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Sammanfattning 
Studien är genomförd i samarbete med det studerade brandförsvaret som infört nya riktlinjer 
kring deras rekryteringsprocess för brandmän. Studien har syftat till att undersöka och beskriva 
uppfattningar om brandförsvarets rekryteringstesters relevans i relation till brandmäns 
kompetens. Studiens syfte har konkretiserats i tre forskningsfrågor: (1) Hur beskriver 
testledarna och rekryteringsgruppen brandmäns arbete och arbetsuppgifter? (2) Vilka argument 
finns bakom användning respektive inte användning av tester i ett rekryteringssammanhang 
enligt testledarna samt rekryteringsgruppen? (3) Vilken funktion fyller testerna för att kunna 
urskilja den kompetens som efterfrågas av testledare samt rekryteringsgrupp för brandmän? 
Studien har en kvalitativ metodansats där nio semistrukturerade intervjuer genomförts med 
verksamhetens testledare och rekryteringsansvariga. Resultatet i studien visade att 
brandmännen beskriver att sitt arbete och arbetsuppgifter är främst kopplat till 
insatsförberedande arbetsuppgifter.  

Det huvudsakliga argumentet till tester vid rekrytering av brandmän handlar om en diskrepans 
mellan den kompetens studerande får från sin utbildning och den kompetens som efterfrågas på 
brandförsvaret. Argument till att inte utföra tester på stationen är dels att testerna riskerar att 
slå ut kandidater på fel grunder och dels att testerna kan hindra till mångfald på stationen. Den 
funktion testerna anses fylla för att urskilja efterfrågad kompetens är i huvudsak kompetenser 
som krävs vid insatsarbete. Några ifrågasätter dock testernas funktion och validitet. En slutsats i 
studien är oaktat vilka kompetenser som efterfrågas bör efterfrågad kompetens utkristalliseras 
innan en rekryteringsprocess påbörjas. Detta för att veta vilken funktion testerna fyller och i 
vilken utsträckning. 

 
Nyckelord: Rekryteringsverktyg, Brandförsvar, SMO-utbildning, Kompetens, Tester. 
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Inledning 
Räddningstjänsten i Sverige har under många år ansetts vara en konservativ organisation där 
gamla traditioner levt kvar (Glans & Rother, 2007, Sommer och Nja, 2011).  Det har således 
varit svårt att genomföra förändringar. Att arbeta som brandman förknippas ofta med 
arbetsuppgifter relaterat till hjältemod och att släcka bränder. Det anses därför att en 
kompetent brandman bör ha god fysisk styrka för att klara av arbetet (Ericson 2009). Det råder 
bristande kännedom om vilka arbetsuppgifter som tillhör arbetet och yrket antas ofta endast 
innebära bekämpning av eldsvådor (Batty och Burchielli, 2010). Insatsarbetet i Sverige omfattas 
av cirka 3,2 % av brandmäns totala arbetstid (Glans & Rother, 2007). De resterande 96,8 % av 
arbetstiden innehåller bland annat övning, träning och till socialt umgänge med kollegor (Glans 
och Rother, 2007). 

Räddningstjänster i Sverige har tidigare ofta handplockat kandidater vid rekrytering av 
brandmän. Därmed har vissa personer som räddningstjänsten ansett vara kvalificerade fått 
möjlighet till internutbildning (Roos och Andersson, 2011). I dag är det vanligt förekommande 
att räddningstjänster rekryterar kandidater som har genomfört utbildningen skydd mot olyckor 
(SMO) vilket är en tvåårig eftergymnasial utbildning. Utbildningen kan ses som 
yrkesförberedande och ska ge studerande tillräcklig kompetens för att arbeta inom kommunal 
räddningstjänst (Blondin, 2014). För att bli anställd som brandman finns i dagsläget inga 
formella krav. Istället utformar varje brandstation olika typer av tester som de anser lämpliga i 
rekryteringsprocesser och som är relevanta för yrket (Ericson 2004). Dessa tester mäter olika 
typer av kunskaper, färdigheter och fysisk styrka i form av konditions- och styrketest. Att 
brandstationer utformar sina egna riktlinjer för tester kan dock leda till att yrkets 
professionalitet ifrågasätts när det är olika anställningskrav runt om i Sverige (Ericson 2004). 
Glans och Rother (2007) beskriver hur räddningstjänster påstår att deras egna tester är 
relevanta men har ofta en skepsis gentemot andra räddningstjänsters rekryteringar. Brandmäns 
åsikter om vilka krav och tester som är relevanta är vanligen de som fanns vid deras egen 
anställning och förändringar av tester kan leda till misstro mot nya brandmäns kompetens. 
Rekryteringskrav och testmetoder kan således många gånger tillkommit på godtyckliga grunder 
och är inte alltid relevanta för att arbeta som brandman (Glans och Rother, 2007). Detta kan 
innebära att människor blir felaktigt behandlade under rekryteringsprocesser och slås ut då 
deras kompetens inte bedöms på ett korrekt sätt. Detta kan innebära att räddningstjänster 
riskerar skadestånd vid anmälan samt går miste om värdefull kompetens. 

Vilka rekryteringstester som anses relevanta samt vad som bör testas, tycks vara en ständigt 
pågående debatt mellan räddningstjänster där åsikterna skiljer sig (Ericson, 2004). Det tyder 
därmed på att det finns ett behov av att undersöka testmetoders relevans i relation till 
brandmäns kompetens. Med anledning härav är det intressant att undersöka uppfattningar om 
vilken relevans rekryteringstester på ett brandförsvar i norra Sverige har i dagsläget. Detta med 
bakgrund gentemot det studerade brandförsvarets införande av kompetensbaserad rekrytering 
vid rekrytering av brandmän. För att kunna undersöka rekryteringstesters relevans utifrån den 
kompetens som krävs i yrket utgår studien från brandmäns formella arbetsbeskrivning. 

Syfte 
Med utgångspunkt i brandförsvarets rekrytering av brandmän, syftar studien till att undersöka 
och beskriva testledare samt rekryteringsgruppens uppfattningar om rekryteringstesters 
relevans i relation till brandmäns kompetens.  
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Frågeställningar: 
• Hur beskriver testledarna och rekryteringsgruppen brandmäns arbete och 

arbetsuppgifter? 
 

• Vilka argument finns bakom användning respektive inte användning av tester i ett 
rekryteringsammanhang enligt testledarna samt rekryteringsgruppen? 
 

• Vilken funktion fyller testerna för att kunna urskilja den kompetens som efterfrågas av 
testledare samt rekryteringsgrupp för brandmän? 

Begreppsförklaring 
I följande avsnitt redovisas centrala begrepp och hur de förstås i denna studie.  

Testledare och Rekryteringsgruppen 
I studien ingår respondenter bestående av testledare och rekryteringsgrupp. Testledare utgörs 
av stationens brandmän vilka ansvarar för genomförandet och bedömning av tester vid 
rekrytering av brandmän. I rekryteringsgruppen ingår fackliga representanter, brandmästare, 
verksamhetschef och personalansvarig. Rekryteringsgruppen medverkar och ansvarar för hela 
rekryteringsprocessen. Verksamhetschef och personalansvarig representerar arbetsgivaren.  

Räddningstjänst/Brandförsvar 
I Sverige kan räddningstjänster benämnas olika. Det vanligaste begreppet är räddningstjänst 
när det syftas på den typen av verksamhet men även andra begrepp förekommer såsom 
brandförsvar. I den verksamhet där studien är genomförd kallar sig brandförsvar. Begreppen 
räddningstjänst och brandförsvar ses i denna uppsats som synonymer och kommer att användas 
växelvis för en trevligare läsning. På räddningstjänster arbetar brandmän i skifteslag där antalet 
brandmän och deras roller kan variera (Blondin, 2014). Rollerna anpassas beroende på typ av 
olycka. Vid brand finns förare, förman, rökdykarledare och första- och andra rökdykare. 
Arbetsledaren benämns olika på olika räddningstjänster och kan även kallas för styrkeledare 
eller styrkechef som ansvarar för ett arbetslag. Om flera arbetslag samarbetar finns vanligen 
även en räddningsledare eller styrkeledare som har det övergripande ansvaret (Blondin, 2014). 

Kompetens  
Begreppet kompetens kan beskrivas och definieras på flera sätt. I denna studie kommer dock 
begreppet kompetens förstås genom Ellströms (1992, s 21) definition: “Med kompetens avses 
här en individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation och 
kontext”. Kompetensbegreppet innehåller flera olika aspekter och Ellström bryter ner begreppet 
i följande färdigheter och kunskaper: 

• Sociala färdigheter: såsom samarbetsförmåga eller ledarskapsförmåga. 

• Manuella färdigheter: innefattas av fingerfärdighet och ett gott handlag. 

• Kunskaper och intellektuella färdigheter: kan exempelvis handla om att kunna lösa 
problem och fatta beslut. 

• Känslomässiga handlingsförutsättningar: såsom engagemang och värderingar.  

Bakgrund  
I detta avsnitt kommer först den studerade organisationen att presenteras. Därefter redogörs 
den formella arbetsbeskrivningen för brandmän i organisationen. Sedan ges en genomgång 
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av lagar och förordningar som berör svensk räddningstjänst. Avslutningsvis presenteras en 
beskrivning av SMO-utbildningen. 

Denna studie är genomförd i samarbete med ett brandförsvar i norra Sverige. I dagsläget har 
brandförsvaret utformat och infört nya riktlinjer inom verksamheten gällande deras 
rekryteringsprocess. Rekryteringsprocessen strävar efter att använda kompetensbaserad 
rekrytering för att skapa förutsättningar för att kunna rekrytera ur ett jämställdhets- och 
mångfaldsperspektiv och rekrytera utifrån verksamhetens behov. I brandförsvarets riktlinjer 
beskrivs hur rekryteringen skall syfta på att finna medarbetare med bästa möjliga kompetens, 
förutsättningar och potential för varje tjänst. Detta för att kunna garantera likabehandling i 
processen. I dagsläget råder det en osäkerhet kring de tester som används i brandförsvarets 
rekrytering av brandmän och brandförsvaret ifrågasätter testernas funktion i förhållande till den 
kompetens som efterfrågas inom yrket. De tester som brandförsvaret har använt sig av vid 
rekrytering av brandmän under de senaste åren innefattar simtest, höjdtest, tekniktest, 
rökdykningstest, samt ett fysiskt test som innehåller ett flertal fysiska moment. För vidare 
information och förklaring om respektive test se (bilaga 5). Rekrytering av brandmän i den 
studerade verksamheten syftar till sommarvikarier som arbetar under sommaren. Det är vanligt 
för sommarvikarier att arbeta flera somrar i följd för att slutligen erbjudas en 
tillsvidareanställning.   Brandmän som rekryteras har gått SMO-utbildningen, utbildningen 
kommer förklaras vidare längre ner i detta avsnitt.  

Arbetsuppgifter utifrån brandförsvarets arbetsbeskrivning och 
arbetstidsfördelning  

 
Figur 1, arbetstidsfördelning för brandmän, fördelat på en vecka (168h). 

De arbetsuppgifter som ingår i den formella arbetsbeskrivningen (bilaga 3) för brandmän på 
brandförsvaret där studien är genomförd redovisas nedan i kursiv text. Arbetsuppgifterna 
presenteras i procent utifrån brandförsvarets arbetstidsfördelning (bilaga 4). Procenten baseras 
på en total arbetsvecka för hela räddningspersonalen (168 h). Det beräknas alltid vara 10 
brandmän i tjänst. Alla arbetspass som finns på räddningstjänsten är inkluderade vilka är: 
dagspass, (Kl. 07.30-17.30) nattpass, (Kl. 17.30-07.30) och dygnspass, (Kl. 17.30-17.30). Vad 
som bör noteras är att brandmännen alltid är i beredskap för larm under sina arbetspass. 

Arbetsbeskrivning: 
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• Enligt fastställt schema ingå i räddningsstyrka och svara för skadeavhjälpande 
räddningsinsatser. 

Denna punkt syftar till att vara förberedd för att åka på larm. Larm kan innefattas av alltifrån 
trafikolyckor, brand i byggnad eller automatlarm. Alla larm utgör totalt cirka 7,7 % av 
arbetstiden. 

• Utifrån givna förutsättningar uppfylla erforderlig nivå avseende kompetens och fysisk 
kapacitet. 

Avseende kompetensen syftar det till att som brandman öva och träna. Övningar sker måndag 
till torsdag där det är ett övningstillfälle på dagtid och ett på kvällstid.  Övning utgör cirka 11,3 % 
av den totala arbetstiden. Gällande den fysiska kapaciteten finns på varje arbetspass möjlighet 
till ett träningstillfälle. Ungefär 11,3 % av arbetstiden läggs på träning.  

• Planera, leda och genomföra interna övningar. 

Planera och leda interna övningar syftar till övningar som personal håller för annan personal än 
den egna gruppen. Även dessa övningar kan ses som kompetenshöjande men ingår i 
arbetstidsfördelningen i insatsförberedelser som utgör cirka 6,5 %. Denna siffra innefattas även 
av andra insatsförberedande arbetsuppgifter som framtagning av insatsplaner, 
utvecklingsprojekt och utvärderingar.  

• Genomföra driftarbeten såsom materielvård, underhåll och andra arbeten som 
beslutas av Chef Drift. 

Arbetsuppgifter såsom driftarbete och underhåll innefattar bland annat underhåll av bilar, 
maskiner och annan utrustning. Dessa arbetsuppgifter utgör cirka 5,7 % av arbetstiden. 

• Medverka i den olycksförebyggande verksamheten genom tillsyn samt utbildnings- 
och informationsinsatser. 

Denna punkt syftar till att utföra förebyggande insatser, till exempel att besöka privata bostäder 
för hushållstillsyner eller olika informationsinsatser till samhället genom att exempelvis delta 
vid evenemang. Förebyggande insatser beräknas utgöra 1,5 %.  

• Driva och utveckla verksamheten inom givna arbetsområden. 

Att driva och utveckla verksamheten kan exempelvis innebära att vara med i olika 
utvecklingsprojekt. Som tidigare konstaterat ses dessa arbetsuppgifter som insatsförberedelser 
och utgör tillsammans 6,5 % av arbetstiden.  

- Arbetstid mellan klockan 22.00-00.00, 05.00-7.30 och 16.00-17.30 är disponibel arbetstid och 
beräknas vara 30,95 % av arbetstiden (18,75 % + 12,2 %). Det är oplanerad arbetstid som i 
nuläget är upp till varje brandman att ta ansvar över vad som behövs göras under denna tid.  

- Måltidsuppehåll och rast beräknas vara 8,3 %. 

- Nattvila sker mellan klockan 00.00-05.00. Enligt arbetslagstiftningen ges möjlighet till 
nattvila under förutsättning att arbetsuppgifterna att arbetsuppgifterna kan göras någon annan 
tid på dygnet. Detta utgör 20,8 % av arbetstiden. 

Svensk räddningstjänst och SMO-utbildning 
Kommunerna i Sverige är idag skyldiga att bedriva verksamheter inom räddningstjänst. Vad 
som kan variera är hur riskbilden ser ut runt om i landet och det är därmed upp till varje 
kommun att bestämma ambitionsnivå på räddningstjänster (Ericson, 2004). Författaren 
poängterar att detta kan leda till att räddningstjänster runt om i Sverige skiljer sig åt men att 
samtliga räddningstjänster måste följa de krav, lagar och förordningar som finns. Enligt Lag 
(2003:778) om skydd mot olyckor har den svenska räddningstjänsten inom området skydd mot 
olyckor som främsta ansvar att vidta förebyggande insatser och kan utläsas i lagens 3 kapitel 1§: 
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För att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljön skall kommunen se till att 
åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder samt, utan att 
andras ansvar inskränks, verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder.  

Kommunerna skall ta till vara möjligheterna att utnyttja varandras resurser för 
förebyggande verksamhet (SFS 2003:778, 3 kap. 1 §).  

I förarbeten till Lagen om skydd mot olyckor (LSO 2003:778) framförs att lagen ska bidra till en 
bättre förmåga för samhället att förebygga och hantera situationer gällande räddningsinsatser. 
Med bakgrund mot detta framförs det även i förarbetena till LSO att i arbetet gällande skydd 
mot olyckor bör räddningstjänster i kommuner ha ett bredare perspektiv. Detta innebär att 
räddningstjänster arbetar med en rad arbetsuppgifter som ska förebygga och hantera 
räddningsinsatser (MSB 3). Det yttersta ansvaret inom risk- och säkerhetsarbetet har 
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), tidigare Räddningsverket, som 
samverkar med bland annat kommuner och landsting.  

