
tur har orsakat svårigheter för främst små företag att nå alla miljökrav. (Axelsson et al. 2008) 
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I studien ”Miljö- och arbetsmiljötillsyn i små företag” som IVL, svenska miljöinstitutet, gjorde 
2005 påvisades att förutsättningarna för små och stora företag att klara lagefterlevnaden och 
vara godkända enligt miljötillsynen varierar kraftigt. Detta till följd av att de små företagen ofta 
ansåg det som en självklarhet att följa lagen men i praktiken undersöker de dock inte vilket 
regelverk som gäller för dem. I stor utsträckning väntade de på tillsynspersonens påpekanden 
och genomförde åtgärder efter detta. Generellt uppskattade de små företagen inte det 
egenkontrollerande sätt som införts på senare tid. Egenkontroll innebär att 
verksamhetsutövaren själv ska ta fram ett system för att skapa ordning och leva efter lagen. 
Något som skapar ett systematiskt sätt med rutiner för verksamheten. (Axelsson et al. 2008) 
 
Kommunen utövar en del olika typer av tillsyn inom miljöområdet. De har traditionell tillsyn 
där ett inspektionsbesök görs hos verksamheten, där checklistor och relevant dokumentation 
granskas. Vanligtvis utförs en okulärbesiktning och i efterhand görs en summering om vad som 
verksamheten behöver åtgärda. I den miljömålsstyrda tillsynen utgår man från miljömålen, det 
finns olika modeller för detta. Innebörden är att ge stöd för utveckling av tillsynen så att den 
styrs av miljökvalitetsmålen, som innefattar planering, genomförande, uppföljning och 
utvärdering. Detta riktas främst mot små företag, dock kan kostnaderna öka och det har ansetts 
att kravnivåerna kan vara olika fördelade över landet. I systemtillsynen kontrolleras 
verksamhetsutövarens egenkontroll och hur ansvaret över miljöfrågor tas. Systemtillsynen är 
mer inriktad på kompetens, organisatoriska frågor, rutiner och dylikt. Syftet är en fungerande 
egenkontroll och att uppnå ett bra miljöarbete hos verksamheten, genom att främja den egna 
förmågan till ett ökat ansvarstagande. Tillsynen kombineras även till viss del med en 
miljörevision som innebär en certifiering av miljöledningssystem av en miljöledningsrevisor. 
Denne reviderar egenkontrollen och de tillstånd som gäller för företaget. Myndigheten har 
fortfarande ansvaret för att kontrollera lagefterlevnaden men på detta sätt kan antalet 
tillsynsbesök minskas. Detta under förutsättning att revisionsrapporten är tillräckligt utförd så 
att tillsynsmyndigheten lätt får en god överblick över dess miljöarbete. (Axelsson et al. 2008) 

3.4.3. Kontroll, stöd och rådgivning enligt miljötillsynen 
 
Enligt miljöbalken innefattar tillsynen både själva kontrollen samt att ge stöd till verksamheten i 
form av information och råd till både allmänhet och verksamhetsutövare. Genom information 
och råd främjas företagets egen kunskapsuppbyggnad och ger en ökad förståelse för 
miljöpåverkan, eventuella åtgärder och miljömålen. Rådgivning och information förekommer i 
flera stadier, dels före inspektion och dels efter inspektion. Enligt den undersökning som 
genomförts finns tre stycken kategorier av hur tillsynsförrättaren behandlar kontroll respektive 
stöd. För en kategori är rådgivning och information viktigast, för en annan kategori är både 
kontroll och stöd viktigast medan för en tredje kategori är själva kontrollen det viktigaste. Olika 
inspektionsstilar finns, såväl ”mjuka” och ”hårda” inspektörer. Skillnaden mellan dessa är att de 
mjuka inspektörerna föranmäler sina besök och använder hellre information och rådgivning än 
kontroll. Dessa följer oftast upp konstaterade brister informellt. Medan de hårda inspektörerna 
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oftare utför oanmälda besök, dessa betonar regelkontroll som en viktig del av arbetet och nyttjar 
de formella verktyg som står till förfogande. . (Axelsson et al. 2008) 
 
Det finns genomförda studier som påvisar att inspektörerna upplever rollen som kontrollerande 
och rådgivande svår att hantera. Ibland kringgås även lagen för att underlätta mot företagen och 
för att underlätta inför ett framtida samarbete. Tolkningen om vad det innebär med råd 
varierar även till stor del mellan olika tillsynspersoner. Det ansågs generellt att den 
kontrollerande verksamheten och rådgivande verksamheten inte står i motsats utan att ett 
enkelt förhållningssätt mellan dessa ska användas. Stor nytta kan dras av erfarenheterna från de 
båda metoderna i tillsynsarbetet. (Axelsson et al. 2008) 
 
Den form av stöd som ges till den enskilde är i form av muntlig och skriftlig information. 
Muntlig informationsöverföring sker i större utsträckning i samband med inspektion och 
tillsyn. De använder sig också av riktade informationsträffar, miljöfika, utbildningsinsatser och 
seminarium. Vissa tillsynsmyndigheter arbetar även med att främja företagens egen 
informationsinhämtning. Något som sker från hemsidor, litteratur, andra myndigheter och 
branschorganisationer. De tipsar även om andra organisationer som kommit långt med sitt 
miljöarbete. (Axelsson et al. 2008) 
 
Balansen mellan råd och krav anses som en känslig fråga för miljöinspektörerna. Generellt får 
inspektörerna inte ge allt för specifika råd då det kan innebära stora problem med den fortsatta 
tillsynen. Detta om rådgivningen resulterat i investeringar som inte lett till önskat resultat. En 
problematik som finns är att många företag ofta vill ha en rekommenderad lösning, ofta har 
tillsynsförrättaren med sin erfarenhet en god kompetens. Att tillsynsförrättaren inte har 
tillräckligt god insikt i hur verksamheten och processerna ser ut är dock en risk och därmed 
kanske företaget enklare själv kan utveckla bättre åtgärder. (Axelsson et al. 2008) 
 
Tiden som tillsynspersonalen har till förfogande för sina arbetsuppgifter är något som begränsar 
den rådgivande rollen. Många tillsynsförrättare anger att de anser den stödjande tillsynen som 
svår. Nedan ges exempel på situationer där det är en fördel att använda råd och information.   

- Före inspektioner: upplysning om vad som tas upp under inspektionen, eller gällande 
regler för verksamheten. 

- Under: Resonera kring problem. Vissa inspektörer ger förslag på hur problem kan lösas 
och förklarar konsekvenserna om detta inte åtgärdas. 

- Efter: Vissa som utövar tillsyn ger råd även efter inspektion medan andra är desto mer 
försiktiga med detta. 

- Allmänt: då regler är nya eller inte slagit igenom bland verksamhetsutövarna. 
 
Behovet av att klargöra för både tillsynsförrättare och för företag angående vilken typ av råd 
som får ges i samband med ett tillsynsbesök. Allmän rådgivning från myndigheter riskerar av 
naturlig orsak att konkurrera med liknande tjänster från exempelvis konsulter. (Axelsson et al. 
2008) 
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4. EMPIRI 
 

I detta kapitel presenteras resultatet från enkätundersökningen som genomförts samt även resultatet från 
de genomförda intervjuerna. 
 
Enkätundersökningen förmedlades till respondenterna via e-mail till en direktlänk för 
webbenkäten. Totalt fick 28 personer, på de 14 utvalda räddningstjänsterna runtom i landet, 
möjligheten att besvara enkäten. Avsikten med webbenkäten var att minimera uteblivna svar. 
För att ytterligare minimera risken för uteblivna svar kontaktades räddningstjänsterna i god tid, 
för att få rekommenderade personer att svara på enkäten. Totalt inkom 28 av 28 svar, vilket 
resulterade i en enkätundersökning med 100 % svarsandel. Resultatet av enkäten i 
diagramform redovisas i Bilaga 2.  

 

4.1. Förhållningssätt mellan tillsynsmyndighet och rådgivande myndighet, 
enkelt eller svårt att förhålla sig till 

I enkätundersökningen framkom att de räddningstjänster som fortfarande utför 
brandskyddsdokumentationer är relativt få, endast 7 % av de tillfrågade räddningstjänsterna har 
svarat att de utför brandskyddsdokumentationer. På frågan i vilken utsträckning som framtagna 
riktlinjer finns för agerandet kring rådgivning anger majoriteten (61 %) av de tillfrågade 
räddningstjänsterna att de inte har utarbetade riktlinjer för hur de ska förhålla sig till 
rådgivning. Relaterat till frågan angående riktlinjer svarar därefter 46 % av de tillfrågade att de 
instämmer delvis att de upplever det svårt att avgöra när byggnadsteknisk rådgivning är aktuellt, 
gentemot inte aktuellt, i samband med tillsynsbesök. Vidare anger 68 % att de någon gång per 
år hamnar i en situation där risk finns för jäv mellan rollen som tillsyns- och rådgivande 
myndighet medan 29 % anger att de aldrig hamnar i en sådan situation.  
 
Den brandtekniska komponent som av enkätundersökningen framkom som svårast att ge råd 
kring var ventilation och dess funktion, där hela 64 % ansåg dessa frågor som mycket svåra eller 
svåra att ge råd kring. Sprinkler ansågs också vara relativt komplext att ge råd inom där 43 % 
ansåg dessa frågor som svåra eller mycket svåra att ge råd kring. Bjälklag, fasad och stomme var 
ytterligare en kategori som 57 % ansåg det svårt eller mycket svårt att ge råd kring. Den kategori 
som ansågs som allra lättast att ge råd kring var gångavstånd, följt av brandlarm och maximalt 
personantal. Ytskikt var det alternativet som hamnade i mellan den svåra och den lätta 
kategorin.  
 
I enkäten anger 61 % att de anser att objektets ekonomiska resurser inte har någon betydelse 
för hur råd ges i olika sakfrågor. Medan 36 % anser att det har en viss betydelse för hur 
tillsynsförrättaren väljer att ge råd eller inte.  De räddningstjänster som definitivt genomför 
tillsyn på objekt under bygg- eller ombyggnadsskedet utgör 18 % medan 11 % definitivt inte 
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genomför tillsyn under detta skede. De räddningstjänster som anger att de ibland utför tillsyn 
under detta skede, utgör 46 % av de tillfrågade. 
 
