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Introduktion av webbutbildningarna om brandsäkerhet för 
handeln 

 

Det här dokumentet är främst ett stöd för dig som introducerar utbildningen 
Brandsäker i handeln och eventuellt också Brandfarlig vara i handeln som riktar sig 
till föreståndare för brandfarlig vara på din arbetsplats.  

Här får du information om hur utbildningarna kan användas, hur de fungerar, vad de 
innehåller och även vad som är viktigt att tänka på för att uppnå förväntad effekt eller 
reslutat med utbildningssatsningen.   

 

Utbildningarna är framtagna i samarbete mellan arbetsgivar- och 
arbetstagarrepresentanter inom handeln – Handelsrådet Arbetsmiljö och säkerhet* – 
Prevent och Brandskyddsföreningen. En referensgrupp med ämneskunniga 
säkerhetschefer och brandansvariga från företag inom handeln har även bidragit 
med sin expertis.  

*I Handelsrådet Arbetsmiljö och säkerhet ingår representanter för Akademikerförbunden, 
Arbetsgivarföreningen KFO, Handelsanställdas förbund, Svensk Handel och Unionen. 

 

Utbildningarna är producerade av Brandskyddsföreningen.  

 

De är kostnadsfria och finns tillgängliga via webben:  

www.brandihandeln.se  

www.brandfarligvaraihandeln.se 

 

Webbutbildningarna är avsedda för självstudier framför datorn eller via surfplatta, 
men de kan även användas för gemensamma studier, två och två eller i en större 
grupp.  

 

Varför utbildning? 

 

Något som är viktigt att tänka igenom för den som ska introducera utbildning på en 
arbetsplats är; Varför alla ska utbilda sig? Vad ska utbildningsinsatsen leda till? Vad 
är det övergripande målet? Vilken förändring vill man åstadkomma? Detta är också 
något de anställda behöver få förklarat för sig för - inte minst för motivationens skull.  

 

Förslag på effekter och möjliga svar på den här typen av frågeställningar kan vara:  

 Att fler brandtillbud ska rapporteras. 

 Att minska brandriskerna på arbetsplatsen.  

 Att komma igång med det systematiska brandskyddsarbetet.  

 

 

http://www.brandihandeln.se/
http://www.brandfarligvaraihandeln.se/
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Rekommendationer för en lyckad 
utbildningssatsning 
 

 Introducera utbildningen för de som ska genomgå den – helst i samlad grupp 
men om det inte fungerar via mejl eller annat verktyg. 

 Var tydlig med varför utbildningen ska genomföras. Vad är det övergripande 
målet? Ska kunskaperna följas upp och användas praktiskt i organisationen? 

 Sätt en tydlig deadline för när utbildningen ska vara genomförd och avklarad. 
Det ökar chanserna för att fler genomgår den. 

 Var tydlig med utbildningsplanen och det praktiska. Till exempel var studierna 
sker (hemifrån, på jobbet eller i en utbildningslokal), när de studierna ska vara 
avklarade, samt eventuellt om studierna ska kompletteras med praktiska 
övningar och repetition. 

 Återkoppla till de anställda genom att berätta vilka effekter och resultat som 
uppnåtts. Detta kan ske kontinuerligt. 

 

Efter utbildningen  

 

I anslutning till att utbildningen genomförts är det bra om möjlighet finns att följa upp 
med praktiska övningar och sådant som har koppling till den egna arbetsplatsen. Det 
kan handla om att gå igenom utrymningsrutiner, vilka personer som är ansvariga, hur 
man hanterar brandrisker eller att öva på utrymning.  

 

Repetering 

 

Kunskaper är färskvara, och därför är det rekommenderat att alla får utbildning varje 
eller vartannat år. 

 

I Brandsäker i handeln finns det en separat repetitionsmodul som tar cirka tio minuter 
att genomföra. Se nästa sida för mer information. 