År 2003 startade utbildningen skydd mot olyckor (SMO) i MSB´s regi till följd av den nya 
räddningstjänstlagen, 2003:778, Lagen om skydd mot olyckor (Glans och Rother, 2007). SMO-
utbildningen är en tvåårig eftergymnasial utbildning. Den ska ge de studerande de praktiska 
färdigheter och teoretiska kunskaper samt den kompetens som krävs för att arbeta inom 
räddnings- och säkerhetsområdet. Det kan röra sig om tjänster inom räddningstjänst, 
myndigheter, förvaltningar och företag (MSB 1). Utbildningen genomförs på två 
utbildningsorter runt om i landet samt att det går att genomföra utbildningen på distans. För att 
bli antagen till utbildningen krävs, utöver grundläggande och särskild behörighet, intyg på 
godkänt rullbandstest, intyg på simkunnighet, B-körkort samt vara helt frisk utifrån läkarintyg 
(MSB 2). Under utbildningen får eleverna genomföra olika praktiska och teoretisk moment. De 
praktiska momenten kan vara brandsläckning, rökdykning och livräddning. Teoretiska moment 
kan vara undervisning. Exempel på kurser kan vara risker med farliga ämnen där den 
studerande läser om skyddsåtgärder och skadebegränsande åtgärder (MSB 5). Ett annat 
exempel på kurser är kommunalt säkerhetsarbete, där den studerande lär sig om säkerhet och 
risker inom kommunal verksamhet. Samarbetsförmåga är något som ofta förekommer inom de 
olika momenten genom grupparbeten samt att träna på att lita på varandra (MSB 4). Även 
fysisk träning förekommer under utbildningen och ses som ett viktigt moment, både styrke- och 
konditionsträning. Under utbildningen ges det möjlighet till att träna på vissa anställningstest 
som är vanligt förekommande inom många räddningstjänster. Praktik ges två gånger under 
utbildningen, ena perioden får eleven vara inom en kommunal räddningstjänst och den andra 
perioden är inom förebyggande säkerhetsarbete inom privat eller offentlig verksamhet (MSB 4).  

Rök- och kemdykning 
Det arbetsmoment som många gånger har en särskild status för brandmän är rökdykning. Enligt 
arbetsmiljöverkets föreskrifter om rök- och kemdykning innebär dessa arbetsuppgifter stor fara 
för personalen (AFS 2007:7). Med anledning av den stora risken som personalen utsätts för vid 
dessa arbetsuppgifter ger därför arbetsmiljöverket ut föreskrifter om sådant arbete. I 
kommentarer till den enskilda paragrafen 5 § i AFS 2007:7 kan följande utläsas:  

Rökdykning är den farligaste arbetsuppgift vi tillåter i Sverige och också ett av de mest 
fysiskt krävande. Paragrafen bör tolkas så att rökdykning primärt är en livräddande insats. 
Invändig släckning genom rökdykning bör därför undvikas så långt detta är möjligt (AFS 
2007:7, 5 §, s 11).  

I föreskriften (AFS 2007:7) om rök-och kemdykning finns även lagkrav på att arbetsgivaren 
årligen ska genomföra läkarundersökning och test av fysisk arbetsförmåga för att få utföra dessa 
arbetsmoment. Dessa krav finns främst på grund av den fysiska belastning som finns vid 
rökdykning men att även arbeta i kemskyddsdräkt anses vara fysisk tungt och omfattas därför 
också av föreskriften (AFS 2007:7). 
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Forskningsgenomgång 
I detta avsnitt presenteras en genomgång av forskning som vi bedömt som relevant utifrån 
studiens syfte och frågeställningar. Inledningsvis följer ett avsnitt om brandmannayrkets 
historik vilket följs av ett avsnitt om rekrytering av brandmän. Eftersom studien handlar om 
hur en yrkespraktik i arbetslivet kan förändras, det vill säga det studerade brandförsvarets 
rekryteringsprocess i en social kontext, anses en pedagogisk inriktning lämplig.  

Brandmannayrket- en historisk tillbakablick 
Avsnittet presenterar inledningsvis grundläggande kunskap om hur yrket historiskt sett ut ur 
ett köns- och klassperspektiv. Därefter följer SMO-utbildningens uppkomst. Denna 
genomgång redovisas för att läsaren ska få en bättre förförståelse om yrket vilket är 
betydande för att förstå räddningstjänsters kontext. Tidigare forskning om räddningstjänster 
i Sverige har företrädesvis bedrivits inom områden såsom maskulinitet, jämställdhet och 
yrkespraktik (Ericsson, 2004, 2011, Glans och Rother 2007, Weinestål, Bondestam & Berg, 
2011, Beatty och Burchielli). Inom internationell forskning är Baigent (2001) och Desmond 
(2007) framträdande inom samma områden.  

Yrket ur ett köns- och klassperspektiv 
Beatty och Burchielli (2010) beskriver hur yrket brandman historiskt sett dominerats av män. 
Det var i USA och Storbritannien som kvinnor först gjorde intåg i yrket under 1970-talet. Sett till 
nationell statistik är det än idag relativt låga nivåer av kvinnliga rekryteringar inom yrket samt 
få kvinnor som stannar i tjänst under en längre tid (Batty och Burchielli, 2010). I sin avhandling 
visar Batty och Burchielli (2010) ett flertal identifierade problem som kan tänkas bidra till 
kvinnors svårigheter att träda in i yrket. Några av dessa problem rör den allmänna 
uppfattningen om yrket, representationen av brandmän samt anställnings- och organisatoriska 
faktorer. Organisationer upprätthåller könssegregationen i brandmannayrket genom praktiker 
inom bland annat rekrytering, urval och bevarandet av anställda. Arbetsbeskrivningar och 
formella krav så som fysiska inträdestest diskriminerar kvinnor (Batty och Burchielli, 2010). 

Att yrket är mansdominerat kan förstås utifrån föreställningar om manlighet och maskulinitet 
(Ericson, 2009). Bagient (2001) redovisar i sin etnografiska avhandling om kulturen bland 
brandmän i Storbritannien där det centrala i studien handlar om individers chans till att 
integreras i arbetslag. Baigent beskriver att män tenderar att identifiera sig med föreställningar 
om yrket och söker sig till yrket med anledning av detta. En slutsats i studien är att 
föreställningen av att vara en god brandman prövas gentemot kollegor och samhället genom att 
släcka bränder och att det är genom denna arbetsuppgift som brandmän associerar som deras 
huvuduppgift och bevisar sig dugliga (Baigent, 2001). Chetkovich (1997) har ännu en förklaring 
till hur maskulinitet kan förstås gällande vilka som söker yrket och anser att urvalsprocessen vid 
rekrytering fokuserar på kompetenser och erfarenheter som främst män förväntas nå. Desmond 
(2006)  hävdar däremot att orsaken till att yrket är mansdominerat snarare beror på klass än på 
kön och manlighet. Att personer med en viss klassbakgrund förvärvat kompetenser redan innan 
de blir brandmän, exempelvis genom speciella yrken och fritidssysslor, som anses vara 
betydelsefulla för att kunna bli en god brandman. Nya brandmän som inte har samma bakgrund 
och besitter dessa kompetenser har svårt att anpassa sig till räddningstjänsters önskan 
(Desmond, 2006). Utifrån detta perspektiv beror därmed beskyddandet av vissa erfarenheter 
som män har av att samhället är klassindelat och på grund av detta finns skillnader mellan mäns 
och kvinnors erfarenheter (Ericson, 2009). 

Brandmannayrket och SMO-Utbildningen 
Innan SMO-utbildningen tillkom 2003, fanns den tidigare yrkesutbildningen "Brandman 
heltid" som även den var i MSB’s regi (dåvarande Räddningsverket). Brandman heltid 
genomfördes under 15 veckor efter att en person arbetat som brandman under ett år och 
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utbildningen sågs mer som en vidareutbildning. Jämfört med idag, skedde rekryteringen av 
brandmän tidigare från olika yrkes- och samhällsgrupper och där uppfattningen om vilka 
egenskaper som ansågs vara önskvärda för en brandman samt hur arbetet skulle organiseras 
skiljde sig (Blondin, 2014). Praktiska yrken ansågs vara meriterande, att exempelvis arbeta som 
elektriker, snickare eller mekaniker ansågs som positivt (Ericsson, 2004). Det var vanligt att 
träda in i yrket genom rekommendationer från andra, att handplockas eller genom arv från far 
till son (Ericsson, 2004). Därmed fanns det inga formella krav när brandmän rekryterades men 
vanligen efterfrågades fysisk styrka och ett praktiskt handlag (Blondin, 2014). Fritidsintresset 
var också en väg in i yrket, eftersom idrott ses som ett naturligt sätt att upprätthålla en god fysik. 
Genom att ha idrott som gemensamt intresse skapades ett kontaktnät som kunde underlätta för 
att bli brandman (Ericson, 2004). 

Enligt Blondin (2014) uppstod SMO-utbildningen med syfte att förändra yrket när sociala och 
tekniska förändringar i samhället krävde nya behov. Syftet med SMO-utbildningen är att 
eleverna ska ha tillräcklig kompetens för att arbeta inom kommunal räddningstjänst, kompetens 
som ges och som inte fanns i lika stor utsträckning tidigare är inom risk- och 
säkerhetsförebyggande arbete (Blondin, 2014).  Det nya rekryteringssystemet med SMO-elever 
har inneburit att kommunala räddningstjänster ofta får yngre brandmanskandidater som har 
annat behov av utbildning jämfört med tidigare (Blondin, 2014). Häyrén Weinestål, Bondestam, 
& Berg (2011) har genomfört en studie i Sverige där en utgångspunkt var att identifiera vilken 
problematik som kan finnas mellan övergång av SMO-utbildning och yrket brandman. 
Författarna beskriver att sedan det nya utbildningssystemet (SMO) infördes diskuteras dess 
relevans, rekryteringsprocesser samt om utbildningen motsvarar vad olika professioner 
efterfrågar (Häyrén Weinestål et al, 2011). Ett problem är att det uppfattas finnas en diskrepans 
mellan utbildningens upplägg och yrkeskategorier som utbildningen vänder sig till. Enligt 
författarna förflyttades fokus från insatsförberedande områden till att arbeta mer med 
förebyggande insatser i och med den nya utbildningsreformen 2003. Syftet med SMO-
utbildningen var bland annat att få ett säkrare samhälle, tydligare och mer formella 
rekryteringar, värdegrund samt jämställdhet och mångfald inom räddningstjänster (Häyrén 
Weinestål et al, 2011). Författarna belyser att det inte är ovanligt att det uppstår problem mellan 
övergångar från utbildning till yrkesliv.  

Rekrytering av brandmän  
I detta avsnitt presenteras inledningsvis efterfrågade kompetenser hos brandmän. Därefter 
redogörs rekrytering av brandmän och kompetensbaserad rekrytering. Avslutningsvis 
presenteras rekryteringsverktyg.  

Efterfrågade kompetenser hos brandmän 
Utifrån lagen om skydd mot olyckor (LSO) har räddningstjänster en bred roll gällande skydd 
mot olyckor.  Enligt Holmström, Stedth och Blix (2009) bör således brandmän ha kompetens 
för att arbeta både förebyggande och skadeavhjälpande. Som det ser ut idag kommer 
brandmäns breda roll att bli ännu viktigare i framtiden för att kunna skapa mervärde för 
människor. Författarna nämner ett flertal kompetenser som viktiga för framtidens brandmän. 
Att kunna kommunicera och besitta en pedagogisk förmåga är två kompetenser som tros öka 
med anledning av en ökad kommunikation med medborgare gällande skydd mot olyckor. Den 
pedagogiska förmågan anses även vara betydelsefull vid exempelvis förebyggande arbete. För att 
kunna analysera och se samband vid exempelvis olyckor eller utvärdera insatser är det 
betydelsefullt att ha en god analytisk förmåga. Vid skadeavhjälpande insatser, såsom att hjälpa 
en drabbad vid olycka med kontakt med sjukvård, kan några viktiga kompetenser vara att ha 
god empatisk förmåga, mental stabilitet och en bra fysik (Holmström, Stedth och Blix, 2009). I 
Göranssons (2004) avhandling, framgår vilka kompetenser brandmän bör ha, och vilka 
kompetenser som krävs för att anses vara en god brandman. Det visade sig vara viktigt med 
praktiskt handlag, rätt personlighet och en grundläggande fysisk styrka (Göransson, 2004). 
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Studien visade även att det var viktigt som brandman att vara uppfinningsrik för att kunna 
agera efter rådande situation. Det poängteras också som viktigt att kunna arbeta i grupp, vistas 
tillsammans med kollegor och ha lätt för att umgås med människor (Göransson, 2004).  Häyrén 
Weinestål, Bondestam, & Berg (2011) redovisar i sin studie, i likhet med Göransson (2004), att 
ett praktiskt handlag anses viktigt. Främst av den orsaken att det kan finnas arbetsuppgifter 
som kräver att en brandman kan till exempel hålla verktyg över huvudet eller bryta sig igenom 
en vägg eller koppla olika ventiler. Annan betydelsefull kompetens enligt studien var att kunna 
ta hand om varandra och stötta vid svåra insatser, att den gemenskap som fanns i gruppen 
värderades högt (Häyrén Weinestål, et al 2011). 

Rekrytering av brandmän  
Även idag finns det inga formella krav vid rekrytering av brandmän utan det är upp till varje 
räddningstjänst att tillämpa de tester som de anser är relevanta att använda vid rekrytering. 
Vilket gör att rekryteringsprocesserna kan se olika ut runt om i Sverige (Ericson 2004). Många 
räddningstjänster hävdar att deras egna tester är relevanta men är ofta skeptiska gentemot 
andra räddningstjänsters rekryteringsförfaranden (Glans och Rother, 2007). Åsikterna kring 
vilka krav och tester som är relevanta är vanligen de som fanns vid brandmäns egen anställning 
och förändringar av tester kan leda till misstro mot nya brandmäns kompetens. Många 
räddningstjänster upplever att olika rekryteringsprocesser är ett problem. Oklara riktlinjer 
genererar exempelvis till en osäkerhet till rekryteringar av SMO-elever (Glans och Rother, 
2007).  Att det är olika anställningskrav på brandstationer i Sverige kan även leda till att yrkets 
professionalitet ifrågasätts (Ericson, 2011). Ett flertal räddningstjänster efterfrågar att SMO-
studerande ska ha genomfört ett yrkesrelaterat rekryteringstest både vid antagning och examen 
av utbildningen. På det viset skulle den studerade vara certifierade brandmän vid avklarad 
utbildning och detta bidrar till enade och relevanta rekryteringskrav (Glans och Rother, 2007). 
Problematiken med detta är att myndigheten inte har några befogenheter till att bestämma vilka 
tester som bör utformas för att rekrytera brandmän eftersom detta ansvar ligger hos respektive 
kommun (Glans och Rother, 2007). Tester som utförs vid rekrytering kan vara alltifrån 
konditions- och styrketest som mäter personens fysiska styrka, men också test som mäter om 
personen kan simma eller arbeta på hög höjd (Ericson, 2011).  Anledningen till att det ställs krav 
samt genomförs tester vid rekryteringssammanhang är för att arbeta som brandman är fysiskt 
krävande (Ericson, 2004). Ett argument som är ständigt återkommande gällande den fysiska 
förmågan är att vid rökdykning skall en brandman klara av att bära ut sin kollega vid en 
nödsituation (Ericson, 2011). För att få utöva arbetsmomentet rökdykning måste personen, som 
tidigare konstaterat, ha klarat av de lagkrav som gäller, vilket är att bli godkänd på rullbandstest 
samt genomgå läkarundersökning (AFS 2007:7). Rullbandstestet mäter fysisk kondition för att 
urskilja om personen kan utföra rök- och kemdykning i arbetet (Ericson, 2011). 

