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F�rord

Vid Stockholms brandf�rsvar finns f n enbart m�n anst�llda i utryckningsstyrka.
D�rf�r besl�t kommunens brand- och r�ddningsn�mnd att projektet ÒKvinnor i
utryckningsstyrkaÓ skulle genomf�ras. B�de n�mnden och Stockholms
brandf�rsvar finner det angel�get att undanr�ja de eventuella hinder som finns f�r
anst�llning av kvinnliga brandm�n.

Arbetslivsinstitutet har aktivt deltagit i projektet dels genom att personal fr�n
institutet kontinuerligt har genomf�rt olika tester, dels genom att utv�rdera
rekryteringstester, utbildning och praktiktiden p� stationerna.

�ven Stockholms brandf�rsvar har skriftligen dokumenterat projektet.
Det har varit b�de l�rorikt och intressant att f� ta del av det arbete och det

engagemang som personalen vid Stockholms brandf�rsvar och de �tta kvinnorna
lagt ner i projektet. Intresset fr�n massmedia har varit stort och projektet har f�tt
mycket publicetet.

Min f�rhoppning �r att de resulat som uppn�tts ska leda till att kvinnor anst�lls
inom brandf�rsvaret b�de i Stockholm och i �vriga kommuner.

Hans Lagerhorn
Brandchef



F�rord

Arbetslivsinstitutet har sedan m�nga �r studerat effekter p� m�nniskan av tungt
kroppsligt arbete och arbete i v�rme. Brandm�n och r�kdykning har varit ett
viktigt tema pga de mycket stora krav som s�dant arbete st�ller. Av tradition har
dock kvinnor, med mycket f� undantag, inte engagerats som r�kdykare och
kunskapen �r d�rf�r begr�nsad om kvinnor i s� extremt belastande yrkesarbete.

N�r Stockholms brandf�rsvar nu genomf�rt ett projekt med utbildning och
tj�nstg�ring av kvinnor f�r brandf�rsvaret var det d�rf�r av stort intresse, s�v�l
teoretiskt som praktiskt, att utv�rdera resultaten. Arbetslivsinstitutet har nyligen
inlett ett omfattande forsknings- och utvecklingsprogram om ÒK�n, arbete och
h�lsaÓ. Kvinnors arbetsvillkor, diskriminering och oh�lsa �r viktiga teman.
F�religgande rapport �r f�rhoppningsvis en av de pusselbitar som s� sm�ningom
kommer att leda till �kad kunskap och ett mer j�mst�lld arbetsliv.

�sa Kilbom
Professor, projektledare Arbetslivsinstitutet
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1. Inledning

Under h�sten 1996 kontaktades Arbetslivsinstitutet av Stockholms brandf�rsvar
f�r eventuell medverkan vid utv�rderingen av en f�rs�ksrekrytering av kvinnor
f�r brandmannayrket. Utv�rderingen skulle g�lla b�de grundutbildningen och den
inledande praktiktj�nstg�ringen. Efter diskussioner med brandf�rsvaret �tog sig
institutet uppdraget att g�ra en vetenskaplig utv�rdering av projektet.

Utv�rderingen skulle �ven omfatta en uppf�ljning av inl�rningseffekter under
utbildnings- och praktikperioden samt en bed�mning av grundutbildningens och
praktiktj�nstg�ringens uppl�ggning. Utv�rderingsprojektets m�ls�ttning var
s�ledes att
- utv�rdera m�jligheterna f�r de rekryteringstester som f�r n�rvarande till�mpas

vid Stockholms brandf�rsvar att v�lja ut l�mpligaste brandm�n/kvinnor
- utv�rdera inl�rning av n�gra specifika yrkes/arbetsrelaterade tester
- ge f�rslag till �tg�rder och f�r�ndringar av rekryteringsf�rfarandet

Projektet skulle genomf�ras under 1997 avseende 8 kvinnor, och under n�sta
rekryteringsomg�ng kompletteras med motsvarande studier av minst 8 m�n.