I enkätundersökningen har en respondent besvarat frågan hur de brukar svara på en fråga om 
hur brandskyddet bör utformas i samband med ett tillsynsbesök, anger enligt följande; ”Det 
beror på hur pass omfattande bristerna är. Enklare saker som placering av vägledande 
markeringar m.m. lämnar jag rådgivning direkt på plats. Svårigheten som jag upplever det är att 
vi alltid har bevisbördan vid ett föreläggande. Vi måste tala om vad som brister i brandskyddet 
och ge förslag på lämpliga sätt att uppfylla funktionskraven. I de flesta fall är det inget problem, 
men det blir väldigt problematiskt när vi stöter på objekt som inte alls är anpassade efter den 
verksamhet som bedrivs i byggnaden. Vi förelägger med nyttjandeförbud i sådana fall, men när 
det krävs väldigt omfattande byggnadstekniska åtgärder kan ett föreläggande efter 32 punkter i 
princip klassas som en brandskyddsdokumentation.” En annan respondent har svarat följande 
på samma fråga ”Är det klart och tydligt i exempelvis byggreglerna så ger jag det svaret som står 
där. Blir det en bedömningsfråga så hänvisar jag till konsult.” 
 

4.2. Skillnader i rollhanteringen mellan tillsyn och rådgivning beroende på 
ålder, erfarenhet, rutin med mera 

Av de som tillfrågades att svara på enkäten var den lägst representerade åldersgruppen inom 40-
49 år, där endast 3 stycken var representerade. De som besvarat enkäten är relativt utspridda i 
ålderskategorier, den kategori som är mest frekvent är den äldre ålderskategorin 50-65 år medan 
kategorin 40-49 år har minst antal representerade. Därefter är kategorierna 20-29 år och 30-39 
år lika många till antalet som de två äldre kategorierna. Därför kan ingen skillnad ses i vilken 
ålderskategori som är vanligast också eftersom den äldre kategorin har ett större åldersspann än 
de övriga representerade kategorierna. 
 
På enkätfrågan angående hur brukar du svara att brandskyddet bör utformas i samband med ett 
tillsynsbesök har de flesta svarat att de rekommenderar konsult, hela 43 % anger detta som 
deras vanligaste svarsalternativ. Jämfört mot 18 % som svarar själv på dessa frågor. De 
resterande 39 % som svarat alternativet ”annat” i enkäten redovisas i Bilaga 4.  
 
Fråga 10 i enkäten är en följdfråga på fråga 9 för de som svarat att de någon gång per år avstår 
från att ge råd. Totalt har 20 stycken svarat detta men endast 18 stycken har svarat på 
följdfrågan. Risken för att hamna i en jävsituation är det som utgör den vanligaste orsaken till 
att de väljer att avstå från att ge råd, 39 % har angett detta alternativ. Därefter följer 
komplexiteten hos objektet som 22 % har angett som anledningen till varför de väljer att avstå 
från att ge råd.  
 
På frågan om när bedömer du att din roll vid rådgivning blir så omfattande att du 
rekommenderar personen i fråga att anlita en brandkonsult, svarar några respondenter enligt 
följande; ”Svårt att ge konkreta exempel, men är det något som jag inte kan ta direkt på telefon 
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(och bollat med kollegorna) så hänvisar jag oftast till en konsult. I bland så lägger man kanske 
mer tid än man borde på vissa frågor eftersom man vill lära sig själv, så det blir en form av 
kompetensutveckling.” Medan en annan respondent hänvisar till följande; ”Jag väljer oftast att 
påpeka en brist och avstår från att föreslå en specifik lösning. man kan ge olika alternativ, tips, 
idéer varav en kan vara att anlita en egen konsult. Konsulten kommer oftast in då det finns 

flera brister eller allvarliga brister eller frågor som berör processen före en ny/ombyggnation. Vi 
har fokus på det organisatoriska brandskyddet när vi är ute på jobb och berör endast i 
begränsad omfattning teknik.” 

Ett annat svar på frågan när rådgivningen bedöms bli så omfattande att konsult rekommenderas 
lyder; ”När det krävs en större arbetsinsats innefattande granskning av ritningar och dylikt, 
beräkningar eller liknande. Frågor om vilka krav som gäller går alltid att svara på, men frågor av 
typen "kan vi göra så här" är lite knivigare.” Ytterligare en respondent svarar enligt följande; 
”För att inte hamna just i jävsituationen bör endast övergripande rådgivning ges med fokus på 
funktion och inte ner på detaljnivå. Det bör tydligt framgå att det finns flera lösningar för att 
uppnå tänkt funktion. I de fall det är mer eller mindre uppenbart vad som ska göras kan man 
vara lite tydligare, i övrigt ska man vara försiktig.” 

Hur ålder och erfarenhet har betydelse för rollhanteringen mellan den rådgivande 
myndighetsrollen och rollen som tillsynsmyndighet utreds vidare i kapitel 5.2.  
 

4.3. Andra myndigheters tillsynsarbete 

En intervju genomfördes med miljödirektören på miljökontoret i Sundsvalls kommun, detta för 
att ta reda på hur de hanterar området tillsyn och rådgivning.  I deras fall uppstår själva 
spänningsfältet mellan dessa roller när en tillsyn har genomförts och vissa brister har 
lokaliserats. I den situationen vill ofta verksamhetsutövaren få hjälp med hur de ska gå tillväga 
för att åtgärda de brister som lokaliserats. I deras fall gäller det ofta egenkontrollplanen. De 
hjälper inte till med själva ändringen av denna eftersom att de sedan ska granska och godkänna 
denna. Detta i och med att om de sedan lokaliserar ytterligare brister i egenkontrollplanen blir 
själva myndigheten ansvarig för själva egenkontrollprogrammet. 1 

Andreaz på miljökontoret i Sundsvall anger att det inte är särskilt effektivt att hjälpa 
verksamhetsutövaren med detaljfrågor. Detta för att de måste lära sig ett sätt och en pedagogik 
som är applicerbar för en fungerande verksamhet. De anser verksamhetsutövaren skyldig att 
införskaffa sig den kunskap om vad som krävs för att hantera de förekommande riskerna. Inom 
miljökontoret diskuterar de internt om vad som kan rekommenderas, de har bestämt att ord 
som ”kan” får användas men ”bör” och ”ska” används inte vid rekommendationer till 
verksamhetsutövaren. De använder exemplifiering som beskriver hur liknande fall har gått till 
väga eller anger att de kan inhämta vidare kompetensstöd i form av konsulttjänster. 2 

                                                
1-2 Intervju med Andreaz Strömgren, Sundsvalls kommun den 19 september 2012 
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För att följa upp aktuella ärenden inom miljökontorets tillsynsverksamhet har 
tillsynsförrättarna handledning med en upphandlad konsult, där de genomför 
gruppdiskussioner kring aktuella ärenden och händelser. Där får de direkt feedback och vidare 
uppföljning av hur de hanterade händelsen och om det fick önskvärd effekt eller inte. Utöver 
detta genomför de även skuggning av varandra, detta för att få en god kontinuitet i det 
övergripande tillsynsarbetet. Utöver detta genomför de även internutbildningar med experter 
inom juridikområdet ungefär varje eller vartannat år. Där diskuterar de även hur långt de kan 
gå i sin rådgivande roll samt vilka krav som är skäliga.3 

 

4.4. Lagstöd kring skiljelinjen mellan tillsyn och rådgivning 

Hur lagstödet i tillsynsförrättarens vardagliga roll är förankrad och behjälplig för att avgöra för 
avvägningen mellan tillsyn och rådgivning var något som inte behandlades i själva 
undersökningen, i intervjuer och enkäter. Detta område utreds vidare under kapitel 5.4 
 

4.5. Intervjusammanställning 

Tre stycken intervjuer har genomförts med tre stycken olika tillsynsförrättare vid två olika 
räddningstjänster. De har fått samma frågor, men med öppna svar och möjlighet att själv ta upp 
de delområden som de anser relevanta. Följande fem frågor har ställts till de tre 
tillsynsförrättarna och svaren anges i oberoende följd relaterat till vad de olika respondenterna 
svarat.  
 
Vilka svårigheter med rådgivning har du upplevt i samband med dina utförda tillsynsbesök? 
 
En respondent exemplifierar att de objekt som kräver att en stor mängd åtgärder genomförs är 
något som anses komplext. I fall där byggnaden inte är anpassad efter aktuell verksamhet är det 
komplicerat att genomföra åtgärder. I dessa situationer anses förhållandet till rådgivning 
komplext. Där det krävs ett föreläggande måste alla detaljer som ska förändras specificeras. 
Vidare ifrågasätter respondenten om detta är skäligt i fall där mycket förändringar måste ske för 
att anpassa byggnaden till verksamheten. Eftersom risken för att någon detalj missas är påtaglig 
och ska då räddningstjänsten bära ansvaret i detta fall, som nästan blir ett fall av 
projekteringsliknande art. 
 
En annan respondent anger att räddningstjänsten inte får lämna svar som kan konkurrera med 
konsultverksamhet och av denna anledning vill inte räddningstjänsten ta på sig ett ansvar och 
presentera en lösning.  
 
Komplexiteten anges av två av tre respondenter som den avgörande faktorn för när 
räddningstjänsten kan ge råd. I dessa fall är det flera olika parametrar att ta hänsyn till och i de 

                                                
3 Intervju med Andreaz Strömgren, Sundsvalls kommun den 19 september 2012 
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flesta fall saknas tillräcklig information för att skapa sig en god helhetsbild av verksamheten. 
När något måste beräknas eller en ritning studeras anses arbetsbördan bli något mer komplex 
och svårare att ge konkreta råd. Dessa fall, anser två av respondenterna, utgör gränsen för vad 
som innefattar konsultens arbete.  
 
Vad har ni för interna förhållningssätt till rådgivning, bestämmelser, interna följeregler och 
så vidare? 
 
Av de tre tillfrågade respondenterna har samtliga inga bestämda skriftliga eller muntliga interna 
regler för hur de ska förhålla sig till rådgivning  
 
En respondent anger att de ger råd kring SBA i form av att de har upplagda exempel på vad ett 
SBA arbete bör innehålla. Dock ska det poängteras att verksamheten själv måste anpassa mallen 
till sin verksamhet och själva tänka igenom hur de vill ha sitt brandskyddsarbete. Medan en 
respondent anger att ger råd på så sätt att de rekommenderar konsult för att utreda en oklarhet, 
eftersom att de inte kan ge specifikationer på själva utförandet.  
 
Vad anser du att man kan ge råd om och inte ge råd om i samband med frågor om 
byggnadstekniskt brandskydd? 
 