Problematiken som kan uppstå när arbetet kräver en god fysisk styrka är att kvinnor inte har 
lika stor chans att klara dessa fysiska tester. Enligt Ericson kan detta vara en anledning till 
varför det inte finns fler kvinnliga anställda inom brandförsvaret (2009). Wang och Kleiner 
(2001) för liknande resonemang i sin empiriska studie, som handlar om könsdiskriminering, 
och beskriver att hinder förekommer på brandstationer på grund av de styrkekrav som utförs 
genom fysiska tester. Vissa skulle argumentera för att dessa krav är nödvändiga för att försäkra 
sig om att kandidater är kvalificerade och kan prestera i arbetet. I många fall är dock testernas 
fysiska krav inte är i proportion till vad arbetet kräver eller till de egenskaper som borde 
värderas i yrket (Wang och Kleiner, 2001, Ericson 2004). Som ett resultat blir kvalificerade 
kvinnor exkluderade i onödan (Wang och Kleiner, 2001). Ericsson (2004) poängterar att detta 
inte betyder att yrket inte skulle vara fysiskt krävande eller att brandmäns upplevelser av detta 
inte stämmer. Istället innebär detta att det saknas kunskap vid rekrytering av brandmän om 
vilka krav som bör ställas för att dessa krav ska återspegla arbetets krav (Ericson, 2004). För att 
kunna rekrytera rättvist måste rekryteringskrav anpassas till yrkets innehåll och till den som 
önskas anställas enligt Glans och Rother (2007). I Glans och Rothers (2007) undersökning 
uttrycker en brandchef att lämpliga brandmän riskerar att sorteras bort i rekryteringsprocesser 
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om rekryteringen fokuserar på fysisk styrka. Fysisk styrka anses enligt brandchefen inte som en 
kvalifikation i sig. För att kunna rekrytera rättvist framhålls på en räddningstjänst att tester inte 
ska baseras på vana eller teknisk förkunskap. Detta med anledning av att kvinnor och män 
vanligen inte har samma erfarenheter och därför bör bedömningen handla om huruvida det 
finns möjligheter till att klara yrket och om det går att lära sig teknisk kompetens väl i yrket 
(Glans och Rother, 2007).  

Kompetensbaserad rekrytering 
Håland och Tjora (2006) beskriver kompetens som den viktigaste och mest värdefulla resurs 
som en organisation har. Kompetensbaserad rekrytering används för att finna personer som kan 
leva upp till de behov som en organisation söker samt att det går att hantera urvalsprocessen ur 
ett mer objektiv synsätt i jämförelse med icke kompetensbaserade rekryteringsprocesser 
(Lindelöw Danielsson, 2003, Farnham & Stevens, 2000). För att utgå från denna typ av 
rekrytering utformar organisationen kompetensmodeller och kravprofiler till de tjänster som 
ska utannonseras. En kompetensmodell består av olika kompetenser som organisationen tar 
fram och som ska beskriva de kompetenser som personen ska ha för att på bästa sätt passa in i 
arbetet samt kunna uppfylla organisationens behov. Lindelöw Danielsson (2003) förklarar att 
en kravspecifikation bör innehålla de krav som ställs på arbetet, till exempel relevant utbildning, 
personliga egenskaper och kompetenser som behövs för att klara av arbetet (Lindelöw 
Danielsson, 2003).  I Farnham & Stevens (2000) studie beskriver författarna införandet av 
kompetensbaserad rekrytering i socialtjänsten i USA. Det visade sig att det fanns ett behov av att 
skapa arbetsbeskrivningar i samband med rekrytering för att medvetandegöra att de som söker 
sig till tjänsterna vet vilka arbetsuppgifter som ingår samt vilka kompetenser och erfarenheter 
som behövs för att kunna utföra arbetet. Författarna beskriver vidare att rekryteringen blir mer 
objektiv i och med att organisationerna använder sig av kravprofiler som gör att det är samma 
kriterier som gäller för samtliga personer i urvalsprocessen. Kompetensbaserad rekrytering kan 
därmed ses främja ett likabehandlingsarbete (Farnham & Stevens 2000).   

Rekryteringsverktyg 
Bolander (2002) undersöker i sin avhandling hur bedömning och beslutfattande vid 
rekryteringsprocesser går till bland rekryterare, chefer och kollegor i 28 organisationer i Sverige. 
Bolander (2002) beskriver i avhandlingen hur ett flertal verktyg (rekryteringsmodeller och 
urvalsinstrument) ofta används vid rekryteringsprocesser där syftet är att standardisera och 
skapa en objektiv bedömning av kandidater för att minimera en subjektiv bedömning. 
Diskussioner om hur dessa verktyg bör förbättras för att utifrån ett objektivt sätt välja rätt 
person är vanligt förekommande enligt Bolander (2002). Förbättringarna rör oftast att kunna 
välja standardiserade, valida och reliabla instrument för att minska felrekryteringar. Bolander 
(2002) beskriver att verktygen skapar en känsla av struktur för beslutsfattare vilket underlättar 
vid rekryteringsprocessen. En slutsats i avhandling är dock att verktyg inte kan fylla denna roll 
men verktyg bör inte för den skull förkastas eller noga väljas ut. Att istället för att fråga sig om 
verktygen fungerar bör frågan formuleras hur verktygen fungerar (Bolander, 2002). Med andra 
ord att inte enbart fokusera på verktygs tekniska aspekter, utan även fokusera på vad som bör 
uppnås genom rekryteringen och vem som använder instrumenten. Detta för att i ett första steg 
öka medvetenheten för att skapa, som Bolander (2002) beskriver det: ”en mer reflexiv 
rekryteringsprocess och därmed öka möjligheten att påverka vilka personer som rekryteras i en 
för organisationen önskvärd riktning” (Bolander, 2002, s.226). 

Metod 
I följande avsnitt presenteras studiens tillvägagångssätt och metod. Där ingår val av ämne, 
metodologisk utgångpunkt, datainsamlingsmetod, urval och genomförande av datainsamling. 
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Därefter redogörs databearbetning, trovärdighet och användbarhet. Avsnittet redovisar 
avslutningsvis etiska överväganden som tagits hänsyn till. 

Val av ämne 
Uppsatsen syfte bestämdes i samråd med personalansvarig på det studerade brandförsvaret. Ett 
första steg i denna studie var ett möte med personalansvarig som berättade om brandförsvaret i 
stora drag samt presenterade ett flertal identifierade områden de ville ha hjälp med att 
undersöka och förbättra. Dessa områden rörde främst rekrytering och jämställdhet. Vi fick fria 
händer att utforma ett syfte och avgränsa oss till de områden vi fick som förslag att undersöka.  

Litteratur söktes på databaserna Web of science, EBSCO och Google Scholar via sökorden: 
Brandförsvar, Räddningstjänst, Brandmän, Brandman, Rekrytering, kompetens, 
kompetensbaserad, urval, tester, jämställdhet. Med utgångspunkt i denna sökning fick vi en 
uppfattning om relevant forskningslitteratur i förhållande till studiens syfte. 

Metodologisk utgångspunkt 
Studien genomfördes utifrån en kvalitativ metodansats. Syftet med en kvalitativ metodansats är 
att förstå olika fenomen från informanters perspektiv (Kvale och Brinkman, 2009). En annan 
ambition med en kvalitativ metodansats är att bidra till en ökad kunskap i samhället om ett 
fenomen som studeras (Hjerm, Lindgren och Nilsson, 2014).  Då syftet med studien var att 
undersöka respondenters uppfattningar om rekryteringstesters relevans i relation till 
brandmäns kompetens lämpade sig därför denna metodologiska utgångspunkt. Detta eftersom 
en kvalitativ metodansats riktar in sig mer på ord än på siffror (Bryman, 2011). För att få en 
djupare förståelse om respondenters egna upplevelser om ämnet genomfördes intervjuer (Kvale 
och Brinkman, 2009). Intervjuer har den fördel att följdfrågor kan ställas i direkt anslutning 
under intervjuer för att fånga upp oklarheter av respondenternas svar. Genom att tydliggöra 
respondenternas uppfattningar är det således möjligt att konstruera tolkningar av deras 
uppfattningar.  

Datainsamlingsmetod 
Studiens empiri samlades in genom semi-strukturerade intervjuer. Intervjufrågor framställdes 
utifrån studiens syfte och dess frågeställningar för att ta del av respondenternas uppfattningar 
om det aktuella ämnet (Bryman, 2011). Intervjufrågorna delades in i fyra teman utifrån 
frågeställningarna i en intervjuguide (bilaga 2). Intervjuguiden var semi-strukturerad detta för 
att kunna anpassa frågorna utifrån vad personen svarade och ställa följdfrågor för att få 
fördjupade svar. Semi-strukturerade intervjuer är mer flexibla eftersom tonvikt läggs på hur 
respondenterna tolkar frågor och skeenden och det ges därmed möjlighet till att ställa frågor i 
olika följd beroende på respondenters svar (Bryman, 2011).  Innan intervjuerna ägde rum 
genomfördes en pilotstudie med en anställd på brandförsvaret. Denna person ingår inte i 
rekryteringsgruppen eller är testledare, men arbetar i nära kontakt med båda dessa grupper. 
Därför ansåg vi att personen var tillräckligt insatt i ämnet för att kunna svara på frågorna. 
Pilotstudier är fördelaktigt då ändringar kan göras i intervjuguiden om frågorna är otydliga, 
liknar varandra eller är irrelevanta för att svara upp till studien syfte (Bryman, 2011). Efter 
utförd pilotstudie ändrades därmed vissa frågor som upplevdes som otydliga vilket tydliggjorde 
frågeställningarna för respondenterna i kommande intervjuer. 

Urval 
Urvalet var ett målstyrt urval. Studiens syfte var att undersöka uppfattningar om 
rekryteringstesters relevans i relation till brandmäns kompetens vilket resulterade i att 
respondenter valdes som ansågs ha relevant kunskap för att svara upp mot studiens syfte 
(Bryman, 2012).  Respondenterna bestod av en urvalsgrupp: dessa var testledare som arbetar 
som brandmän samt personal från brandförsvarets rekryteringsgrupp. Testledarna bestod av 
totalt fyra stycken respondenter. Rekryteringsgruppen bestod av fem stycken respondenter, en 
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styrkeledare, två representerar brandmännens fackliga representanter, en verksamhetschef och 
en personalansvarig. Respondenterna bestod främst av kollektivanställda men även tjänstemän. 
Samtliga respondenter var män. Kontaktuppgifter till samtliga respondenter erhölls från 
personalansvarig och rörde sig om totalt tio personer som kontaktades. 

Genomförande av datainsamling 
Respondenterna kontaktades med förfrågan om deltagande i studien via mail (bilaga 1). Vi fick i 
ett första skede svar från fem personer som tackade ja till att medverka. På grund av tidsbrist 
kontaktades övriga fem respondenter som inte svarat på mail via telefon, varav fyra tackade ja. 
Detta innebar att bortfallet blev en person och totalt genomfördes nio stycken intervjuer. Innan 
intervjuer genomfördes skickades intervjufrågorna ut till respondenterna. Avsikten var att 
respondenterna skulle få möjlighet att titta igenom frågorna och höra av sig om vid funderingar. 
Det var dock frivilligt att titta på frågorna innan intervjun vilket framgick tydligt i mailet. I 
samband med att intervjufrågorna skickades via mail ställdes förfrågan till respondenterna om 
det var möjligt att spela in intervjun. På detta vis kunde kandidaten hinna fundera på saken. 
Samtliga respondenter godkände att intervjun spelades in. Intervjuer genomfördes med 
respondenter enskilt och tog mellan 35-60 minuter att genomföra. Intervjuerna skedde på 
brandförsvarets lokaler vilket förenklade respondenternas medverkan. Vi båda deltog under 
samtliga intervjuer men fördelade ansvaret att ställa frågorna från intervjuguiden varannan 
intervju. Därmed genomförde en av oss huvudsakligen intervjun och den andra antecknade. Vi 
valde att delta båda två vid samtliga intervjuer för att kunna täcka upp för varandra och för att 
intervjuerna skulle genomföras under så lika förutsättningar som möjligt. Båda hade möjlighet 
att ställa följdfrågor under intervjuerna för att klargöra respondenternas svar. Under 
intervjuerna fokuserade vi på att lyssna och att aktivt ställa frågor, vi var dock medvetna om att 
känna in situationen så att frågorna inte skulle uppfattas som påträngande (Bryman, 2011). 
Öppna frågor ställdes för att möjliggöra att få utförligare och fördjupade svar om hur 
respondenterna resonerade om det berörda ämnet (Rautalinko, 2013). Därför började varje 
frågeställning med ord som exempelvis ”hur” och ”vad” för att få mer beskrivande 
uppfattningar. Vi undvek så långt det var möjligt att ställa frågor som började med ordet 
“varför”, eftersom vi ville undvika att respondenterna skulle känna en slags ”förhörskänsla” 
(Kvale och Brinkman, 2009). Anteckningar som fördes under intervjun handlade främst om 
feedback till den som intervjuade. Om den som antecknade exempelvis upplevde att den som 
intervjuade ställde en fråga på ett otydligt sätt kunde den personen få feedback för att förbättra 
till nästa tillfälle. Vi såg till att vara väl förberedda innan intervjuerna genom att läsa på om 
tidigare forskning samt tog del av information om hur brandförsvaret var uppbyggt. Detta för att 
så bra som möjligt kunna sätta oss in i deras miljö och bilda oss en förståelse om 
respondenternas svar (Bryman, 2011). 

Databearbetning och analys 
Efter genomförda intervjuer transkriberades samtliga intervjuer. Transkriberingen pågick 
parallellt med intervjuerna med anledning av att intervjuerna var utspridda under flera dagar. 
Vi valde att spela in och transkribera intervjuerna. Dels för att kunna fokusera på vad 
kandidaten sa under intervjun och dels för att underlätta och säkerställa att resultat- och 
analysarbete tolkas på ett så korrekt sätt som möjligt (Bryman, 2011). Efter att materialet 
transkriberats lästes materialet igenom och det genomfördes en meningskoncentrering (Kvale 
och Brinkman, 2009). En meningskoncentrering innebar att vi summerade meningar till 
kortare textavsnitt som vi ansåg var av betydelse för att svara på studiens syfte och 
frågeställningar. Exempelvis, om respondenterna uttryckte att simkunskap och höjdrädsla är 
svårt att träna upp på kort tid och därför är det viktigt att genomföra tester för att urskilja 
sökandes kunskaper, kunde meningskoncentrering vara: simkunskap och höjdkunskap är svårt 
att träna upp. Studiens material har även kodats och kategoriserat då meningskoncentreringar 
inte alltid krävdes utan enstaka ord var tillräckligt.  Den information som ansågs mest väsentligt 
valdes ut och bildade en kategori för att därpå få en kod. Exempelvis om en respondent 
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resonerade kring praktiskt förmåga i materialet bildade dessa meningar en kategori som fick en 
kod: praktiskt handlag. Det material som ansågs mest väsentligt utifrån studiens syfte valdes ut 
och materialets koder/kategorier som innehöll liknande information fick bilda egna teman 
(Hjerm, Lindgren och Nilsson, 2014). Detta innebar att vi fick begränsa oss i materialet till de 
teman som vi ansåg svarade upp mot studiens syfte och frågeställningar. I exemplet ovan fick 
koderna/kategorierna praktisk handlag bilda ett tema där temat döptes till kompetenser. 
Genom att dela in våra koder och kategorier i teman gav detta ett underlag för tolkning av vårt 
resultat och för vidare analys (Kvale och Brinkman, 2009). 

Trovärdighet och användbarhet 
Inom kvantitativa studier används vanligen begreppen reliabilitet och validitet.  Många forskare 
är kritiska till om dessa begrepp bör användas inom kvalitativ forskning eftersom det handlar 
om mätning som inte blir lika aktuellt i kvalitativa studier. Därför anpassas ofta begreppen 
validitet och reliabilitet efter riktlinjer inom kvalitativ forskning (Bryman, 2011).  Vi har därför 
valt att använda oss av begreppen trovärdighet och användbarhet. Ordet trovärdighet innebär 
om forskningen har uppnått fördjupad kunskap inom det studerade ämnet och om data som 
framkommit genom intervjuer är tillräckligt omfattande för att hävda forskningens resultat 
(Herm, Lindgren och Nilsson 2014). Användbarhet beskrivs i sammanhanget om en studie har 
bidragit med betydelsefull kunskap och om det resultat som fastställs kan komma till 
användning i vardagen och för vidare forskning (Hjerm, Lindgren och Nilsson 2014). För att 
skapa trovärdighet i vår studie har kännedom om ämnet skapats genom att läsa på om bakgrund 
kopplat till ämnet och tidigare forskning. Vi har följt en intervjuguide för att skapa en struktur 
vid insamling av datamaterialet för att intervjuerna ska ske under lika förutsättningar så långt 
det är möjligt. För att försäkra oss om att vår intervjuguide var användbar gjordes en pilotstudie 
innan för att kunna tydliggöra och ändra frågor för de kommande intervjuerna. Vid intervjuerna 
var vi noga med att fråga följdfrågor, detta för att kunna reda ut oklarheter samt försäkra oss om 
att vi hade uppfattat personen rätt. Intervjuerna har även spelats in och transkriberats för att 
öka trovärdigheten. Efter insamlat material har material bearbetats på ett konsekvent vis och 
utifrån det har även en tolkning kunnat ske (Hjerm, Lindgren och Nilsson 2014). Något som 
ytterligare ökar trovärdigheten är att grupper som ansågs ha mest kunskap att bistå inom det 
studerade ämnet intervjuades. Genom att ha intervjuat både kollektivanställda samt tjänstemän 
har både ett medarbetarperspektiv samt ledningsperspektiv berörts vilket kan fånga skilda 
uppfattningar om testers relevans vid rekrytering. 