Kraven p� en brandman kan indelas i fysiska och mentala. De fysiska kraven
omfattar fr a aerob kapacitet, muskelstyrka, smidighet och balans, men �ven mer
specifika kunskaper som simkunnighet mm. De mentala kraven kan indelas i
stresstolerans och kognitiv f�rm�ga, s�som f�rm�ga att ta instruktion, f�rm�ga att
fatta snabba och riktiga beslut, f�rm�ga att arbeta i grupp. Den mentala och
fysiska f�rm�gan sammanh�nger, exempelvis s� att individer som vet att den egna
fysiska f�rm�gan �r tillr�cklig kan sannolikt arbeta p� ett lugnare och tryggare
s�tt. Det �r en allm�n erfarenhet att de mentala kraven p� en brandman �r mycket
h�ga. Eftersom det inte funnits n�gra v�lutvecklade testmetoder, anpassade till de
mentala kraven vid brandmannarbete och dessa �r sv�ra att m�ta kvantitativt, har
dock inte lika stor uppm�rksamhet riktats mot dessa krav. Risken finns d�rf�r att
de mentala kraven f�tt st� tillbaka f�r vissa av de fysiska kraven d�r man ansett
sig kunna formulera minimikrav, f�r deltagande i utryckningstj�nst.

Bakgrunden till projektet �r den debatt som �gt rum sedan flera �r om kvinnors
l�mplighet som brandm�n, fr a vid r�kdykningsuppdrag. Kvinnor med god fysisk
kapacitet har av m�nga ansetts vara lika l�mpliga f�r s�dana uppdrag som m�n.
Andra �ter har ansett att kvinnor aldrig (eller s� gott som aldrig) kan fylla de
fysiska krav som st�lls vid r�kdykning. Eftersom k�nsskillnaderna i fysisk
arbetsf�rm�ga �r mest p�tagliga f�r muskelstyrka och aerob kapacitet
(syreupptagning), har diskussionen l�nge handlat om vilka minimi-niv�er som b�r
st�llas vid rekrytering och h�lsokontroller av brandm�n. Arbetarskyddsstyrelsens
f�reskrift (2) stadgar att h�lsokontroller av brandm�n m�ste omfatta ett
konditionsprov p� cykelergometer eller p� l�pande band med krav p� en viss
minimikapacitet. Betr�ffande muskelstyrka anges att det kr�vs tillfredst�llande
muskelstyrka (AFS ¤5), och betr�ffande mental kapacitet kr�vs enbart att den som
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r�k- eller kemdyker skall Ókunna arbeta lugnt i sv�ra situationerÓ (AFS, ¤4). De
officiellt formulerade kraven har kritiserats f�r att vara alltf�r litet anpassade till
de specifika kraven p� brandm�n, och d�rf�r har m�nga brandf�rsvar utvecklat
egna testmetoder som fr a testar muskelstyrka, smidighet och balans. F�r
Stockholms brandf�rsvar regleras dessa krav i skrivelsen, ÓM�linriktning,
�vning/utbildningÓ Brandm�nnen testas �rligen i Stockholms brandf�rsvar f�r att
fastst�lla att de uppfyller de sk ÓMinimikraven f�r arbete i utryckningstj�nstÓ.
N�gra vetenskapliga utv�rderingar av s�dana till�ggskrav har dock inte gjorts.

I Sverige har kvinnor i mycket liten omfattning s�kt arbete som brandm�n.
Under de senaste tre �ren har dock en f�r�ndring kunnat m�rkas och ett �kat antal
kvinnor har s�kt anst�llning som brandm�n b�de inom deltids- och heltidsk�rer.
F.n. finns det i Sverige en kvinnlig heltidsbrandman provanst�lld f o m mars -98
och ca 90 kvinnliga deltidsbrandm�n. M�nga r�ddningstj�nster har vid
annonsering av lediga tj�nster som brandm�n uppmanat kvinnor att s�ka. S�
skedde ocks� vid den senaste rekryteringen 1994 vid Stockholms brandf�rsvar.
Uppmaningen gav relativt stort genomslag och andelen kvinnliga s�kande
uppgick till 6% av det totala antalet s�kande som var ca 2 000. S� stor andel
kvinnliga s�kande hade brandf�rsvaret aldrig tidigare f�tt. Ett rent statistiskt
uttagningsf�rfarande skulle ha inneburit att en av de 24 antagna brandm�nnen
skulle ha varit kvinna. S� blev nu inte resultatet. Av de ca 80 kvinnor som
kallades till tester, klarade ingen det grundl�ggande kravet p� aerob kapacitet som
�terfanns i Arbetarskyddsstyrelsens d� g�llande f�reskrifter (cykelergometertest).

