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Kompetenskrav nya instruktörer 

Kompetenskrav för nya instruktörer enligt SBF 2022 

6.2.1 Allmänt 

En instruktör för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats ska i grunden ha 
erfarenhet eller kunskaper i pedagogik. Förutom detta ska instruktören ha 
brandkunskap som erhålls genom erfarenhet eller utbildning. Dessa krav anges som 
grund- och förkunskapskrav. 

 

6.2.2 Grundkrav 

Instruktören ska ha pedagogisk erfarenhet eller dokumenterad kompetens enligt 
något av följande alternativ:  

a) Erfarenhet av att regelbundet undervisa. Undervisningen ska ha skett i minst 10 
dagar per år de senaste 2 åren.  

b) Genomförd utbildning på universitet, högskola eller yrkeshögskola. 
Utbildningsplanen ska ha innehållit minst 2,5 hp inom pedagogik.  

c) Annan genomförd utbildning i pedagogik om minst 8 timmar.  

 

6.2.3 Förkunskapskrav 

Instruktören ska ha dokumenterad genomförd utbildning från något av följande 
alternativ:  

a) Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps, MSB:s, utbildning Skydd mot 
olyckor.  

b) Universitets-/högskoleutbildning inom områdena brand, arbetsmiljö eller 
riskhantering. Minst 2,5 hp inom brandskydd ska ha ingått i utbildningsplanen.  

c) Utbildningar om minst 48 timmar i arbetsmiljö för BAS-U eller motsvarande, där 
riskhantering har ingått, samt 3 dagars utbildning inom brandskydd. Utbildningen 
ska ha genomförts hos en etablerad utbildningsaktör under de senaste fem åren.  

d) Utbildning i grundläggande brandskydd om minst 32 timmar. Utbildningen ska 
ha skett hos etablerad utbildningsaktör de senaste fem åren med följande innehåll: -  
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Brandteori grunder, brandstiftare/-orsak, spridning, släckmedel, brandsläckning, 
släckutrustning - BBR och byggnadstekniskt brandskydd - Lagen om skydd mot 
olyckor - Systematiskt brandskyddsarbete - Brandfarliga varor - Riskhantering - 
Brandrisker  

6.2.4 Konceptägaren får i enskilda fall bedöma om en instruktör har motsvarande 
erfarenhet eller kompetens enligt grundkraven och/eller förkunskapskraven. 
Bedömningen ska vara dokumenterad.  

6.2.5 Instruktören ska ha giltigt personcertifikat enligt SBF 2022 för det 
utbildningskoncept som instruktören ska verka inom.  

 
 