Den kunskap studien bidragit till kan komma till användning för det studerade brandförsvaret i 
verksamhetens praktiska rekryteringsförfarande. En annan förhoppning är att studiens ska 
komma till användning även för andra yrkesverksamma inom räddningstjänster och såväl andra 
närliggande verksamheter såsom försvarsmakt och polis. Sett till tidigare forskning indikeras att 
det finns en kunskapslucka gällande vilka tester som anses relevanta vid rekrytering av 
brandmän. Genom denna studie finns en förhoppning om att studien bidragit till denna 
kunskapslucka.  

Etik 
Vi har utgått från de fyra etiska riktlinjer som finns inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning som är framställt av vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa riktlinjer 
innefattar informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Genom att skicka ut ett missivbrev till respondenterna informerades de om studiens syfte, att 
medverkan i studien var frivillig och att de kunde avbryta sitt deltagande när som helst 
(informationskravet). Innan intervjuerna informerades respondenterna om att svaren de gav 
inte skulle kunna härledas till dem personligen. Efter genomförda intervjuer var vi de enda som 
hade tillgång till materialet och när transkriberingen var klar raderades ljudfilerna. På så sätt 
förvarades personuppgifter om deltagarna oåtkomligt för obehöriga (konfidentialitetskravet). 
Genom att vi innan intervjuerna stämde av vilka som var intresserade att ställa upp på en 
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intervju bestämde respondenterna själva deras deltagande i studien (samtyckeskravet). I 
missivbrevet var vi tydliga med att de enskildas svar var till för forskningens ändamål och att 
studien kommer offentliggöras (nyttjandekravet). 

Resultat 
I detta avsnitt kommer studiens resultat att redovisas utifrån studiens syfte och 
frågeställningar genom tre huvudrubriker: Brandmäns arbete och arbetsuppgifter, argument 
till testerna och testernas funktion för att urskilja brandmäns kompetens. I vissa fall går det 
att urskilja en skillnad mellan testledares och rekryteringsgruppens åsikter, detta framgår i 
samband med vilket område det berör.  

Brandmäns arbete och arbetsuppgifter  
Många respondenter beskriver i intervjuerna att yrket brandman är väldigt brett eftersom att 
det ingår många olika typer av arbetsuppgifter. Det är dels viktigt att vara förberedd för larm 
och därför är det betydelsefullt att arbeta med insatsförberedande arbetsuppgifter. 
Insatsförberedande arbetsuppgifter är exempelvis övning, underhåll av material, fysisk träning 
och olika typer av utvecklingsprojekt. Bland vissa respondenter poängteras det att det är minst 
lika viktigt att även arbeta med förebyggande arbetsuppgifter vilket bland annat innefattas av 
externa arbeten, att informera allmänheten om eventuella risker och genomföra 
bostadstillsyner. 

Majoriteten bland både testledarna och rekryteringsgruppen beskriver att de vanligaste 
arbetsuppgifterna som förekommer för brandmän på stationen är övning, underhåll och 
fysiskträning. Övning kan innebära att de övar på scenarion som skulle kunna hända i 
verkligheten under ett larm. Några exempel på övningar är brand i byggnad, genomgång av 
höjdfordon och hantera klippverktyg. Många respondenter beskriver att det är viktigt att vara 
uppdaterad och hålla sig ajour med utrustningen eftersom att det är mycket tekniska aspekter 
och olika moment att hantera. 

Övningarna, det räcker med att du är ledig någon vecka så då har du glömt bort eller då har 
du börjat tappat. Så det är viktigt att man håller igång och använder grejorna som man ska 
ha.[…]Det är viktigt att man håller sig ajour på alla saker, rutiner och sådant vi har 
(Rekryteringsansvarig 7). 

Underhåll förklarar respondenterna handlar om att sköta den utrustning som de använder och 
se till att den fungerar. Några moment som omfattas av denna arbetsuppgift är att se över så att 
andningsutrustning, brandslangar och de fordon som brandförsvaret använder sig av är 
funktionsdugligt.  

Den fysiska träningen är schemalagd och det ges möjlighet att träna cirka 1,5 h per dag. Detta 
för att de anställda ska underhålla och vårda den fysiska förmågan som krävs för att arbeta som 
brandman. Den fysiska träningen består av alltifrån att spela innebandy till att styrketräna.  

Bland alla arbetsuppgifter är övning något majoriteten prioriterar framför andra 
arbetsuppgifter. Övning prioriteras mycket med anledning av att personer som är i nöd 
förväntar sig att brandmännen ska klara av att hjälpa när något händer. Det finns många olika 
tänkbara scenarion som inte går att vara helt förberedd på men det går att förbereda sig till viss 
del genom övning.  

Liksom när du är i kris, och så ringer du efter hjälp, ja men då förväntar du dig också att de 
som kommer ut ska ju faktiskt vara tränade för uppgiften. Och de ska klara av att hantera 
uppgiften (Testledare 1). 

Många respondenter uttrycker att det är viktigt att hitta en balans mellan insatsförberedande 
arbetsuppgifter och andra arbetsuppgifter. Vilka arbetsuppgifter som prioriteras beror dock 
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mycket på vem personen är och vad den intresserar sig för. Därför kan det vara att för vissa 
personer existerar inte en viss typ av uppgift. En respondent ger som exempel att olika typer av 
utvecklingsprojekt (insatsförberedande arbetsuppgift) är en arbetsuppgift som kanske inte alla 
tänker på att den arbetsuppgiften finns men bör prioriteras i högre utsträckning. Det är upp till 
brandförsvaret själva att utveckla sig inom alla områden som verksamheten berör och därför är 
det viktigt att alla tar ansvar för att utveckla verksamheten. Olika typer av utvecklingsprojekt var 
en arbetsuppgift som nämndes av ett fåtal respondenter vid beskrivning av sitt arbete.  

 
Argument till testerna 
Både bland testledarna och rekryteringsgruppen är åsikterna om testerna som utförs i dagsläget 
generellt att testerna är relevanta och har blivit bättre och bättre för varje år. Detta med 
anledning att nu finns det endast en godkändnivå att klara på testerna för att sedan gå vidare till 
steg två i rekryteringsprocessen vilket är intervjun. Med andra ord att kandidaters prestationer i 
testerna inte ska värderas mer eller mindre utan prestationerna ska endast bedömas godkänt 
eller inte godkänt.  

Gällande de enskilda testerna och intervjun går åsikterna isär om testernas och intervjuns 
relevans och innehåll. Testledarna anser att testerna idag är mer arbetsrelaterade till vad de gör, 
jämfört med hur testerna var utformade tidigare på stationen. En annan testledare upplever 
också att testerna börjar gå åt rätt håll. 

Förr var det mer fokus på bakgrund och sådär. Fysisk förmåga var ju tungt vägande. Men det 
har ju börjat jämna ut sig nu, nu börjar man titta på andra egenskaper, i och med att vi har 
så komplex verksamhet. [...] Och det krävs ju andra egenskaper än bara som de var förut, 
åka ut på larm (Testledare 1).  

Testledarna uttrycker att testerna som finns idag bör vara kvar. En testledare understryker 
samtidigt att denna åsikt kan bero på vana, att stationen alltid haft liknande tester, men att 
testledaren är öppen för andra förslag. 

Det är ju en vana för mig också att alltid ha det, därför tycker jag att man ska ha det. Men jag 
säger inte att det är helt rätt ändå. Det kanske finns andra alternativ som är bättre 
(Testledare 3).  

Främst respondenter från rekryteringsgruppen anser att det är eller har varit för mycket folk 
inblandade i rekryteringsprocessen och att det därmed är svårt för inblandade att se 
helhetsbilden i processen. En av respondenterna förklarar att alla som är delaktiga inte har 
samma bakgrund med rekrytering och därmed olika syn på det. Respondenten upplever att det 
blir många subjektiva åsikter och beskriver att rekryteringsprocessen har varit som en polsk 
riksdag, det vill säga, den som skriker högst har fått sin vilja igenom gällande vem som ska 
anställas.  

Respondenter från rekryteringsgruppen upplever att det ibland har saknats en tydlig motivering 
till varför någon fått tjänsten framför någon annan innan brandförsvaret införde 
kompetensbaserad rekrytering. De anser även att besluten kring vem som fått tjänsterna ibland 
baserats på subjektiva åsikter och att det har varit svårt att stå bakom alla beslut tidigare år.   

Om någon skulle ställa oss mot väggen så har jag inte kunnat säga att jamen du har fått 
jobbet på grund av detta. Utan många gånger har det varit mer ibland att det är känslor och 
att någon känner lite mer och då pushar han på det och så får han sin igenom sin vilja 
litegrann och det känns inte riktigt rätt [...] på grund av att jag känner den här killen så får 
han det och det känns inte... jag vill ju att man ska kunna vara mer objektiv 
(Rekryteringsansvarig 7). 
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Nu när brandförsvaret infört kompetensbaseradrekrytering upplever båda respondenterna dock 
att det är lättare till att hitta motiveringar till varför man valt att anställa vissa personer jämfört 
med tidigare år.  

De praktiska testerna 

I år var första året som rökdykning inte fanns med bland testerna. Detta på grund av att det inte 
finns en tydlig godkänd nivå eller mätbart mål över vad som ska klaras i rökdykningen enligt 
rekryteringsgruppen. En respondent vill att rökdykning ska finnas med i framtiden som ett test 
om det fanns ett bra sätt att bedöma vad som är godkänt och inte godkänt på rökdykningen. 
Många från rekryteringsgruppen upplever att förutsättningarna för de sökande under 
rökdykningstestet inte är densamma med anledning av att de går in två och två i rökrummet och 
det beror mycket på vem man går in tillsammans med och det blir därmed svårt att bedöma 
testet. 

Det är ju också svårt att vad är det egentligen som vi ska titta på och bedöma och då blir det 
egentligen upp till den som står där och den känslan som den får och sen så tycker säkert de 
att de har bra grunder i sin bedömning men den blir ändå inte så, det blir upp till den som 
står där att avgöra bedömningen (Rekryteringsansvarig 8). 

Brandförsvaret resonerade att har personen gått SMO-utbildningen då har personen rökdykt 
under sin utbildning och skulle någon vara dålig på att rökdyka då hinner vederbörande träna 
det under sommaren. Sommarvikarier kommer aldrig gå som första rökdykare utan som andre 
rökdykare och det är därmed tillräckligt med deras utbildning ansåg de flesta 
rekryteringsansvariga. En av respondenterna från rekryteringsgruppen förklarar att 
rökdykningstestet tidigare funnits med för att se om människor som aldrig haft på sig en 
rökdykningsmask och inte genomfört någon utbildning får panik. Testet har därmed funnits 
kvar sedan lång tid tillbaka. De flesta testledarna tycker att rökdykning är ett viktigt test som bör 
finnas med vid rekrytering av sommarvikarier. Testledarna vill se sökandes reaktion (att de inte 
blir stressade) och deras beteenden (se hur de arbetar tillsammans) vid en rökdykningsövning. 
Även om det är svårt att jämföra med ett skarpt läge går det att se en tendens vid testet anser en 
testledare. 

Det är en jävla skillnad att gå på skola där allt är kontrollerat och sen ska du åka på ett larm 
där ingenting är kontrollerat. Du kan ha ett stresspåslag som kan vara enormt olika på 
individen (Testledare 4). 

Ett annat test som tidigare funnits med men som inte var med i år är ett tekniktest. Testets 
innehåll har varierat från år till år, alltifrån till att bygga lego till att starta en motorsåg eller 
sätta ihop ett klippverktyg. Argumenten från testledare är för att se hur personerna löser 
problem och om de hanterar till exempel en motorsåg någorlunda bra. Eftersom att kunna 
starta en motorsåg på egen hand är något som krävs på larm. Ett antal personer inom 
rekryteringsgruppen är osäker på syftet med tekniktestet och hur det bör bedömas. De beskriver 
att syftet med testet är att kunna urskilja vilka som har ett praktiskt handlag men är osäkra om 
testet verkligen mäter det. Att ha erfarenhet från att tidigare byta en motorsågskedja är en fördel 
och därmed har vanan betydelse för den praktiska förmågan.  

Det isolerade momentet, blir liksom den samlade kunskapen för handlag och, alltså, tänker 
jag, är det verkligen det vi mäter? [praktisk handlag] Eller mäter vi precis det här? [byta 
motorsågskedja ](Rekryteringsansvarig 5). 

De flesta respondenter anser att höjdtestet är relevant att behålla. Många uttrycker att det inte 
är säkert att SMO-elever fått pröva att vistas på hög höjd under sin utbildning och kanske inte är 
medvetna om att de har höjdrädsla. Några uttrycker även att om någon har höjdskräck kan det 
dels vara svårt att arbeta som brandman och dels svårt att träna bort under en sommar. 
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Jag skulle kunna tänka mig att till exempel det här höjdtestet de har ju inga höjdfordon och 
sådana saker på SMO-utbildningen vad jag vet och de testar inte de bitarna särskilt mycket 
så det skulle kunna vara en sådan sak som vi skulle behöva testa (Rekryteringsansvarig 8).  

Majoriteten av respondenterna anser att ett simtestet är relevant och viktigt att ha vid 
rekrytering av brandmän. Detta för att säkerställa att kandidaten kan simma. En respondent 
tycker att det är bra att testa eftersom det inte utförs några simtester under SMO- utbildningen. 
En annan respondent uttrycker att sommarvikarier inte hinner lära sig simma under en sommar 
och därför bör simkunskap prövas innan en anställning eftersom det handlar om liv brandmän 
ansvarar över. Kan inte en brandman simma är det svårt att livrädda någon i vatten. 

Det är troligt att det kan hända något under sommarmånaderna, i närheten av vatten, jo 
men det är bra att man kan simma, så jo det testar vi (Rekryteringsansvarig 5). 

De flesta respondenter anser att de fysiska testerna är rimliga och på en bra nivå för att bli 
godkänd. Majoriteten ser det också som positivt att det finns tydliga nivåer för godkänt och icke 
godkänt då kandidaten exempelvis ska klara ett visst antal repetitioner med vikt för att bli 
godkänd. Under de fysiska testerna ingår även rullbandstest vilket är lagkrav på att personen 
ska klara för att kunna utföra rök- och kemdykning.  En person ur rekryteringsgruppen 
uttrycker sig att om kandidaten inte klarar att få godkänd på testerna har den inte de fysiska 
egenskaper som krävs för att klara arbetet. 

De [fysiska testerna] får absolut inte bli några lägre det tycker jag inte, för att ha de lägre, 
okej att man kan träna upp sig till viss del men de nivåerna vi har nu de är så låga så har man 
inte det då har man inte det fysiska egenskaperna eller man är inte intresserad av att få jobb 
heller....för att lite fysiska krav måste man ha (Rekryteringsansvarig 7). 

Många av respondenterna påpekar att de förväntar sig inte att kandidaterna som gör de fysiska 
testerna ska vara jättestarka och klara tunga vikter. Utan det anses bättre om du har kondition 
och uthållighet för att orka arbeta under en längre period.  

Intervjun 

Intervjun beskrivs vara den del i rekryteringsprocessen som värderas högst eftersom 
arbetsgivaren medverkar vid intervjun och har befogenhet att fatta det slutgiltiga beslutet om 
vem som blir anställd. Brandförsvaret använde sig i år för första gången av kompetensbaserad 
rekrytering vilket många respondenter beskrev som positivt. Intervjun innebär att 
brandförsvaret utgår från en mall som HR-avdelningen i den kommun som brandförsvaret 
tillhör skapat. Utifrån mallen ställs samma frågor till samtliga kandidater där krav och meriter 
är bestämda på förhand vilket anses förbättra intervjun. 

Det blir bättre ordning och reda. Vi frågade det vi har bestämt att det här tycker vi är viktigt. 
Det andra låter vi vara. Och det är det som borde genomsyra i en rekryteringsprocess 
(Rekryteringsansvarig 5). 

Majoriteten tycker att intervjuerna är otroligt viktiga. Detta för att i intervjun finns det möjlighet 
att berätta om sig själv och tillfälle ges att lära känna personen för att ta reda på hur kandidaten 
till exempel trivs att arbeta i grupp. Det påpekas att intervjun är positivt för tjejer eftersom 
tidigare har kraven varit väldigt högt ställda på de praktiska testerna. En fördel är att under 
intervjun har alla samma förutsättningar. Några testledare upplever en misstro till intervjuerna, 
att det under en intervju finns risk till att kandidaten kan ge de svar arbetsgivaren vill höra. 