Efter 1994 �rs rekrytering framf�rdes kritik av bl.a. J�mst�lldhetsombudsÐ
mannen (J�mO). Den allvarligaste kritiken som J�mO framf�rde var att de tester
som anv�ndes vid brandf�rsvaret var k�nsdiskriminerande, dvs. de ing�ende
testmomenten ans�gs vara utformade p� ett s�dant s�tt att de utesl�t anst�llning av
kvinnliga s�kande. Brand- och r�ddningsn�mnden hade i j�mst�lldhetsplanen f�r
1996 uppdragit �t brandf�rsvaret att utreda kvinnors f�ruts�ttningar att tj�nstg�ra i
utryckningsstyrka. N�mnden besl�t d�rf�r i december 1996 att uppdra �t
brandf�rsvaret att genomf�ra projektet ÓKvinnor i utryckningsstyrkaÓ.
Brandf�rsvaret tog fram ett f�rslag till projektbeskrivning utifr�n uppfattningen
att Ódet enda s�kra s�ttet att utreda huruvida kvinnor har tillr�cklig fysisk
kapacitet att klara t.ex. r�kdykaruppdrag �r att testa f�rm�gan i praktiskt arbeteÓ.

I den aktuella utv�rderingen av slutlig rekrytering, grundutbildning och
praktiktj�nstg�ring av kvinnliga brandm�n har de rekryteringstester och de tester
som anv�nds f�r att unders�ka om brandmannen uppfyller Òminimikraven f�r
arbete i uttryckningstj�nstÓ som normalt anv�nds inom Stockholms brandf�rsvar
anv�nts. Dessa har kompletterats med psykologiska tester som beskriver mental
kapacitet, stresstolerans och attityder, samt med praktiska fysiska tester som �r
avsedda att m�ta s�v�l teknisk f�rdighet som fysisk kapacitet i verklighetsn�ra
aktiviteter.

En av de kritiska fr�gorna vid denna typ av utv�rdering �r vilka kriterier som
ska anv�ndas f�r att besvara fr�gan om testernas, utbildningens och
tj�nstg�ringens l�mplighet. Det b�sta svaret �r naturligtvis att bed�ma varje
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enskild brandmans prestationer under en l�ng rad yrkesverksamma �r. Har
han/hon kunnat medverka i alla uppdrag? Har han/hon visat godtagbara
prestationer i de olika uppdragen? Han han/hon klarat sig utan allvarliga skador?

I brist p� praktiska m�jligheter att g�ra en s�dan l�ngtidsuppf�ljning har vi
fastnat f�r att l�ta varje kvinnlig projektdeltagares arbetsledare g�ra en
bed�mning av hennes prestationer efter ca 6 m�naders praktiktj�nstg�ring. Denna
bed�mning �r allts� det facit som de individuella testerna och prestationer under
utbildningen ska st�llas emot. F�r att �ven f� underlag f�r rekommendationer om
f�rb�ttringar s� har �ven intervjuer med de kvinnliga projektdeltagarna och
arbetsledarna genomf�rts, och f�rslag till f�rb�ttringar har erh�llits genom enk�ter
till instrukt�rer och brandm�n.

F�r utformning, genomf�rande och analys av de psykologiska testerna samt
intervjuer med kvinnliga brandm�n svarar professor Bertil T�restad och docent
Lennart H�gman vid Stockholms universitet, institutionen f�r Psykologi. De
tester som normalt anv�nts vid Stockholms brandf�rsvar har utf�rts under ledning
av idrottsinstrukt�r P-A Olofsson som �ven medverkat vid genomf�rande av
�vriga tester. F�r utformningen av �vriga fysiska tester svarar fysiolog D�sir�e
Gavhed och doktor Margareta Torg�n, vilka �ven analyserat testresultaten och
genomf�rt intervjuer med arbetsledare och genomf�rt enk�tunders�kningarna. F�r
sambandsÐanalyserna och slutsatserna svarar samtliga medf�rfattare.
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2. Metoder och genomf�rande av 
rekrytering, utbildning och praktik

2.1 Studiedesign med tidsschema

I figur 1 redovisas att tidsschema �ver projektets genomf�rande.

  970101         970317             970522                                                                                  971209  971231

rekrytering

start slut

p      r       a       k        t       i      k
k

slut

utbildning utbildning praktik

                                         AR            AR                                AR             AR                   AR

intervju

 Intervju pd

intervjuer

instrukt�rer

 Intervju pd

arbetsledare, kollegor

Figur 1.Tidsschema �ver projekttiden. Arbetsrelaterade tester (AR-tester) under 
utbildnings och praktiktid.