De samtliga tre respondenterna är överens om att information om gällande regler är av central 
vikt för att kunna redogöra för vilka lagar och regler som de stödjer sin verksamhet på. De 
bestämmelser som anges i BBR kan delges anser samtliga respondenter i fall där inga andra 
alternativ till lösning finns. 
 
Angående personantalsbedömningar anger två respondenter att de undviker att göra dessa och 
hänvisar detta vidare till konsulter. Om fallet inte är av sådan art att de kan ses på dörrbeslag, 
dörrbredd och slagriktning att en tydlig begränsning vid 30 personer bör utföras. I 
samlingslokaler hänvisar dessa två respondenter detta vidare till konsult.  
 
På denna fråga exemplifieras komplexiteten ytterligare av två respondenter så att om det finns 
flera alternativa lösningar och en viss betänketid krävs för att lösa problemet bör det tas hjälp av 
en extern part, konsult, i frågan. Kostnaderna för åtgärderna är något som anges av en 
respondent som en parameter som har betydelse för hur råd ska ges. Om kostnaderna anses 
vara omfattande kan de bedömas som kostnadseffektivt för kunden att anlita konsult, som kan 
ta fram en mer tidskrävande och optimerad lösning.  
 
En respondent refererar till de äldre byggreglerna där tekniska byten kunde genomföras, detta 
anses som något som räddningstjänsten undviker att uttala sig kring. Om detta rekommenderas 
krävs att en god verifiering genomförs. I dessa frågor bör istället räddningstjänsten agera som en 
granskande myndighet.  
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När anser du att konsulten bör ta över rollen från räddningstjänsten vid frågor kring 
byggnadstekniskt brandskydd? 
 
En respondent anger att i självklara fall som vid ombyggnader och nybyggnationer då en 
brandskyddsdokumentation krävs är något som räddningstjänsten inte ska beblanda sig i. 
Samma respondent refererar dock till att vid ett föreläggande ska räddningstjänsten vara 
specifika och ange vad som ska åtgärdas och på vilket sätt som detta ska ske.  
 
En annan respondent anger tre områden som inte räddningstjänsten bör beblanda sig i 
utförandet; vid tekniska byten, i komplexa lokaler där det är svårt att få en överblick, vid 
kostsamma ändringar där det kan vara kostnadsfördel att anlita en konsult som ser på 
kostnadseffektiva lösningar.  
 
En respondent anser att alla frågeställningar och problem måste behandlas från fall till fall. 
Något som resulterar i att de inte ska göras någon typ av generalisering, det är av stor vikt att 
diskutera fall och frågor inom den egna organisationen. Detta för att de ska få en samsyn inom 
den egna organisationen så att de bedömer liknande objekt på samma sätt, något som undviker 
att ett oseriöst intryck ges. Respondenten anger att denna räddningstjänst har valt att minska 
antalet aktiva tillsynsförrättare för att få en mer enad grupp med en god samsyn. Respondenten 
anger att det är viktigt att rådgöra med kollegor i aktuella ärenden. Inom respondentens 
organisation är det planerat att de ska ha fler planerade möten i en tillsynsgrupp där de har 
möjlighet att diskutera aktuella fall.  
 
Vikten av att konsulten tas in under ett tidigt skede i alla frågor som berör byggnadstekniskt 
brandskydd i större omfattning, anser en respondent vara av särskild vikt. Denna respondent 
anger att rekommendation av konsult är dennes rådgivning. Att lyssna av och bedöma om 
omfattningen är av sådan art att det kräver att en konsult utför tjänsten.  
 
Anser du tidsomfattningen eller kostnaden av genomförandet som den avgörande 
parametern för när du bedömer att konsulten bör träda in?  

 
I denna fråga är de tre respondenterna överens om att tidsomfattningen är en avgörande faktor 
för om råd väljs att ges eller inte. Tillsynsförrättarens tid är dess kostnad eftersom att 
räddningstjänsten inte tar ut något arvode utöver tiden för själva tillsynsbesöket. Två av 
respondenterna relaterar tidsomfattningen till byggnadens komplexitet som nämnts ovan. Att få 
ett helhetsbegrepp om detaljer är något som inte kan ses direkt på plats utan kräver vidare 
utredning och därmed av stor svårighet, det bedöms som något som inte bör utföras av 
räddningstjänsten.  
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En respondent anger att 30 minuters rådgivning via telefon kan anses som skäligt att ge till den 
enskilde. Då tas ingen avgift för arbetet ut.  Samt att denne respondent genomför ofta ett 
förberedande möte med den konsult som ska träda in och sköta detaljutformningen.  
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5. ANALYS 
 
Detta kapitel utgör en analys av studiens teoretiska referensram, samt av de resultat som framkommit vid 
den empiriska undersökningen.  
 

5.1. Förhållningssätt mellan tillsynsmyndighet och rådgivande myndighet, 
enkelt eller svårt att förhålla sig till 

Den äldre kategorin, 40-65 år är de som till största andel anger att de aldrig upplever att de kan 
hamna i en roll där risk för jäv finns. Något som kan relateras till del trygghet i rollen samt även 
till att de har arbetat under tidigare lagstiftning, räddningstjänstlagen som inte var lika 
kontrollerande gällande att skilja på rådgivning och kontroll jämfört med LSO.  
 
Hur olika tillsynsförrättare svarar om de får en fråga angående brandskyddets utformning är 
ungefär 80 % av de som anger att de svarar själv på frågan inom den äldre kategorin. Något som 
bekräftar att det finns en större trygghet hos denna kategori att ge exakta svar och lösningar. 
Svaret att de hänvisar till konsult är det mest frekventa och det inbördes förhållande mellan 
ålderskategorierna i denna kategori är lika. Se Figur 12i Bilaga 2.  
 
De som angett att de avstår att ge råd i en fråga som det vet svaret på har majoriteten angett att 
de väljer att inte besvara en fråga till följd av risken för att hamna i en jävsituation. Majoriteten 
som angett detta alternativ är av den yngre ålderskategorin, något som bekräftar antagandet att 
de yngre är mer försiktig med att lämna ut råd och information än vad den äldre 
ålderskategorin är.  
 
I enkätundersökningen kan det i frågan över den vardagliga rollen som tillsynsförrättare och 
rådgivare ses tendenser att en viss osäkerhet förekommer inom räddningstjänsten i Sverige. För 
när och hur rådgivning kan förekomma, andelen som angivit en osäkerhet är betydande då en 
osäkerhet kan antydas när 46 % anser att de delvis upplever det svårt att avgöra när de kan ge 
byggnadsteknisk rådgivning. Detta bedöms vara något som ger indikationer om att förhållandet 
mellan myndighetsrollen som tillsynsförrättare och rådgivare inte är helt lätt att förhålla sig 
emellan.  
 
I enkäten svarar en betydande del (68 %) att de upplever att de någon eller några gånger per år 
hamnar i en situation där risk för jäv mellan de två myndighetsrollerna förekommer. Något som 
ger en indikation på att denna fråga måste utredas vidare för ett enat förhållningssätt inom 
Sverige i dessa frågor. Svaret ”inte tillämpligt” i detta avseende antas syfta till att personen i 
fråga inte arbetar inom tillsynsområdet.  
 
I enkätundersökningen utreds hur svårt det anses vara att ge råd inom några olika områden. 
Resultatet av dessa diagram är att områden som berör sprinklers, ventilation, bjälklag, fasad och 
stomme är områden som det anses svårast att hantera. Medan gångavstånd, personantal och 
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brandlarm hör till den lättare kategorin. Slutsatsen av detta är att ytterligare resurser bör satsas 
på en kompetenshöjning av främst områden som rör ventilation och bjälklag, fasad och 
stomme.  
 
På frågan om hur ofta du väljer att avstå från att svara på en fråga om brandskydd som du tror 
dig veta svaret på anger majoriteten, 71 % att de väljer att avstå minst en gång per år. Något 
som kan tolkas som att det finns en bedömningsosäkerhet i dessa frågor och indikerar att 
ytterligare hjälp till tolkning i dessa frågor måste tas fram. 
 
Hur tillsynsobjektets egen storlek, relaterat till dess ekonomiska resurser har påverkat valet av 
att ge råd ses i Figur 22 i Bilaga2. Där anges att 36 % anser att den egna storleken i form av 
ekonomiska resurser har en viss betydelse för hur medhjälplig räddningstjänsten är med att ge 
råd. Detta är självklart något som också har att göra med personliga kontakter, tidigare relation, 
dagsform och en rad andra parametrar. Majoriteten ansåg att företagets ekonomiska styrka inte 
hade någon påverkan på räddningstjänstens rådgivande roll.   
 
Generellt kan sägas att respondenterna är överens om att alla okomplicerade frågor som inte 
kräver vidare utredning eller dylikt, kan svar eller råd från tillsynsförrättaren ges till berörd part. 
Vad gäller att ge råd inom områden som behandlar regelverk som BBR anses detta självklart att 
kunna delge, eftersom att det är av sådan information som personen kan ta del av på eget 
initiativ.   
 
I situationer där ett svar inte kan ges direkt på grund av att komplexiteten är för omfattande, 
tidsomfattningen för stor eller liknande, bör ett resonemang med parten ske. Detta för att på 
bästa sätt ta fram en metodik som fungerar på ett accepterat och ett applicerbart sätt.  
Parten bör själv få aktivt medverka till att hitta en lösning, som är optimerad och realistisk att 
genomföra för sin verksamhet. Om intresset för parten inte finns att själv hitta en lösning på 
problemet sker rekommendationen vidare till att anlita konsult.   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
I frågor som rör ombyggnation, nybyggnad eller inom ramen för detta anges att 
rekommendation av konsult blir aktuell. Dock anses att en övergripande beskrivning kan ges av 
de åtgärder som detta troligtvis kommer att innebära. Respondenterna är överens om att när 
rådgivningen har den omfattning att rekommendation av konsult är aktuell ska alla PBL 
ärenden inte ingå i den rådgivande rollen för räddningstjänsten.  
 
Komplexiteten hos objektet är ofta vad som avgör hur och när rådgivning kan ges. De ärenden 
som är av komplicerad karaktär innefattar ofta flera olika bedömningar och avvägningar. Att 
skapa sig en god och samlad bild av en komplex verksamhet är tidskrävande och av central 
betydelse för att kunna ge en specifikation på den optimala lösningen. Av detta skäl anser 
majoriteten av respondenterna att i dessa fall bör rekommendation av konsult ske. När 
kostnaden för den enskilde att genomföra de ändringar som krävs, blir höga oavsett råd och 
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rekommendation anges av en majoritet av respondenterna att de bedömer att konsult bör 
rekommenderas, för att få en korrekt inriktning från början av hur problemet ska lösas.  
 