Diskrepans mellan utbildning och räddningstjänst  
Ett argument till att brandförsvaret utför tester vid rekrytering på personer som gått SMO-
utbildningen beror enligt många respondenter på att det finns en diskrepans mellan 
utbildningen och räddningstjänster. Diskrepansen beskrivs på olika sätt men det gemensamma 
är att SMO-utbildningen inte betraktas ge eleverna den kompetens som en brandman behöver. 



 

 

17 

Detta uttrycks bland annat av några från rekryteringsgruppen som upplever att det bland 
brandmän tycks finnas en misstro till SMO-utbildningen och en föreställning att även fast 
personer klarat utbildningen ifrågasätts om personerna kommer klara av arbetet. Många av 
testledarna beskriver att det är ett fåtal praktiker och många teoretiker som går utbildningen på 
grund av höga intagningar som kräver höga betyg. Därför är det nödvändigt med tester när det 
praktiska handlaget, vilket anses vara kärnan i arbetet, försvinner.  

Det finns ingen kvalitetssäkring av att ha gått SMO och bli brandman, alltså så tråkigt är det. 
Om man ska titta på det bästa och det värsta man har sett, det finns fantastiskt duktiga som 
har gått SMO.[...] Och så finns det ju sådana som, ba hallå! Sök något annat! Du kommer 
aldrig i hela ditt liv att komma in (Testledare 1).  

Ett annat argument till att utföra testerna vid rekrytering handlar om att när kandidaterna 
börjar arbeta på stationen kommer de bli mer accepterade av brandmännen om kandidaterna 
utfört och klarat tester. Genom testerna får brandmännen en chans att bilda sig en uppfattning 
om vederbörande är lämpad för tjänsten eller inte. 

Sen ser jag en fördel med att göra testerna också, att man kanske får en större acceptans här 
att, amen det är någon som varit här och som vi faktiskt har testat litegrann och som inte 
bara kommer direkt från skolan och som vi inte känner till (Rekryteringsansvarig 8). 

Det efterfrågas att utbildningen bör anpassa sig lite mer efter räddningstjänsters behov. 
Utbildningen är inte en renodlad brandmansutbildning och tester krävs för att skolan håller för 
låg standard för att sedan klara av att arbeta som brandman.  

Personer från rekryteringsgruppen tror att anledningen till att stationen utför många av testerna 
ligger kvar sedan tidigare då SMO-utbildningen inte fanns. Tidigare anställdes folk med olika 
yrkesbakgrund som var outbildade brandmän som testades för att se om de skulle klara av 
arbetet för att sedan läras upp när de väl börjat arbeta. Det ligger därmed kvar många tankar 
och idéer kring testerna sedan tidigare enligt respondenterna. 

Ett ytterligare argument som genomsyras bland många respondenter är att tester behövs vid 
rekrytering av brandmän för att garantera en säkerhet gentemot olika parter. Att kunna 
garantera en säkerhet för brandmännen själva, för sommarvikarierna och för tredje person som 
är medborgarna. Denna säkerhet beskrivs på lite olika vis, bland annat om att vissa tester 
handlar om att kvalitetssäkra sommaren gentemot samtliga parter.    

Jag ser det nog mer som att du måste amen komma upp i en viss kvalité för att man kan som 
inte ha vem som helst som åker på larm på sommaren alltså det måste fungera, du måste 
hålla godtagbar nivå om du ska åka på trafikolyckor och bränder, det måste fungera, ett 
samhällsskydd (Rekryteringsansvarig 6).  

Bland många testledare gällande säkerhet handlar argumentet oftast om att kunna lita på att sin 
kollega orkar bära ut den andra om den svimmar. Därför krävs vissa tester främst fysiska tester 
och rökdykning. 

Rökdykning för mig är ju otroligt viktigt i och med att vi rökdykare ju två och två, och går det 
åt fanders för mig så ska du rädda mig. Därför tycker jag att det är viktigt att man är bra på 
det. Och jag vet att jag kan vara trygg om jag går in ihop med dig (Testledare 2). 

Rekryteringen kräver resurser  
Resurser i form av tid, pengar och personal ses som den största anledning till att inte utföra 
tester vid rekrytering av brandmän. Det är sällsynt att någon inte blir godkänt på testerna och 
därför ifrågasätts det varför brandförsvaret ägnar tid och resurser på detta. Många respondenter 
svarar att de inte tycker eller inte har reflekterat kring om det kan finnas anledningar till att inte 
utföra tester vid rekrytering av brandmän. Några uttrycker att det iallafall inte finns anledning 
till att utföra tester på personer som redan arbetat tidigare en sommar på stationen.  
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En testledare anser att det bästa hade varit om SMO-utbildningen såg till att studerande var 
godkända på alla tester och förespråkar rikstäckande tester. Om samma tester genomfördes på 
skolorna skulle inte stationen behöva utföra några tester och det skulle även underlätta för 
personer som söker anställning på flera brandförsvar på olika orter. Även några från 
rekryteringsgruppen anser att om det fanns ett pålitligt sätt för SMO-elever att genomföra vissa 
tester under sin utbildning eller via annat incitament skulle det inte finnas något skäl till att 
utföra tester. Respondenterna är dock osäkra på hur ett sådant intyg bör vara utformat på ett 
bra sätt. 

Att testerna riskerar att utesluta vissa personer på felaktiga grunder beroende på hur ett test 
bedöms och värderas är också ett argument till att inte utföra testerna. Några beskriver 
exempelvis hur nuvarande tester kan hindra till mångfald på stationen. Att brandmännen blir 
ganska likadana om det endast finns praktiska tester som passar för en viss typ av människor 
och det blir därmed homogena arbetsgrupper.  

Det kan ju finnas en fördel det är ju att man får in människor som tänker utanför boxen...vi 
plockar in helt nya. [...] Man kanske får in helt andra typer av människor och det kan ju vara 
bra i en grupp, vi ska ju ha olika människor i gruppen, vi är ju alla olika individer men på 
något sätt så formar vi varandra litegrann (Testledare 4). 

Testernas funktion för att urskilja brandmäns kompetens 

Majoriteten av både testledarna och rekryteringsansvariga uttrycker att den kompetens som är 
viktigast att beakta vid rekrytering av brandmän handlar om en helhetsbild. Detta för att 
brandmannayrket är väldigt brett och därför efterfrågas ett flertal kunskaper och färdigheter. 
Genom att testa personerna vid rekrytering så anser flera respondenter att de kan urskilja vissa 
förmågor och kunskaper som efterfrågas hos kandidaterna som söker.  

En stor andel av respondenterna anser att de praktiska testerna i samband med rekrytering 
prövar om personer kan arbeta på hög höjd och därmed inte är höjdrädd eller om personen kan 
simma eftersom arbetet kan innebära livräddning i vatten. Två andra kompetenser som testas är 
hantering av motorsåg och om personen klarar av att rökdyka. De fysiska testerna ska 
exempelvis motsvara att kunna bära tunga slangkorgar och därför krävs starka nypor som testas 
genom ett gripstyrketest. Samtliga tester som används i dagsläget anses av många vara 
utformade utifrån de arbetsuppgifter brandmän förväntas göra i sitt arbete och främst relaterat 
till färdigheter som krävs på larm.  

Det är att du ska bära slang och gå i trappor, klättra upp för stegar. [...]Motorsågar och kapar 
och rör och grejor, det gör vi ju på larm och det tycker jag vi ska ha, det ska vara relaterat till 
det du ska göra. [...] Så att det inte är att du ska bygga en fågelholk, för det gör du ju aldrig 
på larm (Testledare 3). 

Det poängteras att testerna är främst inriktade på det operativa insatsarbetet men att larm inte 
utgör en så stor del av brandmäns arbetstid och att testerna därmed testar väldigt smalt 
gällande de kunskaper och färdigheter en brandman behöver. 

Det är rökdykningsmomentet och fysbiten och det är sim, och höjdbiten.[...]De testar ju 
egentligen ingenting av det övriga arbetet som man gör som brandman.  Som egentligen är 
merparten av arbetstiden utan det här är ju bara att man uppfyller någon form av nivå på 
den uttryckande biten (Rekryteringsansvarig 8). 

Även om uttryckningsinsatser är en liten del av den totala arbetstiden anser ett flertal att det är 
viktigt med tester relaterat till arbetsuppgifter på larm. Främst de fysiska testerna framhålls som 
viktiga för att säkerställa att kandidaten i fråga har den fysiska förmågan som krävs på larm. 
Respondenterna upplever att godkändnivåerna för de fysiska testerna känns rimliga i 
förhållande till den fysik som krävs vid olika arbetsuppgifter. Det poängteras samtidigt att det 
finns stora möjligheter väl i arbetet till att träna upp den fysiska styrkan som behövs som 
brandman. Det beskrivs vidare att ute på ett larm finns aldrig en oro över huruvida en 
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sommarvikarie har tillräcklig fysiskförmåga eller ej. Utan oron handlar om vederbörande har en 
förmåga att kunna ta egna initiativ. 

Alltså det stora problemet, när det inte fungerar det är ju inte att den är för svag det har jag 
aldrig, den tanken har jag aldrig tänkt utan problemet på en olycka är ju ofta att en inte blir 
handfallen. Och problemet blir när det är någon som inte har någon aning, alltså de blir 
paralyserade eller att de är så oerfarna att de inte vet vad de ska göra eller vad det kan vara 
(Rekryteringsansvarig 6).  

Att kunna urskilja om en person har en förmåga till att kunna ta egna initiativ är ingen funktion 
som nuvarande tester har upplever respondenten, utan tror att då krävs något annat, möjligtvis 
ett webbaserat test för att kunna urskilja detta.  Andra kompetenser som också efterfrågas som 
inte nuvarande tester anses kunna urskilja är om en person är driven eller har ledaregenskaper. 
Drivkraft hos brandmän behövs för att många arbetsuppgifter inte är arbetsledda utan ansvaret 
ligger hos den enskilda individen. När det gäller individens egen utveckling är det mycket upp 
till varje individ hur mycket den vill utvecklas. Ledaregenskaper är även en viktig kompetens för 
att det finns ett stort behov i framtiden att brandmän blir befäl men att det är ett fåtal som har 
den ambitionen i dagsläget på stationen. Även dessa färdigheter tros kunna ses med hjälp av ett 
webbaserat test.  

En rekryteringsansvarig förklarar att de vill se på förmågan hur en sökande tar sig an saker och 
har därmed börjat med webbaserade test vid rekrytering av chefer. Testerna kan ses som en 
form av personlighetstest där ett av testet mäter kontraproduktivt beteende, det vill säga om 
vederbörande lever som den lär. Det andra testet mäter till exempel den sökandens analytiska 
förmåga, problemlösningsförmåga och drivkraft. På sikt kan detta vara ett alternativ till att 
ersätta alla de nuvarande testerna och istället komplettera intervjun med webbaserade tester 
som mäter de förmågor som anses önskvärda hos brandmän. Övriga i rekryteringsgruppen 
instämmer om att detta skulle kunna vara en bra lösning och ett sätt att hantera urvalet bland 
de sökande för att sedan gå vidare till intervju.  

Den funktion nuvarande tester fyller handlar för många om att lära känna personen då 
personlighet värderas. Testledarna berättar att under tester ställs personliga frågor till 
kandidaterna. Frågorna kan bland annat handla om varför kandidater har sökt sig till yrket och 
vad den har för intressen. Syftet är för att testledarna vill bilda sig en uppfattning om personen 
och för att se om det kommer fram några dåliga egenskaper hos personen när den är fokuserat 
på annat och inte tänker sig för vad den svarar.  

Du får en bra känsla för folk då du pratar med dem (Testledare 3). 

Att ställa personliga frågor för att lära känna kandidater under testerna är något som ifrågasätts 
i rekryteringsgruppen. 

Jag tror att många tycker att det är liksom att de vill lära känna personen under en dag in 
princip för att få rätt person och kunna välja rätt person.[...] Jag tror vi har rekryterat ganska 
mycket sköna snubbar, alltså som ganska en i laget (Rekryteringsansvarig 6). 

Att lära känna kandidaterna handlar om att urskilja deras sociala förmåga, en färdighet som 
prioriteras bland de flesta respondenter. Eftersom det ingår i yrket att kunna handskas med 
människor i nödsituationer och för att det är viktigt att vara social när yrket handlar om att 
arbeta i team. Några av testledarna anser att det viktigt att ha en bra känsla till den som anställs 
eftersom att de kommer tillbringa en stor del av sin arbetstid tillsammans med den. Det är 
viktigt att personkemin fungerar. 

Praktisk handlag är något som också värderas. Det ses som meriterande om kandidaten har 
arbetat tidigare som mekaniker, gjort lumpen eller har snickarkunskaper. Genom att ha vissa 
förkunskaper är det lätt att snabbt sätta sig in i vissa moment, till exempel att förstå 
byggnadskonstruktioner eller kunna laga en trasig bil. Vissa testledare ser därför fördelar med 
att rekrytera personer direkt “från gatan” som har viss yrkeserfarenhet sedan tidigare. Några 
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uttrycker att det är viktigt vid insatser att ha ett praktisk handlag eftersom att många 
arbetsuppgifter handlar om att använda händerna.  

För när vi kommer ut, det är sällan att vi ska räkna ut nåt utan det är hands on, skruv och 
mutter (Testledare 1). 

Det poängteras dock att det finns en skillnad mellan praktisk handlag och praktisk erfarenhet. 
Att bara för att kandidaten saknar praktisk erfarenhet betyder det inte nödvändigtvis att den 
inte har ett praktisk handlag. 

En annan kompetens många värdesätter är om brandmän har en problemlösningsförmåga. 
Detta eftersom att inget larm är det andra likt och då krävs att brandmän kan agera utifrån en 
ny situation. Därför efterfrågas denna typ av färdighet hos kandidaterna som söker tjänsterna. 
Genom att utföra tester kan testledarna se hur personen löser en uppgift som den inte har varit 
med om tidigare.  

Osäkerhet kring vad testerna mäter 

Några är tveksamma till vilken funktion testerna fyller och är tveksamma till vad som bör testas. 
Många från rekryteringsgruppen ifrågasätter om testerna mäter det som de är avsedda att mäta 
och om de täcker alla arbetsuppgifter som ingår i yrket. Med andra ord det finns inga garantier 
att testerna mäter det som önskas mäta. En respondent påpekar att det går att urskilja en viss 
relevans i alla tester kopplat till yrket, men vet inte om testerna mäter det brandförsvaret vill i 
samband med rekrytering.  

Mäter vi inte det vi vill mäta då gör vi ju urval på fel grunder. [...] om vi inte har någon 
validitet i det, eller ja, då ägnar vi ju tid åt någonting som inte är särskilt nödvändigt eller 
väldigt bra (Rekryteringsansvarig 5). 

Ofta är det fördelaktigt i testerna med erfarenhet av att exempelvis hantera en motorsåg eller av 
att koppla ihop luftkuddar men det går snabbt att lära sig dessa arbetsuppgifter väl i arbetet. 
Några är osäker huruvida testerna är relevanta och om testerna bidrar till att 
rekryteringsprocessen blir bra och tror att har någon erfarenhet sedan tidigare så har den 
personen fördel i testerna. 

Det kan ju komma folk som har gjort det där och håller på med där och vad är det du testar 
egentligen då att du gjort det tidigare? [...] Det behöver ju inte betyda att du är dåligt på det 
för att du aldrig har gjort det och bara för att du kan det behöver det inte betyda att du är rätt 
person för det här jobbet liksom, du kan ju ha andra personlighetsproblem som är liksom 
mycket värre (Rekryteringsansvarig 6). 

Jag tror att mycket går att lära sig ganska fort, har du erfarenhet av en viss sak så är det en 
fördel, men det kan vara ett moment, ja med någon dagsintroduktion, då kan jag det där 
jättebra, men vi mäter kanske inte den spetskompetensen på den personen riktigt 
(Rekryteringsansvarig 5). 

Resultatsammanfattning 

Resultatavsnittets tre huvudrubriker har skapats utifrån studiens syfte och dess tre 
forskningsfrågor. Vad som redovisats i varje huvudrubrik utgör därför studiens empiriska 
resultat utifrån forskningsfrågorna. 