2.2 Karakt�ristika f�r de kvinnor som deltog vid det andra 
testtillf�llet

Aspiranternas �lder, l�ngd, vikt och Body Mass Index redovisas i tabell 1a och b.
I tabell 1a ing�r de tjugo kvinnor som deltog i andra testomg�ngen (urval III) och
i tabell 1b redovisas separat de �tta kvinnor som rekryterades av de 20.
Medell�ngden i den rekryterade gruppen var 2.5 cm h�gre och medelvikten var
0.8 kg h�gre �n hos den grupp p� 130 kvinnor  i �ldrarna 19-34 �r som studerades
i ÓLiv-90Ó unders�kningen (7). Kroppsm�tten skilde inte mellan kvinnorna i den
grupp som inte rekryterades och den grupp som rekryterades. Motsvarande
medell�ngd och medelvikt f�r brandm�nnen i Stockholms brandf�rsvar 1996 var
181 cm respektive 82 kg.

Samtliga kvinnor hade gymnasiekompetens fr�n 2-, 3- eller 4-�rigt gymnasium
med m�nga olika �mnesinriktningar. Fem av dem hade �ven h�gskoleutbildning,
fr�n en termin till fler�rig utbildning p� h�gskola. Endast en av dessa var
representerade bland de rekryterade kvinnorna. En hade erfarenhet av
r�ddningstj�nst. Tv� hade gjort milit�rtj�nst och var bef�lsutbildade. ArbetslivsÐ
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erfarenheten varierade mellan 7 m�nader och 9 �r och hade f�rv�rvats inom
m�nga olika privata och offentliga branscher.

Tabell 1.
1 a. Tjugo kvinnor som deltog i andra testomg�ngen.  1 b. Data fr�n den medicinska
nyanst�llningsunders�kningen.
S.D.=standardavvikelse, Min=l�gsta v�rdet, Max=h�gsta v�rdet.

n=20 Medel S.D. Median Min Max

�lder 24.3 1.9 25.0 21.0 27.0
L�ngd (cm) 169.9 4.7 169.5 164.0 178.0
Vikt (kg) 64.8 7.9 61.5 57.2 87.8
BMI 22.4 1.9 21.6 20.0 27.7

1b. De �tta kvinnor som rekryterades (projektdeltagarna).

n=8

�lder 24.0 2.3 25.0 21.0 27.0
L�ngd (cm) 168.1 5.9 165.8 163.0 178.5
Vikt (kg) 63.4 7.6 59.0 57.5 75.0
BMI 22.4 1.2 21.5 21.4 24.1

2.3 Rekrytering

2.3.1 Praktiskt genomf�rande

En grundl�ggande f�ruts�ttning vid rekrytering av nya brandm�n �r att de
s�kande, ska ha s�dana fysiska f�ruts�ttningar som kr�vs f�r arbetet som
brandman, bl. a. vid r�kdykning. Testf�rfarande och krav p� fysisk kapacitet vid
rekrytering av brandm�n till brandf�rsvaret utg�r naturligtvis ocks� fr�n
Arbetarskyddstyrelsens f�reskrift 1995: 1 men dessutom kr�vs att aspiranterna
uppfyller ett flertal b�de teoretiska, mentala och fysiska krav. Utformningen av
rekryteringsproceduren inklusive gr�nser f�r godk�nt resultat p� rekryteringsÐ
testerna best�ms av varje brandf�rsvar (p� kommunniv�).

�tta tj�nster som projektanst�llda brandm�n annonserades i januari 1997 i en
rikst�ckande dagstidning, en lokal dagstidning och Stockholm Stads tidning f�r
lediga platser, samt l�mnades till Arbetsf�rmedlingen. 380 kvinnor s�nde efter
ans�kningsformul�r. 85 ans�kningar inkom fram till ans�kningstidens utg�ng i
februari 1997. Rekryteringsf�rfarandet skilde sig v�sentligt fr�n tidigare
rekryteringar genom att endast godk�nt rullbandstest och godk�nnande vid
medicinsk unders�kning kr�vdes f�r att f� delta i projektet. De gr�nser som
anv�nts vid tidigare rekryteringsomg�ngar till Stockholms brandf�rsvar har dock
angetts i sammanst�llningen nedan. Tre psykologiska tester (se nedan 2.3.4.)
anv�ndes dessutom f�r f�rsta g�ngen vid Stockholms brandf�rsvar, men
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rekryteringsgruppen hade ej k�nnedom om resultaten av dessa tester vid urval av
de �tta projektdeltagarna.