Vid frågor om detaljer där en lösning inte direkt kan presenteras utan kräver vidare utredning, 
diskussion eller dylikt, väljer en del av respondenterna att presentera lösningen i efterhand. 
Medan majoriteten av respondenterna anger att de avstår från att ge specifika detaljerade 
lösningar, eftersom de anser att detta faller inom ramen för projektering. Flertalet av 
respondenterna anser att råd av övergripande karaktär kan ges, det vill säga svar på frågor som 
inte har specificerade detaljhänvisningar. Angående det interna systematiska brandskydds 
arbete som bedrivs anses dock råd kunna ges i en större utsträckning. 
 

5.2. Skillnader i rollhanteringen mellan tillsyn och rådgivning beroende på 
ålder, erfarenhet, rutin med mera 

Åldersfördelningen angående hur svårt tillsynsförrättarna anser det vara att ge byggnadsteknisk 
rådgivning i samband med tillsyn, anger majoriteten av den äldre kategorin, 40-65 år att de inte 
anser det vara ett problem. Medan den yngre kategorin, 20-39 år utgör majoritet av de som 
anser att det är delvis svårt att ge råd angående byggtekniska frågor, se vidare Figur 2 för 
detaljerade antal. Rutin och erfarenhet anses ha en stor avgörande del i denna fråga, eftersom 
en trygghet i rollen ofta undviker tvivel och osäkerhet. Den yngre och äldre skalan har olika 
bakgrund gällande utbildning och erfarenhet. De yngre, främst de mellan 20-29 år antas ha 
anställts i räddningstjänstens verksamhet efter att LSO infördes och därmed är de skolade att 
det finns ett förhållningssätt mellan tillsyn och rådgivning. Medan en del av den äldre 
kategorin, 50-65 år antas ha arbetat under den tidigare räddningstjänstlagen med brandsyn, där 
räddningstjänsten agerade mer behjälpligt mot den enskilde i sakfrågor. 
 
Enligt en undersökning som svenska miljöinstitutet har genomfört finns det generellt tre 
stycken olika stilar hur en tillsynsförrättare behandlar kontroll jämfört med stöd, det vill säga 
tillsyn mot rådgivning. För en kategori är rådgivning och information viktigast, för den andra 
kategorin är kontroll och stöd viktigast och för den tredje är själva kontrollen den viktigaste 
delen. (Axelsson et al. 2008) Dessa olika typer av stilar hos tillsynsförrättare har inte utretts 
vidare i denna studie. Det anses dock vara en intressant fråga för vidare utredning. Vilken stil är 
mest frekvent inom räddningstjänstens tillsynsverksamhet? 
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5.2.1. Fördelning av enkätsvar relaterat till ålder 
 
För att få en djupare analys av de olika svaren i enkätundersökningen, valdes att relatera detta 
till ålder eftersom en del av frågorna i enkäten kan relateras till en trygghet i rollen som delvis 
kan bero på en rad omständigheter som erfarenheter, rutin, utbildningsbakgrund med mera.  
 
 

 
Figur 2 Korrelation mellan fråga 3 i enkäten och ålder hos de tillfrågade 

I diagrammet i Figur 2 instämmer delvis majoriteten inom ålderskategorin 20-39 år att de anser 
det svårt att avgöra när byggnadsteknisk rådgivning i samband med tillsyn kan ske och inte. En 
möjlig tolkning kan vara att svårigheten att avgöra när råd kan ges eller inte, kan anses ha en 
tydlig koppling till vad tillsynsförrättaren har för tidigare erfarenheter och för rutin i sitt eget 
arbete. I och med den tidigare brandsynen var rollen mer rådgivande och behjälplig i enstaka 
sakfrågor. Något som kanske kan vara relaterad till att majoriteten av den äldre kategorin inte 
anser det svårt att ge råd i samma utsträckning. Delar av den yngre ålderskategorin antas ha 
börjat i räddningstjänstens verksamhet efter 2004 när LSO infördes. I LSO är begreppen mer 
tydligt definierade avseende tillsyns och rådgivning och det kan antas motivera en större 
osäkerhet i den yngre ålderskategorin. Något som kanske kan ses som en följd av att de har 
mindre rutin och erfarenhet. Rutin och erfarenheter är något som anses skapa trygghet i en 
yrkesroll.  
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Figur 3 Åldersfördelning över svar på fråga 4 i enkäten 

Det svar som hade högst frekvens i Figur 3 var ”minst en gång per år” och ”aldrig”. Följt av 
”minst en gång per månad” med 7 stycken svar, ”minst en gång per kvartal” fick 3 svar och 
”minst en gång per vecka” och ”inte tillämpligt fick ett svar vardera. De som främst upplever att 
de kan hamna i en jävsituation är 11 stycken av den yngre kategorin och 8 stycken av den äldre 
kategorin.  Varvid det kan konstateras att personer som är av lägre ålder inom verksamheten 
oftare upplever att de kan hamna i en roll där risk för jäv förekommer. Den äldre 
ålderskategorin är majoritet av de som anser att de aldrig upplever att de kan hamna i en 
jävsituation. Den yngre kategorin är mer samlad i sina svar där majoriteten av den yngre skalan 
är de som upplever att de kan hamna i en jävsituation en gång per kvartal alternativt en gång 
per år. 
 

 
Figur 4 Åldersfördelning över svar på fråga 6 i enkäten 
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Majoriteten som svarar själv angående brandskyddets utformning är de i den äldre 
ålderskategorin, vilket kan ses i Figur 4. Dock ska det tas hänsyn till att endast 5 stycken har 
angett detta svar. Medan 12 stycken har totalt angett att de ”hänvisar till konsult” och 11 
stycken har svarat ”annat”. Åldersfördelningen hos de som svarat att de hänvisar vidare till 
konsult i dessa frågor är det jämt fördelad. Tendenser att den äldre kategorin ofta svarar själv på 
frågor om brandskydd kan ses.  
 

 
Figur 5 Åldersfördelning över svar på fråga 9 i enkäten 

De som aldrig avstår från att svara på en fråga gällande brandskydd är totalt 6 stycken, varav den 
äldre skalan är i majoritet bland dessa. I Figur 5 är det mest frekventa svaret ”en gång per 
kvartal” det vanligaste svaret hos de äldre som svarat. I den yngre åldersskalan anger 11 stycken 
att de avstår från att svara även fast att de vet svaret medan 9 stycken av den äldre skalan anger 
att de avstår i dessa lägen. Den äldre ålderskategorin har en större variation och bredd i dess 
svar, medan de yngre svarar mer samlat kring svarsalternativ kring en gång per kvartal och en 
gång per år.  
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Figur 6 Åldersfördelning över svar på fråga 10 i enkäten 

Majoriteten av de som angett att de avstår från att ge råd i en fråga som de vet svaret, anger att 
det är till följd av risken att de kan hamna i en jävsituation. I Figur 6 är det främst den yngre 
ålderskategorin som är mest representerade inom denna svarskategori. Vilket återigen bekräftar 
att jävsproblematiken är något som ofta upplevs i räddningstjänstens myndighetsroll avseende 
tillsyn och rådgivning.  

5.2.2. Statistisk validering av skillnader i åldersfördelning 
 
En statistisk undersökning med hjälp av chisquare ( 2 ) fördelning har genomförts för att 
undersöka om någon statistisk skillnad relaterad till ålder kunde påvisad för diagram i figur 2,3 
och 5.  
 
Testet utfördes med det kritiska värdet 3,84 för 05,0 (signifikansnivå 5 %). Värdena från de 
tre signifikanstesterna var under det kritiska värdet. På grund av detta kan inte nollhypotesen 
(H0) förkastas i något fall och därför kan ingen signifikant skillnad mellan äldre och yngre 
ålderskategori påvisas med 95 % sannolikhet. Se bilaga 3 för detaljerad beskrivning.  
 

5.3. Andra myndigheters tillsynsarbete 

Det finns studier genomförda inom miljötillsynen som påvisar att inspektörerna inom denna 
genre upplever rollen som kontrollerade och rådgivande svår att hantera. I undersökningen 
anges att ibland kringgås lagen för att underlätta för företaget och för en framtida relation. Det 
angavs även att begreppet råd är väldigt individuellt och odefinierat. Generellt ansåg de även att 
det ska ses som en samverkan mellan råd och kontroll. (Axelsson et al. 2008) 
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Vid intervjun med miljödirektören på Sundsvalls kommun angavs att de arbetar med tillsyn och 
rådgivning på ett sätt där de måste få verksamhetsutövaren att lära sig en pedagogik och ett 
applicerbart sätt för en fungerande verksamhet. Något som kan liknas med räddningstjänstens 
rådgivande roll kring arbetet med SBA. På miljökontoret i Sundsvall använder de frekvent 
exemplifiering istället för konkreta svar, något som kan anses som positivt eftersom att de inte 
ger ett direkt svar och därmed undviker att bära ansvaret om utförandet skulle vara felaktigt.  
 

5.4. Lagstöd kring skiljelinjen mellan tillsyn och rådgivning 

I den konsekvensutredning som SRV genomförde inför införandet av LSO, angavs att en av 
anledningarna till införandet av den nya paragrafen i 3 kap 2§ LSO var att till viss del ersätta 
och kompensera ökade informationsinsatser med att kunna minska antalet utförda tillsyner på 
plats på själva objekten.(Gullstrand & Lindahl-Olsson 2003) 
 
Sedan tillkomsten av LSO 2004 finns endast sex stycken allmänna råd utfärdade. Det finns inte 
särskilt många prejudikat som ger indikationer om vägledning, som anses behövas för att ge 
tillsynsmyndigheterna den vägledning som bedöms behövas. I väntan på fler prejudikat bör 
MSB se över om det finns behov av fler allmänna råd som stöd för kommuner och enskilda. De 
bör även se över om det finns möjlighet att skriva de allmänna råden tydligare så att enskilda 
områden kan tolkas tydligare. (MSB 2011b).  I skriften ”I skälig omfattning” som MSB gav ut 
2011 redogörs 27 överklagade tillsynsärenden som skulle ge kommunerna en god vägledning i 
deras tillsynsverksamhet. Det har under många år inkommit önskemål från kommunerna till 
MSB om en bättre vägledning vid tillsynsfrågor. (MSB 2011a) 
 
Enligt 6 kap 25§ KomL bedöms en kommunalanställd jävig om denne är inblandad i sådan 
kommunal verksamhet som han själv är knuten till. Denna är även giltig för all typ av 
ärendehantering och är därmed inte begränsad till endast myndighetsutövning. Av denna 
anledning finns det inte specifika jävsregler gällande myndighetsutövning relaterad till tillsyn 
och rådgivning.  
 