Utifrån den första frågan (Hur beskriver brandmännen sitt arbete och sina arbetsuppgifter) 
kan det konstateras att hur brandmännen beskriver och prioriterar arbetet och dess 
arbetsuppgifter kan variera beroende på person och dess eget intresse. De arbetsuppgifter som 
prioriteras i högst utsträckning är insatsförberedande arbetsuppgifter där övning ses som den 
viktigaste. Detta för att vara väl förberedd på larm.   
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Kring den andra forskningsfrågan (Vilka argument finns bakom användning respektive inte 
användning av tester i ett rekrytering sammanhang idag enligt testledarna samt 
rekryteringsgruppen) nämns ett flertal argument till varför testerna används vid rekrytering av 
brandmän. Ett argument till att stationen utför tester vid rekrytering är att det finns en 
diskrepans mellan den kompetens studerande får från SMO-utbildningen och den kompetens 
som efterfrågas på brandförsvaret. Av den anledningen finns en misstro till SMO-studerande 
och därför genomförs tester. Ett annat argument till testerna handlar om att garantera en 
säkerhet gentemot olika parter eftersom brandförsvaret är ett samhällsskydd. Ett ytterligare 
argument till testerna uttrycker några är för att den sökande kommer accepteras i högre grad 
bland brandmännen om de utfört och klarat stationens tester. Argument till att inte utföra 
tester på stationen handlar främst om att testerna tar mycket resurser i form av tid, pengar och 
personal. Ett annat argument till att inte utföra testerna handlar om att dessa tester riskerar att 
slå ut kandidater på fel grunder och även att testerna kan hindra till mångfald på stationen.  

På tredje och sista forskningsfrågan (Vilken funktion fyller testerna för att kunna urskilja den 
kompetens som efterfrågas av testledare samt rekryteringsgrupp för brandmän) uttrycker 
många att testerna fyller en funktion att urskilja relevant kompetens då testerna är relaterat till 
arbetsuppgifter brandmän förväntas göra i sitt arbete. Testerna anses främst urskilja kompetens 
som krävs vid insatsarbete såsom praktiskt handlag eller simkunskap. Några ifrågasätter 
testernas validitet, det vill säga om testerna mäter det som det är avsedda att mäta då bland 
annat erfarenhet av vissa tester är fördelaktigt. Huruvida testerna täcker alla arbetsuppgifter 
som ingår i yrket ifrågasätts också.  

Analys 
I följande avsnitt analyseras studiens empiriska resultat med hjälp av tidigare forskning. 
Analysen redovisas utifrån studiens syfte och frågeställningar genom tre huvudrubriker: 
brandmäns arbete och arbetsuppgifter, argument till testerna och testernas funktion för att 
urskilja brandmäns kompetens. 

Brandmäns arbete och arbetsuppgifter 
Det poängteras i intervjuerna att yrket har en bred roll och det är viktigt att hitta en balans 
mellan de arbetsuppgifterna som ingår i yrket. De arbetsuppgifter som brandmännen beskriver 
som de vanligaste rör insatsföreberedande arbetsuppgifter såsom övning, underhåll och 
fysiskträning. Detta med anledning för att vara förberedd vid larminsatser. Enligt 
brandförsvarets arbetstidsfördelning utgör samtliga larminsatser cirka 7,7 % av arbetstiden. 
Trots denna relativt låga siffra tar insatsförberedande arbetsuppgifter cirka 34,8 % vilket är 
cirka en tredjedel av den totala arbetstiden (övning 11,3 %, träning 11,3 %, underhåll 5,7 %, 
insatsförberedelser 6,5 %.) (bilaga 4). Att arbetsuppgifter kopplade till larminsatser tar mycket 
tid och prioriteras kan utifrån Baigent (2001) förstås av att brandmän associerar sin 
huvudsakliga arbetsuppgift till att släcka bränder. 

En annan arbetsuppgift som även hör till insatsförberedande arbetsuppgifter är olika typer av 
utvecklingsprojekt. Utvecklingsprojekt är dock något som bara nämns bland ett fåtal 
respondenter men det poängteras att denna arbetsuppgift borde prioriteras i högre 
utsträckning. Att arbetsuppgiften endast nämns av ett fåtal kan till viss del bero på att de 
anställda väljer att prioritera andra typer av arbetsuppgifter eller att den inte ses i lika hög 
utsträckning som många andra insatsförberedande arbetsuppgifter. Förebyggande 
arbetsinsatser nämns också bland respondenterna men beskrivs inte omfatta arbetet i så hög 
grad. Något som kan bekräftas utifrån stationens arbetstidsfördelning där insatsarbete utgör 
endast 1,5 % (bilaga 4). Holmström, Stedth och Blix (2009) poängterar att den breda yrkesrollen 
kommer vara mer betydande i framtiden och därför är det viktigt att arbeta både förebyggande 
och skadeavhjälpande för att skapa mervärde för människor i samhället.  Även i förarbeten till 
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lagen om skydd mot olyckor (LSO 2003:778) framhålls att kommuner bör ha ett bredare 
perspektiv än vad som finns idag gällande förebyggande- och 
insatsföreberedandearbetsuppgifter (MSB 3). Det kan konstateras att det finns utrymme för det 
studerade brandförsvaret att bredda sitt perspektiv gällande de förebyggande insatserna för att 
arbeta mer proaktivt. 

Argument till testerna 

Gamla vanor lever kvar 
Många testledare anser att rökdykning är ett relevant test som bör finnas i 
rekryteringsprocessen. Det uttrycks att testet tidigare fanns för att säkerställa att personer som 
inte hade erfarenhet av att bära rökdyknigsmask inte fick panik. Testet har därmed funnits kvar 
sedan lång tid tillbaka innan SMO-utbildningen. Även andra test som genomförs på stationen 
tror vissa respondenter beror på att många tankar ligger kvar sedan tidigare när outbildade 
människor testades. Detta resonemang kan stärkas utifrån en testledare som anser dagens tester 
vara relevanta men poängterar att sin åsikt kan bero på att stationen alltid haft tester.  Detta kan 
kopplas till Glans och Rother (2007) som visar hur brandmäns åsikter om relevanta krav och 
tester är vanligen de som fanns vid deras egen anställning. En möjlig förklaring till att testerna 
många gånger anses relevanta bland respondenter skulle kunna bero på att de själva genomfört 
liknande tester. Glans och Rother (2007) beskriver också att förändringar av tester kan leda till 
misstro mot nya brandmäns kompetens vilket är något som indikeras i studien när det uttrycks 
att acceptansen för kandidaterna kommer vara större om nuvarande tester utförs i 
rekryteringsprocessen. Det går således att konstatera att misstron gentemot sökanden blir 
mindre och acceptansen större om kandidaterna genomför och klarar stationens tester. 

Säkerhet gentemot olika parter 
Ett annat argument till varför tester anses som viktigt är för att kunna garantera en säkerhet, 
dels för brandmännen själv och sommarvikarierna men också för samhället. Det är viktigt att 
testa olika arbetsuppgifter för att kvalitetssäkra vissa moment. Om än det poängteras att det 
mesta går att lära sig anser brandförsvaret att det är viktigt med någon typ av test innan 
anställning. Ericson (2004) förklarar i sin studie att en anledning till att det faktiskt ställs krav 
vid anställning är för att arbeta som brandmän är för att yrket är fysiskt krävande. På det 
studerande brandförsvaret var detta något som bekräftades men det poängterades samtidigt att 
den fysiska förmågan också är något som kan tränas upp. Utan vad som anses som viktigast att 
testa på det studerade brandförsvaret är om sökanden kan simma och arbeta på hög höjd. 
Argumenten är att det är svårt att lära sig dessa kunskaper på en sommar och det är därför 
viktigt att testa för att kvalitetssäkra arbetsmoment som kräver simkunskap och att kunna 
arbeta på hög höjd. 

Misstro till SMO 
Glans och Rother (2007)  beskriver hur många räddningstjänster anser att skiftande 
rekryteringsprocesser med oklara riktlinjer leder till att rekryteringar av SMO-studerande 
upplevs som osäkert. Detta är något som visas även i denna studie när argument till att testa 
personer som gått SMO-utbildningen beror enligt respondenter på att det finns en diskrepans 
mellan utbildningen och räddningstjänster vilket leder till en misstro gentemot SMO-elever. 
Diskrepansen handlar om att den kompetens studerande får från utbildningen inte motsvarar i 
tillräcklig utsträckning den kompetens som efterfrågas av brandförsvaret. Denna diskrepans 
mellan utbildningen och räddningstjänster bekräftas i tidigare forskning där kommunala 
räddningstjänster vanligen får yngre sökanden som har annat behov av utbildning på grund av 
den nya rekryteringsprocessen med SMO-elever (Blondin, 2014). Häyrén Weinestål et al, (2011) 
förklarar denna diskrepans genom att tidigare, innan den nya utbildningsreformen, var fokus på 
insatsförberedande områden men nu är fokus på förebyggande områden. Därför får SMO-
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eleverna idag kompetens inom risk- och säkerhetsförebyggande arbete, något som inte fanns i 
samma grad tidigare (Blondin, 2014). 

Varierande krav 
Att testerna riskerar att utesluta vissa personer på felaktiga grunder eller kan hindra till 
mångfald uppges som argument till att inte utföra tester. Detta kan ses i relation till tidigare 
forskning där det beskrivs hur kvinnor ofta hindras att träda in i yrket på grund av 
arbetsbeskrivningar och formella krav såsom fysiska tester (Ericsson, 2009, Wang och Kleiner, 
2001, Batty och Burchielli, 2010). Många gånger är kraven för höga i förhållande till att klara av 
arbetet (Ericson 2004,Wang och Kleiner, 2001). Att kraven på de fysiska testerna skulle vara för 
höga är dock inget som majoriteten i studien upplever och huruvida kvinnor diskrimineras vid 
de fysiska testerna är inget respondenterna påpekar. Det går således inte dra några slutsatser att 
testerna skulle diskriminera kvinnor och att det skulle kunna ses som en anledning till att inte 
använda testerna. Det är dock viktigt att understryka att samtliga respondenter är män och talar 
därmed utifrån sina erfarenheter.   

Ett ytterligare argument till att inte utföra tester kan, med stöd av Ericson (2004), vara att 
eftersom det inte finns några formella krav vid rekrytering av brandmän utan det är upp till 
varje räddningstjänst att tillämpa de tester de anser vara relevanta kan leda till att yrkes 
professionalitet ifrågasätts. Bland respondenter efterfrågas rikstäckande tester samt anpassning 
från SMO-utbildningen gentemot räddningstjänsters behov. Denna efterfråga är något som kan 
kopplas till glans och Rothers (2007) undersökning där räddningstjänster efterfrågar att SMO- 
elever gör rekryteringstest vid sin examen vilket skulle innebära enade rekryteringskrav runt om 
i Sverige. Om det fanns enade rekryteringskrav anser några respondenter att det inte skulle 
finnas argument till att utföra tester. Problemet är dock att det är kommunens ansvar att besluta 
om relevanta kompetensprövningar (exempelvis tester). MSB har inte befogenhet att bestämma 
över tester vid rekrytering av brandmän (Glans och Rother, 2007).   

Testernas funktion för att urskilja brandmäns kompetens 

Kunskaper och färdigheter 
Begreppet kompetens i denna studie tar utgångspunkt i Ellströms (1992) definition av 
begreppet, vilket syftar till de kunskaper och färdigheter en person har relaterat till en viss 
uppgift eller kontext. Respondenterna i studien har efterfrågat ett flertal olika typer av 
kunskaper och färdigheter för att anses vara en kompetent brandman. De mest centrala 
kunskaperna och färdigheterna kommer därför presenteras enligt Ellström indelning av 
kompetensbegreppet (Sociala färdigheter, manuella färdigheter, kunskaper och intellektuella 
färdigheter och känslomässiga handlingsförutsättningar).  

Manuella färdigheter 
En kompetens som efterfrågas främst bland testledarna är det praktiska handlaget vilket enligt 
Ellström (1992) ses som en manuell färdighet. Det praktiska handlaget är något som utifrån 
Chetkovich (1997) kan kopplas till kön och manlighet eftersom att det är en kompetens män 
främst förväntas besitta. Att det praktiska handlaget värderas är något som till viss del 
ifrågasätts bland rekryteringsansvariga när det påpekas att erfarenhet av att exempelvis hantera 
en motorsåg blir en fördel i rekryteringsprocessen. Detta är något som enligt Desmond (2006) 
kan förklaras utifrån ett klassperspektiv eftersom personer med viss klassbakgrund redan 
förvärvat vissa kompetenser genom speciella yrken eller fritidsintressen som värdesätts för en 
brandman. Det innebär att nya brandmän som inte har samma bakgrund eller kompetenser får 
svårt för anpassning (Desmond, 2006). Ericsson (2004) beskriver hur praktiska yrken tidigare 
ansågs vara meriterande vid rekrytering. Detta med anledning att praktiskt handlag värderades 
enligt tidigare forskning (Häyrén Weinestål, Bondestam, & Berg, 2011, Göransson, 2004, 
Blondin 2014). Detta är något som även framförs i denna studie när respondenter önskar att 
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brandförsvaret till viss del bör rekrytera från gatan där erfarenheter av att ha en praktisk 
utbildning bör värderas.  Det framkom dock att bara för att erfarenhet saknas av att exempelvis 
hantera en motorsåg innebär inte detta att personen behöver vara dålig på att hantera en 
motorsåg. Det kan därmed konstateras att sakna praktisk erfarenhet inte automatisk innebär att 
någon saknar ett praktiskt handlag. Det kan således vara problematiskt att utforma ett praktiskt 
test som inte gynnar personer med exempelvis yrkeserfarenhet av att arbeta som snickare utan 
som endast ska kunna urskilja om kandidaten kan hantera arbetsuppgifter som ingår i yrket. 
Hur bör ett test utformas för att kunna urskilja om det handlar om att “ha tummen mitt i 
handen” eller om för liten erfarenhet? Eftersom att kvinnor och män oftast inte har samma 
erfarenhet bör kanske bedömningen förslagsvis handla om, i likhet med en räddningstjänst i 
Glans och Rothers (2007) undersökning, huruvida det är möjligt att klara yrket och om det är 
möjligt att lära sig praktisk kompetens väl i arbetet.  

Den fysiska förmågan är ytterligare en kompetens som efterfrågas bland respondenterna. 
Utifrån Ellströms (1992) indelning av kompetensbegreppet kan även denna förmåga rymmas 
inom manuella färdigheter. Majoriteten av respondenterna i studien uttrycker att fysiska tester 
krävs för att garantera en tillräcklig fysisk förmåga för att kandidater exempelvis ska orka bära 
ut sin kollega vid en rökdykning. Detta kan speglas mot tidigare forskning där bland annat 
Ericson (2011) redovisar samma argument från brandmän i sin studie. Wang och Kleiner (2001) 
poängterar att många gånger är styrkekraven för fysiska tester för höga i förhållande till det 
faktiska arbetet och som en effekt exkluderas kvinnor. De flesta respondenter anser inte detta 
utan upplever att de fysiska testerna är på en rimlig- och relevant nivå utifrån arbetet och att det 
endast krävs en “normal” fysik. Det poängteras dock att för att kunna arbeta som brandman bör 
kandidaten i fråga ha ett genuint intresse för träning, vilket enligt Ericson (2004) underlättar 
för en väg in i yrket. Några av respondenterna upplever inte att kandidaterna måste vara 
speciellt starka, utan en god kondition värderas ofta högre. Att kunna utröna om en kandidat 
har tillräcklig fysisk förmåga och kondition anses de nuvarande styrke- och 
konditionsmomenten göra. Att utföra ett rullbandstest i rekryteringsprocessen anses som 
legitimt med hänvisning till de lagkrav som finns (AFS 2007:7) för att kunna urskilja om 
personen orkar utföra rök- och kemdykning. 

Känslomässiga handlingsförutsättningar 
En annan kompetens som kunde urskiljas i intervjuerna var som Ellström (1992) definierar det 
känslomässiga handlingsförutsättningar som syftar till engagemang och värderingar. På det 
studerade brandförsvaret efterfrågas att brandmän har engagemang och en drivkraft. Mycket 
ansvar ligger på individen själv att genomföra arbetsuppgifter och därför krävs att brandman tar 
egna initiativ i arbetet. I intervjuerna uttrycks det att vad en brandman tar sig an för 
arbetsuppgifter kan skilja sig mellan de anställda beroende på brandmännens engagemang och 
drivkraft. Att kunna urskilja om en person har en förmåga till att ta egna initiativ eller har 
tillräckligt engagemang är ingen funktion som nuvarande tester anses fylla. Ericson (2004) 
nämner att det är upp till varje räddningstjänst att själva bestämma ambitionsnivå samt 
utforma tester efter vad de anser är viktiga kompetenser, därmed finns det möjligheter inom 
brandförsvaret att utveckla tester som mäter denna typ av kompetens.  