 

Om Brandsäker i handeln 

 

Målgrupp 

 

Brandsäker i handeln är en webbutbildning som riktar sig till anställda inom handeln, 
oavsett om du arbetar på ett lager, i en butik eller både och. Det behövs inga 
förkunskaper för dem som ska genomföra utbildningen. 
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Kunskapsmål 

 

Efter genomgången utbildning ska deltagarna: 

 veta hur brand uppstår och vad som händer under ett brandförlopp 

 känna till de vanligaste brandriskerna inom handeln och hur dessa kan 
förebyggas 

 veta vilket brandskydd som finns 

 veta vilken släckutrustning som finns och förstå hur den fungerar 

 veta hur en utrymning går till 

 veta hur man kan agera om det börjar brinna. 

 

Med detta som grund ska varje anställd kunna agera rätt vid brand. Anställda ska 
även med hjälp av de kunskaper som utbildningen gett kunna upptäcka brandrisker 
och brister i brandskyddet på sin arbetsplats.  

 

Omfattning 

 

Utbildningen är uppdelad i elva avsnitt och ett avslutande kunskapstest. Det tar cirka 
40 minuter att gå igenom utbildningen och genomföra det avslutande testet.  

 

Intyg 

 

Ett intyg kan skrivas ut eller mejlas till valfri person av den som genomgått 
utbildningen och klarat testet med godkänt resultat samt svarat på utvärderingen.  

 

Repetition 

 

Det finns också en fristående repetitionsmodul som kan genomföras förslagsvis varje 
eller vartannat år. Den tar cirka 10 minuter att genomföra. I repetitionen fås en 
sammanfattning av hela utbildningen och möjlighet att genomföra kunskapsprovet. 
Den som genomfört repetitionsmodulen samt klarat testet med godkänt resultat, kan 
skriva ut ett kvitto. Kvittot kan, precis som intyget, skrivas ut eller mejlas till valfri 
person. 
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Om Brandfarlig vara i handeln 

 

Målgrupp 

 

Brandfarlig vara i handeln är en webbutbildning som riktar sig till dem som på sin 
arbetsplats är utsedda till förståndare för brandfarlig vara.  

 

Nedan finns en tabell som visar när det krävs tillstånd. Om någon av mängderna 
överskrids är hanteringen tillståndspliktig.  
 

 

 

Kunskapsmål 

 

Handeln klassas som småskalig kemikaliehantering. Utbildningen innehåller det du 
behöver veta som föreståndare för brandfarlig vara i handeln. Efter genomgången 
utbildning har deltagaren fått kunskaper om: 

 de egenskaper som gör brandfarliga varor farliga 

 risker med olika tändkällor och 

 hantering av brandfarlig vara i handeln. 

 

Omfattning 

 

Utbildningen är uppdelad i tolv avsnitt och ett avslutande kunskapstest. Det tar cirka 
90 minuter att gå igenom utbildningen och genomföra det avslutande testet.  
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Intyg 

 

Ett intyg kan skrivas ut eller mejlas till valfri person av den som genomgått 
utbildningen och klarat testet med godkänt resultat samt svarat på utvärderingen.  

 

Så här fungerar utbildningarna 

 

Här nedan visas de knappar och funktioner som finns i webbutbildningarna. 

 

1. Kapitel 
2. Statusbar 
3. Ledtråd 
4. Ljud (sätter igång ljudet) 
5. Fördjupningsinformation 
6. Huvudmeny 
7. Navigering, bakåt 
8. Navigering, framåt 
9. Textinstruktion 
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Tekniska krav 

 

Enheter: Dator och surfplatta (PC, Mac, iOS, Android) 

Webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Internet Explorer 

Internethastighet: Minst 1 MB i nedladdningshastighet 

 

Egen administration 

 

För dig som vill använda utbildningen i ert interna utbildningsadministrationssystem 
(så kallat LMS) finns möjlighet att få utbildningen levererad till er som ett scormpaket. 
Kontakta då Prevent via e-post kundservice@prevent.se eller kundservice via telefon 
08-402 02 20. 

mailto:kundservice@prevent.se