Enligt 11§ FL är tvåinstansjäv inte infört i KomL. I propositionen till KomL angavs 
anledningen att det inte är aktuellt med regler gällande ett förhållande mellan kommunens 
olika organ. Kommunstyrelsen och nämnderna fick inte heller se sig som över- och 
underordnad instans i den mening som lagen åsyftade. I detta fall berördes aldrig själva 
tillsynsrollen som en myndighetsroll. Något som anses relevant för situationer där en person 
kan befinna sig inom två olika myndighetsroller, såsom tillsyn och rådgivning.  
 
I en statlig offentlig utredning från 2002 angavs att vissa andra myndigheter rubricerar 
rådgivning som en typ av förebyggande tillsyn. I och med denna definition sker då tillsynen i 
efterhand (Statens Offentliga Utredningar 2002).  Denna definition är något som är väl värt att 
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beakta, eftersom den till viss del ändrar det synsätt som idag används inom räddningstjänsten 
för tillsyn och rådgivning.  

5.5. Intervjuer 

Vid en av de intervjuade räddningstjänsterna angavs att de valt att minska antalet aktiva 
tillsynsförrättare för att helt enkelt få en mer enad grupp som arbetar med tillsyn. Något som 
gör det lättare för att få en god samsyn samt för att få en större kontinuitet hos de som 
genomför tillsynsbesöken. Något som bedöms som mer lätthanterligt för att kunna genomföra 
kontinuerliga gruppmöten där aktuella fall och oklarheter kan diskuteras.  
 
Angående åsikten om hur räddningstjänsten ska presentera åtgärder vid ett föreläggande i 
komplicerade fall, där stora förändringar måste ske är något som bör ses övers eftersom 
räddningstjänsten måste specificera vad som ska åtgärdas, hur och på vilket sätt. I de fall där 
stora förändringar måste, finns alltid risk att den som genomför tillsynen hamnar i en nästintill 
projekterande roll för räddningstjänsten, om anses detta skäligt är något som bör betraktas 
ytterligare. 
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6. SLUTSATSER 
 

I detta kapitel redogörs för de slutsatser som anknyter till studiens syfte och forskningsfrågor. 
 

6.1. Svar på forskningsfrågor 

6.1.1. Upplevs gränsen mellan räddningstjänstens tillsynsroll och rollen som rådgivande 
myndighet enkel eller svår att förhålla sig till? 

 
Eftersom hela 68 % av de som svarat på enkätundersökningen anger att de någon gång per år 
hamnar in en situation där jäv kan föreligga bedöms att detta är ett högst aktuellt problem. Av 
enkätundersökningen är det främst de äldre tillsynsförrättarna, inom ålderskategorin 40-65 år 
som svarar direkt själv på en fråga angående brandskyddets utformning. Att den yngre 
kategorin, 20-39 år är de som främst väljer att avstå från att svara på frågor angående 
brandskyddets utformning, på grund av risken för att hamna i en jävsituation är en intressant 
aspekt. Beror detta på en ökad medvetenhet eller beror det på en okunskap i sakfrågan? Detta 
är något som inte utretts vidare i denna undersökning. Anledningen till att jävsituationen 
förekommer i det vardagliga arbetet är värd att utreda vidare, att vidareutveckla interna 
bestämmelser i hur de ska förhålla sig i dessa situationer anses som högst aktuellt. Ett exempel 
på hur detta kan gå till, som nämnts tidigare är att införa internutbildning i samarbete med 
expertis inom juridikområdet på jävsfrågor och andra relevanta juridiska frågor. Något som bör 
utföras en gång per år eller en gång vartannat år. Parallellt med juridikutbildning bör även 
kontinuerlig uppföljning och diskussion ske mellan tillsynsförrättarna för hur de ska hantera 
aktuella fall. Denna process bör vara ett naturligt inslag i myndighetsutövarens vardag.   
 
I de fall när räddningstjänsten får en fråga som de ska besvara i den rådgivande rollen anses 
svårigheten vara att avgöra när frågan anses vara av sådan karaktär att en konsult bör besvara 
frågan. Av intervjuerna kan slutsatsen dras att när det krävs vidare utredning i form av att 
ritningar måste granskas eller att något måste räknas på bedöms detta som konsultens jobb. I de 
fall som ligger i gränslandet mellan ett enkelt råd och vidare utredning, krävs att varje fall 
hanteras specifikt och att effekterna av ett eventuellt råd beaktas. Ett råd som inte är väl 
bearbetat och genomtänkt kan medföra i ett felaktigt utförande vilket kan få konsekvenserna att 
ansvaret för utförandet får bäras av räddningstjänsten. Det gäller även att beakta vem som ska 
utföra tillsynen på objektet, efter att råd har getts, så att detta inte sker av samma 
tillsynsförrättare eftersom denne bedöms som jävig i dessa fall.  
 
Hur ska rådgivning vägas mot tillsyn är en intressant aspekt. Hur ska räddningstjänsten gå till 
väga för att få dem som inte genomför de åtgärder som rekommenderas. Beror detta på att de 
inte förstår varför de ska genomföra de rekommendationer som ges, bör vidare tid läggas ner på 
att ge råd för hur de ska göra. Eller beror det på att de helt enkelt struntar i 
rekommendationerna, till följd av att det medför höga kostnader. Om detta är fallet bör 
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räddningstjänsten inte ge råd, eftersom att det ses som att räddningstjänsten ska ge råd som är 
kompetenshöjande. I de fall där de agerar kostnadsundvikande ska dessa inte gynnas eftersom 
att detta är emot likställighetsprincipen i KomL.  
  
Sammanfattningen av denna frågeställning är att det upplevda förhållningssättet mellan den 
rådgivande rollen och tillsynsrollen ses som relativt komplex att förhålla sig till. Främst i fall där 
det är stora och komplicerade objekt som behandlas.  

 

6.1.2. Finns skillnader i hur gränsdragningen upplevs beroende på ålder, erfarenhet, rutin eller 
hur frågan hanteras inom organisationen? 

 
I den statistiska undersökning som genomfördes på tre aktuella frågor kan inga statistiska 
bevisade skillnader ses, eftersom urvalet för själva enkätundersökningen var för litet. Detta är 
någonting som borde ha undersökts innan själva enkäten utformades samt att fler personer 
skulle ha tillfrågats att besvara enkäten.  
 
Hos de personer som svarat på själva enkätundersökningen kan en trendskilland i svar ses 
mellan de två valda ålderskategorierna. Indikationer om att yngre tillsynsförrättare är mer 
försiktiga i hur de förhåller sig mellan tillsyn och rådgivning och är mer försiktiga att ge råd kan 
ses, till följd av risken för att hamna i en jävsituation. Vad denna skillnad beror på är inte 
utredd i denna undersökning utan har endast konstaterats. En intressant aspekt vore att utreda 
om det är själva utbildningsfrågan som är avgörande för skillnaden, eller om det är personliga 
egenskaper som avgör. Beror skillnaden på hur de svarat av att de äldre tillsynsförrättarna antas 
ha arbetat under den tidigare RäL som inte hade ett definierat förhållningssätt mellan råd och 
kontroll. De yngre tillsynförrättarna bedöms i majoritet ha startat sin karriär sedan LSO 
infördes och därmed har alltid begreppet råd och kontroll existerat i deras tillsynsarbete.  
 
Hur den personliga stilen som tillsynsförrättare påverkar valet av att ge råd eller inte, har inte 
utretts i denna studie. För fortsatt utveckling av tillsynsarbetet vore det intressant att veta vilka 
typer av stilar som är de mest frekventa. Hur en tillsynsförrättare med kontrollerande respektive 
stödjande tillsynsstil ser på de olika begreppen tillsyn och rådgivning är något som bedöms ha 
en avgörande roll. 

 

6.1.3. Hur arbetar andra myndigheter med tillsyns och rådgivningsansvar? 
 
Inom denna studie har endast jämförelse med miljötillsynen genomförts på området tillsyn och 
rådgivning. Där kontrollerar de verksamhetsutövarens egenkontrollplan, vilket kan likställas 
med räddningstjänstens kontroll över verksamhetsutövarnas SBA. Exemplifiering av 
lösningsförslag används, något som anses ha en stor fördel eftersom att ingen detaljlösning 
specificeras.  



Räddningstjänstens roll som rådgivande myndighet och tillsynsmyndighet    
 
  

  38 

På miljökontoret använder de goda metoder för uppföljning och egenkontroll. Att ha 
upphandlade gruppdiskussioner med en konsult angående aktuella fall och händelser anses vara 
fördelaktigt för att få ett samlat agerande inom verksamheten. Skuggning av varandra är också 
något som de genomför och som anses som ett bra verktyg, eftersom att direkt feedback kan ges 
och att det skapar en förståelse inom gruppen för varandras olika arbetssätt.  
 
I generella studier som genomförts på området har även de inom miljötillsynen konstaterat att 
det finns svårigheter kring hur de ska förhålla sig mellan begreppen kontrollerande och 
rådgivande. (Axelsson et al. 2008) Därför är det konstaterat att även andra tillsynsorgan arbetar 
med liknande problematik. Att göra avsteg på lagen för att underlätta för en framtida relation 
är något som ses som riskabelt då detta kan leda till att detta blir ett vedertaget arbetssätt.  

 

6.1.4. Vilket lagstöd finns kring skiljelinjen mellan tillsyn och rådgivning? 
 
I och med införandet av 3 kap 2§ LSO skapades ett förhållningssätt mellan tillsyn och 
rådgivning. Något som inte funnits tidigare. Av proposition (2002:03/119) som är förarbetet till 
LSO ges ingen utförlig beskrivning av vad råd för att underlätta för den enskilde, att fullgöra 
sina skyldigheter enligt lagen innebär. Eftersom ingen motsvarighet finns i den tidigare 
lagstiftningen, RäL, förblir begreppet vad råd till den enskilde innebär odefinierat. Detta 
eftersom den enda angivelse som finns i propositionen är att det är viktigt att kommunen ger 
det stöd som behövs till den enskilde.  
 