Sociala färdigheter 
I studien framkom att för att kunna arbeta som brandman är det viktigt att vara social och 
kunna arbeta i grupp. Med utgångspunkt i Ellströms (1992) definition av sociala färdigheter 
ingår förmågor som kan kopplas till samarbete och ledarskap. Ledarskapsförmåga värderas 
bland några respondenter, detta på grund av att i framtiden kommer många brandmän tillfrågas 
att bli befäl. Något som få brandmän har som ambition idag och därmed ser brandförsvaret ett 
behov av denna kompetens i framtiden.  

Betydelsen av att kunna samarbeta inom brandförsvaret upplever respondenterna är för att 
många arbetsuppgifter som ingår i yrket genomförs tillsammans och då förutsätts en social 
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kompetens. Att arbetet exempelvis handlar om att hjälpa och hantera människor och förebygga 
risker i samhället anses därför social kompetens viktigt.  Att social kompetens är viktigt är något 
som bekräftas av Holmström, Stedth och Blix (2009) som beskriver hur dagens 
räddningstjänster inriktas allt mer på att arbeta förebyggande genom att exempelvis 
kommunicera med samhällets medborgare. För att ta reda på om kandidater har de sociala 
färdigheter som krävs för yrket genomför det studerade brandförsvaret intervjuer. Intervjun 
anses bland många kunna urskilja bland annat en sökandes sociala färdighet genom att 
standardiserade frågor ställs utifrån en fastställd intervjumall.  

Många testledare anser också att det är viktigt att beakta personliga egenskaper vid rekrytering. 
Testledares uppfattning om personliga egenskaper baseras utifrån att de för en dialog med 
kandidaten och ställer frågor när testerna genomförs. Frågorna kan bland annat handla om 
varför kandidater har sökt sig till yrket och vad den har för intressen. Syftet är för att testledarna 
vill bilda sig en uppfattning om vederbörande är lämpad för arbetet eller om det kommer fram 
några “dåliga” egenskaper hos personen när den är fokuserad på annat och inte tänker sig för 
vad den svarar. Att kunna urskilja “dåliga egenskaper” bör kunna tolkas som att även vad som 
anses som “bra egenskaper” bestäms av testledarna.  Det poängteras att brandförsvaret har 
rekryterat många sköna snubbar som bör passa in i laget med hänsyn till att mycket tid i arbetet 
ägnas på stationen och med sina kollegor. Något som även framgick i Göranssons (2004) studie 
där det ansågs viktigt med “rätt personlighet” för att arbeta som brandman. Med utgångspunkt i 
en kompetensbaserad rekrytering kan det ses som problematiskt att frågor ställs under testerna 
enligt tidigare forskning. Om frågor inte ställs på ett strukturerat sätt fylls inte den funktion som 
är grundtanken med kompetensbaserad rekrytering. Där alla ska få samma förutsättningar för 
att rekryteringen ska ske på ett så objektivt sätt som möjligt (Lindelöw Danielsson, 2003, 
Farnham & Stevens, 2000). En ytterligare kritik gällande att frågor ställs under testerna är att 
det inte är testerna i sig som fyller den funktionen att kunna urskilja “de rätta personliga 
egenskaperna” utan detta är snarare något som testledarna anser att de själva fyller den 
funktionen under testtillfällen. 

Kunskaper och intellektuella färdigheter  
Kunskaper och intellektuella färdigheter kan enligt Ellström (1992) bland annat innefattas av att 
lösa problem och fatta beslut. Att inneha ha en god problemlösningsförmåga som brandman 
poängterades bland många respondenter som betydelsefullt. Ett larm är det andra aldrig likt och 
därför anses det viktigt att kunna lösa problem och agera efter varje unik situation. Att även ha 
en god analytisk förmåga vid larm är betydelsefullt för att kunna analysera och utvärdera 
olyckor (Holmström, Stedth och Blix, 2009). Problemlösningsförmåga går även att koppla till 
den kompetens som beskrivs i Göranssons (2004) avhandling där det poängteras att brandmän 
ska vara uppfinningsrik och kunna agera efter nya situationer som brandmän ställs inför. 
Problemlösningsförmågan anses sättas på prov genom tekniktestet då kandidater ställs inför 
problem som är helt nya för dem och på så sätt upplever testledarna att de kan se hur personer 
tar sig an problemen. Ett argument mot detta är dock att det finns inga garantier för att 
kandidater redan genomfört liknande tester och därmed testas inte förmågan att lösa problem i 
tekniktestet. 

Några kunskaper som anses utvärderas genom simtest och höjdtest är att vederbörande kan 
simma respektive befinna sig på hög höjd. Ericsson (2004) samt Glans och Rother (2007) 
poängterar att rekryteringskrav som bör ställas ska återspeglas i arbetes innehåll, vilket dessa 
två test gör med anledning av att simma och arbeta i höjdfordon är något brandmän ibland gör i 
sitt arbete. Dessa två test kan därmed konstateras fungera för att urskilja simkunskap och att 
arbeta på hög höjd. 

Praktiska testernas objektivitet ifrågasätts 
Vad många respondenter från rekryteringsgruppen ifrågasätter är om testerna är relevanta 
utifrån de arbetsuppgifter som en brandman har och om testerna mäter det som brandförsvaret 
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vill att testerna ska mäta. Vad som också ifrågasätts är om godkändnivåerna på testerna går att 
bedöma på ett objektivt sätt, eftersom att på vissa tester finns ingen klar gräns över vad som är 
godkänt och inte godkänt, exempelvis rökdykningen. Det poängteras också att testerna är främst 
inriktade på det operativa insatsarbetet men att det utgör en väldigt liten del av brandmäns 
arbetstid och testerna testar därmed väldigt smalt gällande de kunskaper och färdigheter en 
brandman kan behöva för olika arbetsuppgifter. Detta resonemang kan även stödjas med hjälp 
av brandförsvarets arbetstidsfördelning för brandmän där alla larm utgör cirka 7,7 % av den 
totala arbetstiden (bilaga 4). 

Brandförsvaret har infört kompetensbaserad rekrytering. Kompetensbaserad rekrytering 
handlar om att kunna rekrytera på ett objektivt sätt och utifrån de behov som verksamheten 
behöver (Lindelöw Danielsson 2003, Farnham & Stevens, 2000). Många respondenter i 
rekryteringsgruppen upplever i och med införandet av kompetensbaserad rekrytering att det 
finns tydligare beslutsunderlag för vem som får anställning och på vilka grunder. Detta kan 
utifrån Bolander tolkas som att verktyget (kompetensbaserad rekrytering) har skapat en känsla 
av struktur för rekryteringsgruppen vilket underlättar processen. Genom tydligare 
beslutsunderlag kan det underlätta för brandförsvaret vid exempelvis en anmälan om felaktig 
behandling. Med stöd av tidigare forskning där Farnham och Stevens (2000) visar att genom att 
använda kravprofiler blir kriterierna densamma för kandidater och kompetensbaserad 
rekrytering kan således fylla en funktion till att urskilja kompetens som efterfrågas utifrån ett 
rättvist rekryterings förfarande.  

Både intervjun och testerna ifrågasätts till viss del av vissa och frågan som ställs handlar i mångt 
och mycket om verktygen fungerar. Det vill säga om verktygens validitet. Enligt Bolander 
(2002) bör denna fråga formuleras om och fokusera mer på hur verktygen fungerar. Att inte 
enbart fokusera på verktygs validitet utan även ta hänsyn till vad som bör uppnås genom en 
rekrytering och vem som använder verktygen. Detta för att bli medveten om 
rekryteringsprocessen och på så vis kunna påverka den för att rekrytera önskvärda personer 
utifrån verksamhetens behov (Bolander, 2002). 

Slutsatser 
En slutsats utifrån denna studie är att det är relativt spridda åsikter gällande brandmäns arbete 
och arbetsuppgifter. Den generella beskrivningen av de huvudsakliga arbetsuppgifterna som 
förekommer på stationen är övning, underhåll och fysiskträning där samtliga tre arbetsuppgifter 
syftar till att kunna vara förberedd för operativt insatsarbete såsom larm. Larm utgör endast 
cirka 7,7 % av arbetstiden men tycks utgöra kärnan i arbetet med anledning att 
insatsförberedande arbetsuppgifter tar cirka en tredje del av arbetstiden (34,8 %) (bilaga 4). 
Vilka arbetsuppgifter som prioriteras beror dock mycket på den enskilda personen och dess 
intresse. Beroende på vilka arbetsuppgifter respondenterna prioriterar är det möjligt att se en 
viss tendens till vilka kompetenser som även prioriteras. De respondenter som prioriterar 
insatsförberedande arbetsuppgifter (övning, underhåll och fysiskträning) nämner även i högre 
grad kompetenser som relaterar till dessa arbetsuppgifter vilket bland annat är fysisk förmåga, 
ett praktisk handlag och att kunna simma. Respondenter som nämner förebyggande 
arbetsuppgifter (hushållstillsyner och informationsinsatser till samhället) nämner i högre grad 
kompetenser som rör dessa arbetsuppgifter, exempelvis en god kommunikationsförmåga. Den 
kompetens som dock majoriteten ser som viktig för brandmän är den sociala förmågan som är 
fördelaktig både vid insatsarbete och förebyggandearbete. Att kunna urskilja den sociala 
förmågan är dock ingen funktion som nuvarande tester tros göra. Utan det är snarare med hjälp 
av intervjun möjligt att se denna förmåga enligt vissa eller genom de webbaserade tester 
brandförsvaret använt sig av vid tillsättningar av chefer. De webbaserade testerna och intervjun 
tros även kunna urskilja andra förmågor såsom förmåga att ta egna initiativ vilket framhålls 
som viktigt vid ett flertal arbetsuppgifter däribland på larm. 

Utifrån SMO-utbildningen som är i MSB´s regi, LSO (Lagen om skydd mot olyckor) och det 
studerande brandförsvaret tycks det finnas en skillnad mellan hur förebyggande arbete och 
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skadeavhjälpande arbete bör fördelas och prioriteras. Föreställningen om vad en brandman bör 
kunna skiljer i hög grad beroende på vem som tillfrågas. Förebyggande handlar mer om 
proaktivt arbete där kompetenser som engagemang och god kommunikationsförmåga ses som 
viktigt. Skadeavhjälpande handlar om reaktivt arbete och kompetenser som exempelvis fysisk 
förmåga och problemlösningsförmåga är önskvärda. Det framgår tydligt att den linje med 
förebyggande insatser som MSB och Lagen om skydd mot olyckor förespråkar inte är förankrad 
hos det studerande brandförsvaret. Brandförsvaret upplever en diskrepans mellan den 
kompetens studerande får från SMO-utbildningen gentemot den kompetens stationen 
efterfrågar. En effekt av detta är att stationens brandmän upplever en misstro mot studerandes 
kompetens och framhåller detta som ett argument till att utföra tester vid rekrytering. Ett sätt 
att hantera denna misstro skulle kunna vara att ledningen på brandförsvaret bättre förankrar 
betydelsen av förebyggande arbete eller så kanske förebyggande arbete inte ska ligga på 
brandmän som ingår i den operativa styrkan och att MSB bör tänka om hur SMO-utbildningen 
är utformad. 

Det kan härmed konstateras att beroende på om arbetsuppgifterna handlar om förebyggande- 
eller skadeavhjälpande arbete efterfrågas olika kompetenser. Åsikter om vilka verktyg som bör 
användas för att hitta efterfrågad kompetens skiljer sig åt. De kompetenser som anses går att 
lära sig snabbt eller utveckla i arbetet (praktiskt handlag, rökdyka) finns inte ett lika starkt 
behov att genomföra tester i samma utsträckning till skillnad från kompetenser som uppfattas 
som svårare att lära sig snabbt (simma, träna bort höjdrädsla). Det är tydligt att införandet av 
kompetensbaserad rekrytering på stationen är ett verktyg som sätter igång diskussioner inom 
brandförsvaret där en effekt blir att gamla sanningar ifrågasätts och testernas validitet likaså. 
Kompetenser för insatsförberedande arbetsuppgifter är möjlig att urskilja till viss del med hjälp 
av vissa av testerna. Kompetenser relaterat till förebyggande och andra arbetsuppgifter är inte 
möjlig att urskilja med hjälp av testerna men däremot med stor sannolikhet genom intervjun 
och de webbaserade testerna. Testerna, intervjun och webbaserade tester kan därmed urskilja 
olika kompetenser vilket innebär att beroende på vilka kompetenser som efterfrågas i högre 
utsträckning fyller rekryteringsverktygen en mer eller mindre funktion. Oavsett vilka 
kompetenser som prioriteras bör behovet av efterfrågad kompetens utkristalliseras innan en 
rekryteringsprocess påbörjas. Detta för att veta vilken funktion testerna fyller och till vilken 
utsträckning. Att använda sig av kompetensbaserad rekrytering har den fördelen, gentemot 
vissa tester, att det är möjligt att anpassa kravprofiler, intervjumall och andra kriterier utifrån 
det behov brandförsvaret har för tillfället. Kompetensbaserad rekrytering kan därmed fylla en 
funktion till att urskilja den kompetens som efterfrågas utifrån ett rättvist rekryterings 
förfarande.    

Metoddiskussion 
Vi anser att en kvalitativ studie med intervjuer har varit en passande metod för att besvara 
studiens syfte och frågeställningar. Detta eftersom att intervjuer som tillvägagångssätt är 
fördelaktigt för att kunna undersöka och beskriva uppfattningar. Vi intervjuade testledare samt 
rekryteringsansvariga om vad de ansåg om testernas relevans i relation till den kompetens som 
efterfrågades inom det studerade brandförsvaret. Genom intervjuer kunde vi få fördjupade svar 
genom att ställa öppna frågor samt följa upp och reda ut om det uppstod frågor eller oklarheter 
under intervjuerna. Efter genomförda intervjuer upplevde vi en mättnad med insamlat material. 
Det vill säga det var möjligt att urskilja att innehållet i intervjuerna gav liknande information 
och att därför anser vi att genom de intervjuer vi genomförde var denna information tillräckligt 
för att stärka studiens trovärdighet.  
Vårt syfte var att undersöka och beskriva respondenternas uppfattningar och är 
därmed medvetna om att vi gjort en tolkning och konstruktion av respondenternas svar där 
uppfattningar riskerar att misstolkas. Därför har följdfrågor och klargörande frågor ställs under 
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intervjuerna för att minimera misstolkning. Vi har även genom hela studien kritiskt reflekterat 
över vårt agerande i bearbetning av material för att redovisa insamlat material på ett så 
trovärdigt sätt som möjligt. Vi är dock medvetna om att allas uppfattningar inte redovisats i sin 
helhet i studiens empiri vilket riskerar att respondenterna upplever att deras resonemang ändå 
blivit misstolkat.  För att öka trovärdigheten har vi båda deltagit i studiens alla delar för att 
datainsamling och databearbetningen skulle vara under så lika förutsättningar som möjligt. 
Därefter har vi med hjälp av transkribering, kodning och kategorisering utformat teman som vi 
anser rymmer de mest väsentliga delarna av resultatet. 

Vår ambition har varit att genom vetenskapsrådets (2002) etiska riktlinjer, varit noga med att 
deltagandet ska ha skett frivilligt genom att informera om samtyckeskravet. Vad som kan 
diskuteras är på grund av tidsbrist ringde vi upp de respondenter som inte hade svarat i tid på 
förfrågan om medverkan. Frågan är om dessa personer hann tänka igenom sitt deltagande eller 
om de kände sig ”tvingade” till att tacka ja till intervju. Vad som dock bör poängteras är att 
samtliga respondenter hade läst missivbrevet och var därmed informerade om studiens syfte 
(informationskravet). Vi fick kontaktuppgifterna till respondenterna av vår kontaktperson på 
brandförsvaret och därmed kunde inte våra respondenter anonymiseras. En annan anledning 
till att respondenterna inte kunde anonymiseras på det studerade brandförsvaret var att 
personerna vet vilka som ingår i dessa två grupper och att intervjuerna skedde i brandförsvarets 
lokaler. Vi var dock noga med att förklara att svaren inte kunde härledas till dem personligen i 
uppsatsen (konfidentialitetskravet). Denna studie har genomförts endast utifrån forskningens 
ändamål och därmed anser vi uppfylla nyttjandekravet. 

Viktigt att notera är att eftersom respondenterna har olika befattningar och arbetar med olika 
arbetsuppgifter finns stor chans att de kan ha svarat utifrån vad de anser är viktigast just utifrån 
deras yrkesroll. Vad som även är viktigt att poängtera är att eftersom respondenterna känner 
varandra så finns en risk att de kan ha svarat utifrån vad de tror förväntas att de ska svara vilket 
kan ha påverkat studiens resultat. Detta var något vi försökte undvika genom att intervjuerna 
genomfördes enskild med varje respondent för att de skulle uttrycka sina egna åsikter och inte 
falla för grupptryck. 