Det anses finnas ett behov för hjälp till vägledning gällande förhållningssättet mellan tillsyn och 
rådgivning för den enskilde myndighetsutövaren. Denna studie kan dock inte påvisa att det 
anses finnas ett behov av att ta fram nya allmänna råd. I studien fastslås dock att det är flera 
räddningstjänster som upplever förhållningssättet mellan rådgivning och tillsyn som ett 
problemområde. Av denna anledning bör det vidtas åtgärder för att underlätta för enskilda 
tillsynsförrättare. I studiens omfattning fastställs inte vilket alternativ som anses som den bästa 
lösningen på denna problematik. Ett sätt vore att MSB genomför kortare tillsynsutbildningar, 
liknande ett diskussionsforum eller konferens där aktuella fall och den problematik som finns 
presenteras. Att revidera MSB:s nysläppta tillsynshandbok vore kanske ett effektivt och enkelt 
sätt att presentera generella råd och anvisningar till räddningstjänsterna runtom i landet. Det 
anses viktigt att ha en öppen dialog med svensk räddningstjänst i denna fråga. Problemet bör 
offentliggöras på central nivå, länsstyrelsen och den enskilda kommunen anses också behöva 
arbeta aktivt kring frågeställningar som berör detta område med egna utbildningsinsatser och 
möjligheter till erfarenhetsutbyte.  
 
De jävsregler som reglerar räddningstjänstens tillsynsverksamhet är de som förekommer inom 
KomL, vilket inte är begränsat till endast myndighetsutövning. En tydligare definiering av den 
rådgivande rollen i räddningstjänstens styrande lagar och förordningar, anses högst relevant för 
att få ett applicerbart förhållningssätt till dess myndighetsroll. De jävsregler som finns inom FL 
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är inte införda i KomL vilket medför att räddningstjänstens olika myndighetsroller inte beaktas 
i KomL, utan endast i FL under så kallat tvåinstansjäv, FL är en dispositiv lag som bortses för 
den istället gällande kommunallagens jävsregler.  
 
Att betrakta rådgivning som en slags förebyggande tillsyn där tillsynen sker i efterhand är ett 
tänkvärt begrepp. Av naturlig orsak kommer ofta rådfrågor från den enskilde i samband med 
tillsyn och därför sker detta på omvänt sätt i praktiken. Att se över detta synsätt kanske kan 
bidra till ett annat sätt att förhålla sig till själva rådgivningen. 
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7. DISKUSSION 
 
I detta kapitel redogörs och diskuteras vad som framkommit i studien samt att förslag på olika lösningar 
ges och förslag på vidare studier presenteras.  
 
För att ha ett likartat synsätt inom den egna tillsynsverksamheten rekommenderas att 
kontinuerligt genomföra gruppdiskussioner om aktuella fall och händelser, för att diskutera om 
eventuella beslut som togs var korrekta eller inte. Erfarenhetsutbyte ses som ett av de viktigaste 
arbetssätten för att få de aktuella tillsynsförrättarna att agera på ett samlat och korrekt sätt. 
Eftersom ett oseriöst intryck lätt kan fås om de olika tillsynsförrättarna ger råd i olika 
utsträckning beroende på vilken individ som genomför tillsynen.  

Ett sätt för att säkerställa kompetens och för att få ett samlat agerande kring begrepp i lagen, 
som ett korrekt förhållningssätt mellan tillsyn och rådgivning, är att genomföra 
kompetensutbildning med juridisk kompetens inom området. Detta för att diskutera igenom 
vilka förhållningssätt mellan begreppen som är aktuella och inte aktuella. Att ha förutbestämda 
sätt för ett korrekt agerande är något som skapar trygghet och hjälper de yngre inom 
organisationen till att utföra korrekta bedömningar och bidrar till att de vågar ge råd i större 
bemärkelse. Det nuvarande arbetssättet innebär att det är upp till individen att bestämma skälig 
nivå på rådgivningen. Ett samlat agerande anses vara av hög prioritet och i allra högsta grad 
viktigt för räddningstjänsten för att ge ett samlat intryck mot den enskilde. Vikten av att ha 
riktlinjer eller egna visioner inom organisationen i dessa frågor anses relevant. Egenkontroll 
mellan olika tillsynsförrättare anses som ett viktigt inslag, så att en granskning sker av varandras 
skrivelser, eftersom det är viktigt att leverera ett svar som speglar hela organisationens samlade 
åsikt.  

MSB bör genomföra riktade åtgärder för räddningstjänsterna runtom i landet och vara 
behjälplig med att tolka vad råd till den enskilde innebär, samt ange förslag på vilka sätt råd bör 
ges. De exempel som tidigare i rapporten presenterats under kapitel 6.1.4 anses kunna vara 
några potentiella lösningar på den problematik som kan fastställas finnas ute i den svenska 
räddningstjänsten, gällande hur myndighetsutövaren ska förhålla sig mellan de olika 
myndighetsrollerna vid rådgivning och tillsyn. 

 I enkätundersökningen framgick vilka parametrar som tillsynsförrättare runt om i landet ansåg 
som mest komplicerat att ge råd kring, vilka var ventilation, stomme, bjälklag och fasad. Detta 
kan tolkas som att det finns ett behov att vidareutbilda tillsynsförrättare inom dessa 
detaljområden. Det framgick även i denna enkätundersökning att frågor som var av komplex 
och tidskrävande omfattning ansåg majoriteten av de som svarat på enkätundersökningen att 
det tillhörde konsultens arbetsuppgifter.  

Själva enkätundersökningen som till stor del utgjorde en grund för studien fick väldigt bra 
gensvar, då 28 av 28 svarade på enkäten. Ett stort intresse bedöms finnas i dessa frågor och den 
problematik som behandlas i studien bedöms finnas ute på de lokala räddningstjänsterna i 
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deras vardagliga arbete. En bedömning är att MSB vidare bör arbeta vidare med dessa frågor för 
att underlätta för räddningstjänsterna runt om i landet, att få ett gemensamt synssätt och 
handlingssätt som berör frågorna kring avvägningen mellan tillsyn och rådgivning. 
 
I studien behandlades hur ålder ansågs påverka valet och bedömningen mellan tillsyn och 
rådgivning. Det ska dock tas hänsyn till att hög ålder inte automatiskt innebär lång erfarenhet 
inom området tillsyn och rådgivning. Arbetsuppgifter relaterade till tillsyn och rådgivning kan 
ha erhållits under senare del av arbetslivet. Detta är något som anses kunna påverka själva 
generaliseringen relaterad till ålder.  
 
När enkätundersökningen genomfördes och behandlades utgicks det från att svarsfrekvensen 
skulle vara över 80 % för att enkäten skulle vara värd att behandla vidare. Det togs ingen 
hänsyn till att underlaget borde ha varit större för att få ett säkrare svar och för att kunna 
förankra enkäten statistiskt, något som har varit en lärdom inför framtida undersökningar och 
studier. Tanken från studiens början var att jämföra 14 stora räddningstjänster för att få en 
indikation om vilken slags problematik som existerade. Att förankra enkäten med matematisk 
statistik var något som inte beräknades behövas då enkäten utformades. Denna bedömning 
gjordes eftersom att enkäten ansågs spegla räddningstjänsten i Sverige på ett bra sätt eftersom 
att två personer med god kunskap om tillsyn och rådgivning, tillfrågades för att svara på 
enkäten. Att statistiskt försöka förankra enkätundersökningen var något som gjordes i 
efterhand, vilket också medförde att urvalet var för litet för att kunna matematiskt påvisa någon 
statistisk skillnad.  
 
En fråga som hade varit intressant att behandla i enkäten var vilken utbildningsnivå de som 
svarade hade och även hur länge de arbetat med arbetsuppgifter kring tillsyn och rådgivning. 
För att sedan jämföra om det fanns några tendenser avseende säkerhet i rollen, jävssituationer, 
rådgivningsmetodik eller liknande relaterade till utbildning och erfarenhet. Att ta reda på 
vilken tillsynsstil som var mest frekvent använd vore en intressant aspekt, för att ta reda på 
vilken problematik personer med de olika tillsynsstilarna upplever.  

 

7.1. Studiens generaliserbarhet 

Själva studien bygger på fyra genomförda intervjuer samt den enkätundersökning som är 
genomförd. I intervjustudien och enkätundersökningen är endast en begränsad population 
tillfrågad. Vilket innebär att denna studie endast refererar till de utvalda fallen som studerats. 
 
Av enkätundersökningen genomfördes en statistisk undersökning för att se om svaren på tre 
utvalda frågor kunde relateras till ålder. Något som inte kunde genomföras eftersom urvalet var 
för litet för att dra statistiska slutsatser. Det ska dock beaktas att de som tillfrågats är två 
tillsynsförrättare vid 14 av de större räddningstjänsterna runt om i Sverige. På grund av detta 
kan detta urval ändå bedömas som ett välrepresenterat urval ur den totala populationen.  
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BILAGOR 
 

Bilaga 1 – Enkätformulär 
 
Enkätundersökning om räddningstjänstens rådgivande- och tillsynsroll i samhället 

 
Denna enkät är en del av mitt examensarbete på brandingenjörsutbildningen vid Luleå Tekniska 
Universitet. Svaren ska vara till handa senast torsdag den 4:e oktober klockan 16.00. Studien utförs 
på uppdrag av Medelpads räddningstjänstförbund. -– Alla svar är anonyma. -– Endast ett svar per 
kryssfråga. Fråga 8 ska graderas. -– Totalt är det 14 frågor som uppskattas ta maximalt 10 minuter att 
genomföra. 
*Obligatorisk 
 
Fråga 1 *Din ålder 

 Under 20 år 

 20-29 år 

 30-39 år 

 40-49 år 

 50-65 år 

 Över 65 år 
 
Fråga 2 *Utför din räddningstjänst brandskyddsdokumentationer? 

 Ja 

 Nej 
 
Fråga 3 *Upplever Du det svårt i ditt vardagliga arbete att avgöra när Du kan ge byggnadsteknisk 
rådgivning i samband med tillsyn? 

 Instämmer helt 

 Instämmer delvis 

 Instämmer inte 

 Inte tillämpligt 
 
Fråga 4 *Hur ofta upplever Du som myndighetsperson att Du kan hamna i en roll där risk för jäv 
(mellan rådgivande- och tillsynsmyndighet) uppstår i samband med tillsyn? 

 Minst gång per vecka 

 Minst en gång per månad 

 Minst en gång per kvartal 

 Minst en gång per år 

 Aldrig 

 Inte tillämpligt 
 
 
 



 

 
 

 
Fråga 5 *Har er räddningstjänst utarbetade riktlinjer kring rådgivning? 

 Ja 

 Nej 
 
 
Fråga 6 *Hur brukar Du svara om Du får en fråga om hur brandskyddet bör utformas i samband med 
tillsynsbesök? 
 

 Svarar själv 

 Hänvisar till konsult 

 Hänvisar till kollega 

 Annat 

 Inte tillämpligt 
 
 
Fråga 7 - Endast om du svarat Annat på fråga 6. Vad svarar Du?

 
 
 
Fråga 8 *Hur komplext anser Du det vara att ge råd kring dessa frågor i samband med tillsyn? 

  
Lätt Medel Svårt 

Mycket 

svårt  

Sprinklers och dess 

funktion       

Ventilation och dess 

funktion       

Gångavstånd inom/till 

utrymningsväg       

Ytskikt 
      

Maximalt personantal 
      

Bjälklag, fasad och 

stomme       

Brandlarm och dess 

funktion       

 



 

 
 

 
Fråga 9 *Hur ofta avstår Du från att svara på en fråga om brandskydd som Du tror dig veta svaret på 
vid ett tillsynsbesök? 
 

 Minst en gång per vecka 

 Minst en gång per månad 

 Minst en gång per kvartal 

 Minst en gång per år 

 Aldrig 

 Inte tillämpligt 
 
Fråga 10 - Endast om du svarat att du avstår minst en gång per (vecka/ månad/ kvartal eller år) på 
fråga 9. Vad är vanligaste orsaken till att Du vid en tillsyn avstår från att ge råd i en situation där Du 
anses ha tillräcklig kunskap? 
 

 Tidsomfattningen av arbetet 

 Komplexiteten hos objektet 

 Du är osäker på Din kunskap i ämnet 

 Risken för att hamna i en jävsituation 

 Enklare att rekommendera konsult 

 Annat 

 Inte tillämpligt 

 
 
Fråga 11 - Endast om du svarat Annat på fråga 10. Vad är din vanligaste orsak?

 
 
 
Fråga 12 *Har tillsynsobjektets egna storlek (ekonomiska resurser) påverkat ditt val av att ge råd i 
sakfrågor? 

 Instämmer helt 

 Instämmer delvis 

 Instämmer inte 

 Inte tillämpligt 
 
  



 

 
 

Fråga 13 *Genomförs tillsyn av objekt under byggnads- /ombyggnadskedet i er verksamhet? 

 Ja 

 Ibland 

 Oftast inte 

 Nej 

 
 
Fråga 14 *När bedömer Du att din roll vid rådgivningen blir så omfattande att Du rekommenderar 
personen i fråga att anlita en brandkonsult?

 
 

Skicka
 

Från Google DokumentAnmäl otillåten användning - Användarvillkor - Ytterligare villkor

http://docs.google.com/
http://docs.google.com/
http://www.google.com/accounts/TOS
http://www.google.com/google-d-s/terms.html


 

 
 

Bilaga 2 – Svar till enkäten 
 
De räddningstjänster som deltog i enkäten var följande: 
 

 Helsingborgs brandförsvar 
 Medelpads räddningstjänstförbund 
 Mälardalens brand- och räddningstjänstförbund 
 Nerikes brandkår 
 Räddningstjänsten Dala Mitt 
 Räddningstjänsten Jönköping 
 Räddningstjänsten Luleå 
 Räddningstjänsten Storgöteborg 
 Räddningstjänsten Syd 
 Räddningstjänsten Östra Götaland 
 Storstockholms brandförsvar 
 Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund 
 Umeå brandförsvar 
 Uppsala brandförsvar 
 
 
 

 
Figur 7 Fråga 1 i enkäten 
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Figur 8 Fråga 2 i enkäten 

 
Figur 9 Fråga 3 i enkäten 

 
Figur 10 Fråga 4 i enkäten 
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Figur 11 Fråga 5 i enkäten 

 
Figur 12 Fråga 6 i enkäten 
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Hur komplext anser du det vara att ge råd kring dessa frågor i samband med tillsyn? 
 
Rubriken ovan åsyftar till figurer numrerade 13 till 20.  

 
Figur 13 Fråga 8 i enkäten 
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Figur 14 Fråga 8 i enkäten 

Figur 15 Fråga 8 i enkäten 



 

 
 

 

Figur 16 Fråga 8 i enkäten 

 
Figur 17 Fråga 8 i enkäten 
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Figur 18 Fråga 8 i enkäten 

 

 
Figur 19 Fråga 8 i enkäten 

0 2 4 6 8 10 12

Lätt

Medel

Svårt

Mycket svårt

Antal 

Bjälklag, fasad och stomme 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Lätt

Medel

Svårt

Mycket svårt

Antal 

Brandlarm och dess funktion 



 

 
 

 
Figur 20 Fråga 9 i enkäten 

 
Figur 21 Fråga 10 i enkäten 
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Figur 22 Fråga 12 i enkäten 

 
Figur 23 Fråga 13 i enkäten 
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Bilaga 3– Statistisk validering av enkätundersökning 
 
För att vidare utreda om det kunde dras några statistiska slutsatser av hur svaren är fördelade 
beroende på ålder genomfördes en statistisk undersökning på tre av de frågor som ansågs högst 
relevanta att undersöka.  
 

Den statistiska undersökningen genomfördes med 2x2 oförutsedda chisquare( 2 ) fördelning. 

Denna statistiska metod används när jämförelse mellan två olika grupper av dikotomiska delar 
som inte överlappar varandra, de är varandras så kallade komplementhändelse. Denna metod 
används exempelvis för att jämföra kvinnor och män och som svarat ja och nej på en 
svarsskala.(Newsom u.d.) 
 
För att denna metod ska fungera krävs att ingen förväntad frekvens får understiga 1 och högst 
20 % av de förväntade frekvenserna får understiga frekvensen 5.(Körner & Wahlgren 2006) 
 
Börjar med att formulera en hypotes (H0) och en mothypotes (H1).  
 
H0: Det finns en skillnad i hur svaren är relaterade till de två olika ålderskategorierna 
 
H1: Det finns ingen skillnad i hur svaren är relaterade till de två olika ålderskategorierna 

Upplever du det svårt i ditt vardagliga arbete att avgöra när du kan ge byggnadsteknisk 
rådgivning i samband med tillsyn? 

Tabell 1 Svarsfördelning med avseende på ålder på fråga 3 i enkäten, se Figur 2.  

 Yngre, 20-39 år Äldre, 40-65 år Totalt 

Instämmer inte 6 5 11 
Instämmer 
delvis 

8 9 17 

Summa 14 14 28 

 

Förväntad frekvens 

N

NN
f cr
e

))((
  

Nr är det totala värdet för varje rad och Nc är det totala värdet i respektive kolumn. N är det 
totala värde sammanlagt.   



 

 
 

Tabell 2 Beräkning av den förväntade frekvensen 

 Yngre, 20-39 år Äldre, 40-65 år Totalt 

Instämmer 
inte 

5,5
28

)14)(11(
ef  5,5

28
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Instämmer 
delvis 

5,8
28

)14)(17(
ef  5,8
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Summa 14   14 28 
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För en 2*2 tabell är frihetsgraden (df) =1 

Vilket räknas ut på följande sätt: df=(r-1)(c-1). Där df är frihetsgrad och r är antalet rader och c 
är antalet kolumner. 

Det kritiska värdet för 05,0 (signifikansnivå 5 %) är 3,84. Värdet från signifikanstestet var 

0.1497, vilket är under det kritiska värdet. På grund av detta kan inte nollhypotesten (H0) 
förkastas och därför är inte skillnaden mellan äldre och yngre ålderskategori signifikant med 95 
% sannolikhet. 

Hur ofta upplever du som myndighetsperson att du kan hamna i en roll där risk för jäv 
(mellan rådgivande- och tillsynsmyndighet) uppstår i samband med tillsyn? 
 
 
Tabell 3 Svarsfördelning med avseende på ålder på fråga 4 i enkäten, se Figur 3. 

 Yngre, 20-39 
år 

Äldre, 40-65 
år 

Totalt 

Minst en gång 
per år 

11 8 19 

Aldrig/Inte 
tillämpligt 

3 6 9 

Summa 14 14 28 

 
 



 

 
 

Tabell 4 Beräkning av den förväntade frekvensen  

 Yngre, 20-39 år Äldre, 40-65 år Totalt 

Instämmer 
inte 

5,9
28
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Instämmer 
delvis 

5,4
28
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Summa 14   14 28 

 
 














5,4

)5,46(

5,4
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5,9
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5,9

)5,911( 2222
2 1,4737  

 
05,0  ger ett kritiskt värde på 3,84. Värdet från signifikanstestet var 1,4737, vilket är under 

det kritiska värdet. På grund av detta kan inte nollhypotesen (H0) förkastas och därför kan 
ingen påvisning av att det finns en signifikant skillnad mellan de olika åldersgruppernas svar 
göras. 
 
Hur ofta avstår du från att svara på en fråga om brandskydd som du tror dig veta svaret på 
vid ett tillsynsbesök? 
 
 
Tabell 5 Svarsfördelning med avseende på ålder på fråga 9 i enkäten, se Figur 5. 

 Yngre, 20-39 
år 

Äldre, 40-65 
år 

Totalt 

Minst en gång 
per år 

11 9 19 

Aldrig/Inte 
tillämpligt 

3 5 9 

Summa 14 14 28 

 
 
  



 

 
 

Tabell 6 Beräkning av den förväntade frekvensen 

 Yngre, 20-39 år Äldre, 40-65 år Totalt 

Instämmer 
inte 

5,9
28
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Summa 14   14 28 
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 =0,8187 

 
05,0  ger ett kritiskt värde på 3,84. Signifikanstestets värde 0,8187 är under det kritiska 

värdet och därmed kan inte nollhypotesen förkastas. Det finns därför kan ingen skillnad mellan 
de olika åldersgrupperna med 95 % sannolikhet ses.



 

 
 

Bilaga 4 – Fritextsvar i enkät 

Fråga 7: Följdfråga på fråga 6, ”Hur brukar du svara om du får en fråga om hur 
brandskyddet bör utformas i samband med tillsynsbesök?” De som angett annat har svarat på 
följdfrågan ”Vad svarar du”? 
 

1. Olika är det små saker kan man svara hur det ska vara. Är det större brandtekniska 
problem hänvisar jag till en konsult. 
 