 
Vad som också bör påpekas är att samtliga respondenter i studien är män och att de talar utifrån 
egna erfarenheter. Hade det funnits kvinnor bland respondenterna kan studiens empiri ha sett 
annorlunda ut. Innan studiens material samlades in hade vi en förutfattad mening om att 
diskussionen kring jämställdhet skulle lyftas i högre grad bland respondenterna då denna fråga 
aktualiseras i hög grad i tidigare forskning. Responsen bland respondenterna var att ingen 
diskuterade diskriminering i så stor utsträckning. Då den homogena strukturen bland 
brandförsvar har forskats och diskuteras mycket kring kan detta vara en orsak till att 
respondenterna undvek att tala om rekryteringsprocessen i termer av jämställdhet och 
diskriminering.  

Förslag till fortsatta studier  
Avsikten med denna studie har varit att generera en förståelse för testledare och 
rekryteringsgrupps uppfattningar om testers relevans i relation till brandmäns kompetens. Då 
åsikterna om arbetets innehåll skiljer såg åt mellan lag, MSB och räddningstjänster skulle 
framtida studier kunna utforska närmare i vilken riktning yrket brandman bör ta och hur detta 
bör gå tillväga. På så sätt skulle kompetenser som framtidens brandmän bör ha kunna 
tydliggöras i högre grad. Detta skulle kunna vara nytta för den framtida yrkespraktiken för att 
förbättra och tydliggöra räddningstjänsters rekryteringsförfaranden och urval av sökanden. 

Det skulle även vara intressant att undersöka hur beslutfattande i räddningstjänsters 
rekryteringsprocesser praktiskt går till. Även detta skulle kunna bidra till förbättring av 
räddningstjänsters rekryteringsförfaranden och en ökad kunskap till hur beslut fattas och på 
vilka grunder.  
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Bilaga 1  
Informationsbrev 
  
Hej, 
 
Vi heter Ida Hällgren och Erika Bäckström och studerar personalvetarprogrammet på Umeå 
universitet. Just nu skriver vi vår C-uppsats och har därmed fått i uppdrag att skriva för 
brandförsvaret. Vi har fått dina kontaktuppgifter från XXX. 
  
Syftet med vår studie är att undersöka hur tester som används vid rekryteringen på X 
brandförsvar i dagsläget har för funktion och koppla detta till en brandmans arbetsuppgifter. 
  
Vi vänder oss till dig gällande förfrågan om din medverkan i denna studie via en intervju. 
Intervjuer kommer ske under V.17 och V.18 i någon av brandförsvarets lokaler. Intervjun 
kommer pågå max en timme. Din medverkan i studien är frivillig och du har möjlighet att 
avbryta den när som helst. Uppgifter om dig kommer avidentifieras och dina svar kommer inte 
kunna härledas till dig personligen. 
  
De svar som du bidrar med i studien kommer ge underlag till fortsatt arbete inom området för 
brandförsvaret. De resultat som studien visar kommer brandförsvaret att ta del av samt Umeå 
universitet. Uppsatsen kommer att publiceras på Diva, vilket är en gemensam söktjänst för 
studentuppsatser. 
  
Vi vore tacksamma om du vill delta i vår studie, hör gärna av dig så fort som möjligt med ditt 
svar. Om du har möjlighet att delta i vår studie ber vi dig komma med förslag på dagar och tider 
då du har möjlighet att träffas. 
  
Tack på förhand! 
Med vänliga hälsningar Ida och Erika 
 
Vid frågor, kontakta: 
Ida Hällgren, e-post:  XXX: Mobil: XXX 
Erika Bäckström, e-post: XXX Mobil: XXX 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 
Intervjuguide  
 

Tema: Arbetsuppgifter. 

 

• Kan du kort berätta om dig själv? (Anställningstid, befattning,). 
• Vilka arbetsuppgifter skulle du säga är de vanligaste för en brandman hos er? 
• Om du måste välja av alla arbetsuppgifter ni har, vilka arbetsuppgifter skulle du 

prioritera? Hur kommer det sig?  
 

Tema: Testerna ur ett rekryteringssammanhang. 

 

• Kan du berätta vad du tycker om testerna som utförs i dagsläget på stationen vid 
rekrytering? 

• Vilka anledningar finns till att ni utför tester i dagsläget vid rekrytering?  
• Kan du ge exempel på vilka för- respektive nackdelar finns med att utföra tester vid 

rekrytering?  
• Kan det finnas anledningar till att inte utföra tester vid er rekrytering?  
• Kan du ge exempel på vilka för- respektive nackdelar kan finnas med att inte utföra 

tester vid rekrytering?  
• Vad är dina tankar om att brandförsvaret idag utför tester på personer som gått SMO-

utbildning vid rekrytering? Med tanke på att de redan gjort tester under sin utbildning.  

 

Tema: Arbetsuppgifter och testerna kopplat till varandra 

• Genom testerna, är det några arbetsuppgifter som man prövar?  
• Är det några kunskaper eller färdigheter som man prövar genom testerna? 
• Motsvarar innehållet i testerna de kunskaper och färdigheter eller andra behov 

som en brandman behöver?  
• Vad anser du om godkänd nivåerna på testerna? Är dessa rimliga utifrån 

arbetsuppgifterna? 
• Är det något test som är viktigare än andra test enligt dig?  

Tema: Urval/ rekrytering 

• Efter utförda intervjuer, hur går bedömningen till att avgöra vilka som går vidare till 
intervju? 

• Vid rekrytering av brandmän vad anser du är viktigast att beakta för att hitta den bäst 
lämpade kandidaten? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3 
Arbetsbeskrivning 
 

 
 

 

 

 



 

 

Bilaga 4 
 

Arbetstidsfördelning brandman  
Syftet med denna sammanställning är att i grova drag klargöra brandmannens arbetsuppgifter 
och hur arbetstiden är fördelad mellan dessa. Underlaget ska i första hand användas i översynen 
och utvecklingen av rekryteringsprocessen.  

Begränsningar  

Sammanställningen utgår från en arbetsvecka för hela räddningspersonalen (168 timmar) där 
det under denna tid alltid beräknas vara 10 personer i tjänst. Både dagpass (07.30-17.30), 
nattpass (17.30-07.30) och dygnspass (17.30-17.30) finns med. Det antas sedan att alla veckor 
på året ser ungefär likadana ut. Vissa veckor på året skiljer sig dock, främst sommarmånaderna 
och tiderna kring storhelger, då verksamheten avstannar något. En ytterligare förenkling i 
denna sammanställning är antagandet att alla brandmäns arbetsfördelning ser likadan ut vilket 
inte stämmer i realiteten. Det är i huvudsak fördelningen mellan disponibel tid och 
insatsförberedelse som kan skilja sig avsevärt mellan olika brandmän. Skillnaden beror till stor 
del på den enskilda brandmannens engagemang och drivkraft då denna tid i dagsläget till viss 
del inte är planerad/arbetsledd.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Nedan följer en beskrivning av vad de olika arbetsuppgifterna innebär.  

Övning/utbildning  

I denna del ingår de arbetsmoment som syftar till att höja eller bibehålla personalens 
kompetens, dvs. gruppövningar eller enskilda övningar. Tid för att planera och hålla i övningar 
för övrig personal kan även den ses som kompetenshöjande men denna tid går i detta fall under 
kategorin insatsförberedelser.  

• 2 timmar mån-tors dag för samtlig personal = 8 timmar   

• 1,5 timmar mån-tors kväll för samtlig personal = 6 timmar   

• Fredag 1 timme (badhuset) för samtlig personal   

• Egen utbildning 4 timmar (detta motsvaras av att samtlig personal övar en timme per vecka 
 på egen hand)  Under en vecka motsvaras övningstiden av 19 timmar vilket innebär 11,3 
% av den totala arbetstiden. Efter justering för larm beräknas denna tid uppgå till 11 %.  

Fysisk träning   

I denna del ingår i huvudsak de schemalagda fystillfällena. De övriga fystillfällena som sker 
enskilt eller i grupp faller in under kategorin disponibel arbetstid.  Under en vecka genomförs 
schemalagd fys grovt räknat 1,5 timme per arbetspass förutom dygn lör/sön där 2 timmar antas 
nyttjas. Detta innebär 19 timmar vilket motsvarar 11,3 % av den totala arbetstiden. Efter 
justering för larm beräknas denna tid uppgå till 11 %.   

Drift och underhåll   

I drift- och underhållsarbetet ingår arbetsuppgifter såsom kontroller och underhåll av fordon 
och materiel, städ och tvätt av lokaler, fordon och materiel/kläder samt en del externa arbeten. 
 Drift- och underhållsarbetet antas motsvara 2 st heltidstjänster under mån-lör vilket innebär 16 
timmar per dag och 96 timmar per vecka.  Under en vecka motsvaras således drift- och 
underhållsarbetet av 9,6 timmar vilket motsvarar 5,7 % av den totala arbetstiden. Efter justering 
för larm beräknas denna tid uppgå till 5,4 %.   

Insatsförberedelser   

I det insatsförberedande arbetet ingår övning/utb (inkl. förberedelser) som personal håller i för 
annan personal förutom för den egna gruppen. Denna tid uppskattas till 4 timmar/vecka vilket 
motsvaras av att samtlig personal lägger 1 timme per vecka på denna uppgift.  I arbetet 
insatsförberedelser ingår även arbetsuppgifter såsom framtagande och revidering av 
situationsplaner, insatsplaner, insatskort och rutiner. Här ingår även olika utvecklingsprojekt 
och uppföljning/utvärdering etc. Detta arbete uppskattas till 7 timmar/vecka vilket motsvaras 
av att samtlig personal lägger 1,75 timmar per vecka på denna uppgift.  Under en vecka 
motsvaras det insatsförberedande arbetet av 11 timmar vilket motsvarar 6,5 % av den totala 
arbetstiden. Efter justering för larm beräknas denna tid uppgå till 6,2 %.   



 

 

Förebyggande   

I denna del ingår följande arbetsuppgifter:   

• Bostadstillsyn: 4 veckor, mån-tors, 3 tim/tillfälle (inkl förberedelser) = 0,9 timmar   

• Förskoleveckan: mån-fre, 5 tim/tillfälle (inkl förberedelser), 4 bm/tillfälle = 0,2 timmar   

• Årskurs 2: 2 veckor, mån-fre, 4 tim/tillfälle (inkl förberedelser), 2 bm/tillfälle = 0,15 timmar   

• Studiebesök: 35 st, 2 tim/tillfälle (inkl förberedelser) = 1 tillfälle per bm och år = 0,15 timmar  

• Butikstillsyn: 1 vecka mån-tors, 3 tim/tillfälle (inkl förberedelser) = 0,2 timmar   

• Öppet hus: 10 tim (inkl förberedelser), 14 bm/tillfälle = 1 tillfälle per bm = 0,25 timmar   

• Tillsyn av uppställningsplatser: 10 ggr/år, 2 tim/tillfälle = 1 tillfälle per bm = 0,05 timmar   

• Information till allmänheten: 8 ggr/år, 2 tim/tillfälle = 0,35 timmar   

• Evenemangstillsyner: 12 ggr/år, 2 tim/tillfälle = 0,25 timmar   

• Under en vecka motsvaras det förebyggande arbetet av 2,5 timmar vilket motsvarar 1,5 
% av den totala arbetstiden. Efter justering för larm beräknas denna tid uppgå till 1,4 %.  

Larmtid  

• Under ett år genomförs ca 900 st räddningsinsatser. På uppskattningsvis hälften av 
dessa insatser aktiveras endast halva personalstyrkan. Om varje insats grovt uppskattas 
till att ta en timme att genomföra innebär det att 13 timmar per vecka används till larm 
vilket motsvarar 7,7 % av den totala arbetstiden.  

• Disponibel arbetstid  

• Denna tid är i huvudsak oplanerad arbetstid och i nuläget är det till stor del upp till den 
enskilde brandmannen om några arbetsuppgifter ska genomförs och vad dessa i så fall 
ska bestå av. Det som dock alltid genomförs är att upprätthålla beredskap för larm.  

• Disponibel arbetstid är i huvudsak tiden mellan kl 22.00–00.00 samt mellan 05.00–
07.30 där i huvudsak inga arbetsuppgifter genomförs. Detta motsvaras av 31,5 timmar 
eller 18,75 %. Efter justering för larm beräknas denna tid uppgå till 18 %.  

• I dagsläget nyttjas heller inte all arbetstid mellan främst kl 16.00–17.30 på vardagarna 
samt delar av helgpassen. En grov uppskattning av detta är att ungefär hälften av 
personalens totala arbetstid under dessa intervall är disponibel tid där inga 
arbetsuppgifter förekommer. Detta motsvaras av 20,5 timmar eller 12,2 %. Efter 
justering för larm beräknas denna tid uppgå till 11,5 %.  

• Nattvila  

• Enligt gällande arbetstidslagstiftning ska arbetstagare ges möjlighet till nattvila under 
perioden 00:00 – 05:00 under förutsättning att arbetsuppgifterna kan göras på annan 
tid av dygnet utan att det menligt påverkar tredje man. Därför är det brukligt att 
brandmannen sover på arbetstid den del av perioden 00:00 – 05:00 där det inte finns 



 

 

behov av räddningsinsats eller återställning efter avslutad insats.  

• Denna tid motsvarar 20,8 % av den totala arbetstiden. Efter justering för larm beräknas 
denna tid uppgå till 20 %.  

• Måltidsuppehåll och rast  

• Eftersom räddningstjänstsverksamheten är av sådan art att räddningsinsats inte kan 
fördröjas är möjligheterna till matrast utesluten. Det innebär att personalen istället tar 
uppehåll från sina arbetsuppgifter för att äta exempelvis lunch men i händelse av larm 
beger man sig omgående tillbaka till aktiv tjänst.  

• Denna tid uppgår under en vecka till 14 timmar vilket motsvarar 8,3 % av den totala 
arbetstiden. Efter justering för larm beräknas denna tid uppgå till 7,8 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 5 
Beskrivning av tester 
Höjdtest 

Går till på så vis att kandidaten klättrar upp på 27 meters höjd med 12 graders lutning på 
stegbilen. Undertiden får kandidaten i uppgift att räkna stegpinnar och när den kommer upp får 
den svara på olika frågor som testansvarige frågar. Testet är inte på tid och bedöms godkänt och 
icke godkänt.   

 

 

Fysiska tester 

 

 

Figur 1, Fysiska gränsvärden vid rekrytering av brandmän. 

 

Testerna har framtagits utifrån en verksamhet vid namn Winternet som är ett forsknings- och 
utvecklingscentrum för idrott. 

där ingår rodd, bänkpress, axelpress, gripstyrka och jämfota längdhopp samt löpning. Testet går 
ut på att pröva den fysiska förmågan. Testet bedöms på en 11 gradig skala där 1 poäng är 
godkänt.  För att klara godkänt på dessa tester ska du klara 

 

• Gripstyrka på 30 kg 
• Ro roddmaskin 500 m på mindre än 130 sekunder 
• Bänkpress 30 kg 20 repetitioner 
• Stående längdfotahopp 180 cm  
• Haklyft 15 kg, 20 repetitioner  
• Löpning var ett test som uteblev vid årets testning. 

 

 



 

 

 

 

Rullbandstestet 

Går till på så sätt att personen får ta på sig utrustning som består av fullständig larmutrustning, 
dock utan andningsmask samt att stövlar ersätts med träningsskor. Med utrustningen skall 
vikten vara 24 +/- 0,5 kg mer än den normala vikten. Sedan går testet ut på att du ska gå på 
rullbandet i hastighet av 5,6 km/h med två minuters uppvärmning, därefter 6 minuter på 8 
graders lutning på bandet. Lagkravet ligger på 4,5 km/h. Argumentet till att kravet är högre på 
det brandförsvar där studien görs är för att de vill anställa personer som presterar över det lagen 
säger då de anser att ju äldre personer blir ju mer kondition tappar de.  

  

Simtest 

Kandidaten simmar 6 längder samt ett valfritt hopp från tre meter för att sedan simma och 
hämta en docka. Testet är inte på tid. Testet bedöms godkänt och icke godkänt.  

 

Rökdykningstestet 

Kandidaterna går in två och två i ett rökfyllt rum och ska leta en docka. Testet är inte på tid och 
bedöms godkänt/icke godkänt.  

 

Tekniktest 

 Testerna har sett lite annorlunda ut genom tiderna men kan vara att till exempel byta en 
motorsågskedja. Testet är inte på tid och bedöms godkänt/ icke godkänt.  

 

 