2. Det beror på hur pass omfattande bristerna är. Enklare saker som placering av 
vägledande markering m.m. lämnar jag rådgivning direkt på plats. Svårigheten som jag 
upplever det är att vi alltid har bevisbördan vid ett föreläggande. Vi måste tala om vad 
som brister i brandskyddet och ge "förslag" på lämpliga sätt att uppfylla funktionskraven. 
I det flesta fall är det inget problem, men det blir väldigt problematiskt när vi stöter på 
objekt som inte alls är anpassade efter den verksamhet som bedrivs i byggnaden. Vi 
förelägger med nyttjandeförbud i sådana fall, men när det krävs väldigt omfattande 
byggnadstekniska åtgärder kan ett föreläggande efter 32 punkter i princip klassas som en 
brandskyddsdokumentation. Egentligen vill man bara stänga stället och hänvisa till att 
de får ta in en konsult som får utreda vad som ska göras. Vi håller för närvarande på att 
diskuterat frågan tillsammans med bygglov och länsstyrelsen men inte landat i någon 
riktlinje eller liknande än. Intressanta frågeställningar, tar gärna del av examensarbetet 
när det blir färdigt. 
 
 

3. Beroende på omfattningen av frågan om brandskyddets utformning kan jag föreslå: 
- finns kunskaper i verksamheten som kan lösa problemet? 
-kan fastighetsägaren eller eventuell huvudman för verksamheten hjälpa till? 
-brandskyddskonsult? Ganska ofta får men enkelt klargöra att vi inte kan föreslå 
lösningar för att senare, som myndighet, godkänna våra egna förslag. 
 

4. Enklare frågor kan man svara på själv. Är det mer omfattande förändringar får man 
hänvisa till konsult. Man måste även tänka på att det kan vara till bygglov man ska 
hänvisa eftersom bygglov kanske krävs. Då ska ju brandfrågorna komma naturligt. 
 
 

5. Är det förenklad dimensionering kan jag vanligtvis svara på frågan med hänvisning till 
krav ställda i BBR. Annars hänvisning till konsult. 
 

6. Är det en direkt konkret fråga och att deras förslag ligger inom ramen för förenklad 
dimensionering. Så svarar jag. 
 
 

7. Beror helt på vilken typ av fråga det är. Denna typ av frågor får jag oftast när 
verksamheten funderar på att bygga till, bygga om eller ändra verksamheten i lokalerna. 
Jag svarar då att de måste ta hjälp av en brandkonsult men jag ger dem också en enkel, 
övergripande information om vad det troligtvis kommer innebära för åtgärder.  Jag gör 
det för att rätt så ofta har de ingen aning hur mycket kostnader det innebär att anpassa 
brandskyddet till den förändring i byggnaden eller verksamheten som de tänkt göra. 



 

 
 

 
8. Är det klart och tydligt i exempelvis byggreglerna så ger jag det svaret som står där. Blir 

det en bedömningsfråga så hänvisar jag till konsult.  

 
9. Räddningstjänsten som myndighet har till uppgift kontrollera att nyttjanderättshavare 

och ägare har ett skäligt brandskydd. Räddningstjänsten som myndighet utför inte 
brandskyddsteknisk projektering. Vid bygglovsärenden biträder räddningstjänsten 
byggnadsnämnden som sakkunnig inom brandskyddsområdet för att säkerställa att 
lagstiftningen följs avseende brandskyddstekniska krav. 
 

10. Beror helt på frågan. Jag brukar hjälpa till med generella frågor om utformning av 
brandskyddet men när det är mera komplicerat och "tidskrävande" frågor hänvisar jag 
till en konsult 

Fråga 11: Följdfråga på fråga 9 och 10. ”Hur ofta avstår du från att svara på en fråga om 
brandskydd som du tror dig veta svaret på vid ett tillsynsbesök?” och fråga 10 ”Endast om du 
svarat att du avstår minst en gång per (vecka/månad/kvartal eller år) på fråga 9”. Fråga 11 
åsyftar till de som svarat annat på fråga 10. Fråga 11 lyder enligt följande ”Vad är din 
vanligaste orsak?”  
 

1. Man ska alltid backa hem, fundera och diskutera igenom saker man är osäker på innan 
man levererar ett svar eller ett föreläggande/protokoll 

2. För att kunna göra ett rättsriktigt beslut, så rådfrågar jag kollegor alltid när det finns 
tolkningsmöjligheter om vad som är skäligt brandskydd. 

3. Oftast handlar det om de redan har en konsult som de använder och därför är det 
bättre konsulten får visa hur han tänker. Detta gäller speciellt vid analytisk beräkning av 
brandskyddet. 

Fråga 14: ”När bedömer du att din roll vid rådgivningen blir så omfattande att du 
rekommenderar personen i fråga att anlita en brandkonsult?” 
 

1. Har ett bra samarbete med bygglovskontoret och om konsulter runt omkring i länet Ser 
detta som ett bra samarbete och vi hjälper varandra för att hitta den säkraste lösningen 
som finns Man vet vilka konsulter man ska kontakta. 
 

2. Enklare frågor rörande  t.ex. avskiljning i pannrum el. dyl.  
Annars rekommenderar jag oftast en konsult vid t.ex. framtagande av 
brandskyddsbeskrivning vid mer omfattande byggen 
 
 

3. Om ärendet bedöms bli en PBL-fråga. Eller om det krävs en dokumenterad utredning. 
4. Vid komplexa frågor. Vid stora objekt. När den frågande har behov av att komma i 

kontakt med konsult.  
 

5. Svårt att ge konkreta exempel, men är det något som jag inte kan ta direkt på telefon 
(och bollat med kollegorna) så hänvisar jag oftast till en konsult. I bland så lägger man 
kanske mer tid än man borde på vissa frågor eftersom man vill lära sig själv, så det blir 
en form av kompetensutveckling. 



 

 
 

 
 

6. När det inte faller in under lagkravet. När man känner att det börjar bli dags att ta 
betalt. 
 

7. Så snart det börjar handla om en stor kostnad för den enskilda.  
 
 

8. Jag väljer oftast att påpeka en brist och avstår från att föreslå en specifik lösning. man 
kan ge olika alternativ, tipps, idéer varav en kan vara att anlita en egen konsult. 
Konsulten kommer oftast in då det finns flera brister eller allvarliga brister eller frågor 
som berör processen före en ny/ombyggnation. Vi har fokus på det organisatoriska 
brandskyddet när vi är ute på jobb och berör endast i begränsad omfattning teknik. 
 

9. Hänvisar i stort sett alltid till en brandkonsult då det gäller utformandet av 
brandtekniska installationer och lösningar. 
 
 

10. Har det att göra med dimensionering och projektering av byggnadstekniskt brandskydd 
hänvisar jag alltid till konsult. 
 

11. Se svar på fråga 7. Men det handlar ju om större förändringar i verksamhet oftast. 
Ibland vill man ändra något och tänker inte på att det behövs ett bygglov. Handlar det 
om SBA kan man ofta ge råd. 
 
 

12. Alltid om det är fråga om analytisk dimensionering. Hänvisar oftast vidare till konsult 
om åtgärderna är i sådan omfattning att de är bygglovspliktiga, samt om åtgärderna är i 
en sådan omfattning att beräkningar är nödvändiga för att kunna svara på dem. När det 
gäller personantalsbedömningar besvarar vi upp till 600 personer, därefter får de ta in 
en konsult (pga. större komplexitet).  Oftast kan man, istället för att svara direkt på 
frågor, hänvisa till var de kan hitta svaren på det efterfrågade. Då slipper man "ansvaret" 
att ha berättat för dem hur de ska bygga, utifrån att någonting skulle bli fel. 
 

13. När verksamheten eller fastighetsägaren önskar att jag ska projektera deras brandskydd. 
 
 

14. När det handlar om flera olika problem. 
 

15. När jag känner att jag inte kan svara övergripande, när de försöker att plocka ut för 
många detaljer d.v.s. mer eller mindre projektera. Jag försöker att undvika att åka ut och 
titta, bara för att då blir det lätt att "detta har räddningstjänsten godkänt". 
 

 

16. *Vid komplicerad verksamhet och om det behövs en riskanalys. 
*Beräkningar brandbelastningar och i samband med utrymning innan kritiska 
förhållanden uppstår.(personantal) 
*Beräkningar om bärighet bjälklag mm. 



 

 
 

 
17. Råden ska vara allmängiltiga och inte specifika för detta objekt om så hänvisas till 

konsult.  
 
 

18. Så fort deras ändring medför en process enligt plan och bygglagen, då rådgivningen 
medför att mitt arbete överstiger 1 h samt då jag inte kan svaret på frågan. 
 

19. Samma svar som på fråga 7. 
 
 

20. När det blir mer än enkel rådgivning och där jag riskerar att det kan bli jäv. 
 

21. När det gäller större utformningar av brandskyddet (t.ex. omfattande om- eller 
tillbyggnationer eller mer komplicerade åtgärder) hänvisar jag alltid till konsult. Vid små 
och enkla åtgärder eller brister i brandskyddet kan jag ge förslag på lösningar för att 
uppfylla de krav som ställs enligt BBR, LSO etc. 
 
 

22. Direkt när det handlar om brister/funderingar som är mer omfattande än exempelvis 
en vägledande markering eller klassning på en dörr. 
 

23. Om projektet innebär att personen måste söka bygglov, eller att frågeställningarna blir 
så detaljrika. 
 
 

24. När jag känner att risken för jäv föreligger. 
 

25. När det krävs en större arbetsinsats innefattande granskning av ritningar och dylikt, 
beräkningar eller liknande. Frågor om vilka krav som gäller går alltid att svara på, men 
frågor av typen "kan vi göra så här" är lite knivigare. 
 
 

26. För att inte hamna just i jävsituationen bör endast övergripande rådgivning ges med 
fokus på funktion och inte ner på detaljnivå. Det bör tydligt framgå att det finns flera 
lösningar för att uppnå tänkt funktion. I de fall det är mer eller mindre uppenbart vad 
som ska göras kan man vara lite tydligare, i övrigt ska man vara försiktig. 
 

27. Svårt att säga, men när en person vill att räddningstjänsten ska projektera hela eller 
stora delar av brandskyddet hänvisar vi till konsult. När det gäller mindre "lätta" frågor 
som går snabbt att svara på så försöker vi hjälpa till. 

 

28. Egentligen så fort den enskilde frågar om vad man skall göra för att uppfylla 
lagstiftningen enligt PBL.  

 
 