85 s�kande

Urval I -
50 icke godk�nda

35 beh�riga aspiranter

Urval II -
f�rsta testtillf�llet - 13 icke

godk�nda

22 aspiranter- 2 �tertog sin anm�lan

Urval III -
andra testtillf�llet - 8 icke godk�nda

8 valda+4 reserver

Urval IV -
8 rekryterade (varav 2 reserver)

Figur 2. Urval vid rekrytering februari 1997.

Urval I. F�r att vara beh�rig m�ste s�kanden vara mellan 22 och 27 �r samt visa
ett godk�nt resultat p� ett rullbandstest enligt AFS 1995:1 (5.6 km/tim och 8
graders lutning i 6 minuter: belastningen motsvarar ca 230 Watt f�r en person
med kroppsvikt 65 kg och med 24 kg larmutrustning). 50 av de 85 s�kande
godk�ndes inte. Trettiofem gick vidare till urval II.

Urval II. Testerna omfattade rullbandstest p� nytt enligt ovan, armh�vningar p�
tid och m�tning av handgreppsstyrka (ÒhandpressprovÓ), intervju samt
teoretiska prov i matematik och svenska. Dessa tester ing�r normalt i
rekryteringsrutinerna vid Stockholms brandf�rsvar. De som inte fick godk�nt
rullbandstest eller klarade rullbandstestet med knapp marginal gick ej vidare.
Tretton av de 35 s�kande godk�ndes inte. 22 gick vidare till urval III. Tv� av
dem tog tillbaka sina ans�kningar.

Urval III. Omfattningen av dessa tester beskrivs nedan (punkt 2.3.3). Ett urval om
�tta individer gjordes fr�n de 20 s�kande. Man tog ocks� ut fyra reserver till de
�tta projektplatserna. N�r detta urval gjordes togs stor h�nsyn till den fysiska
styrkan och konditionen beroende p� s�kerhetsaspekterna. Urvalet gjordes av
personer inom Stockholms brandf�rsvar som deltagit vid de olika testerna och
vid intervjuerna, dvs. tv� personer fr�n personalavdelningen,
idrottsinstrukt�ren och �verbrandm�staren.
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Urval IV. Medicinsk unders�kning av de �tta valda och de fyra reserverna, varvid
tv� av de �tta ÒordinarieÓ aspiranter inte godk�ndes. I st�llet togs tv� av
reserverna ut till de �tta projektplatserna.

2.3.2 Intervjuer

Vid f�rsta testtillf�llet (urval II) gjordes en 30 minuters intervju av tv� personer
fr�n personalavdelningen och �verbrandm�staren p� Stockholms brandf�rsvar.
Intervjun omfattade utbildningsbakgrund, v�rnplikt, arbetslivserfarenhet,
fritidsintressen, motiv f�r att bli brandman och personliga resurser.

Vid andra testtillf�llet (urval III) gjordes en ca 45 minuters f�rdjupad intervju,
av personal fr�n personal- och utbildningsavdelningen p� Stockholms
brandf�rsvar samt en facklig representant, med s�rskild tyngdpunkt p� motiv f�r
att bli brandman och personliga resurser.

2.3.3 Tester vid rekrytering

2.3.3.1 Fysiska test
Vid f�rsta testtillf�llet (urval II) fick aspiranterna p� nytt genomf�ra
rullbandstestet enligt ovan (5.6 km/tim och 8 graders lutning i 6 minuter),
armh�vningar (krav- minst 35 p� 60 sekunder) och ett test av handgreppstyrka
(krav- minst 48 kilopond). De som inte fick godk�nt rullbandstest eller klarade
rullbandstestet endast med knapp marginal fick ej g� vidare till urval III.

Den fysiska delen av andra testomg�ngen (urval III) innefattade sim/
livr�ddningstest och test av muskelstyrka/ uth�llighet/ smidighet s.k. ÓfystestÓ.

Delmomenten i sim och livr�ddningstest var: grundl�ggande simf�rdighet 200
m br�stsim och 50 m ryggsim, v�xelvis vattentramp och dykning till botten 3.8 m,
livr�ddning av docka 25 m, v�xelvis armh�vning p� bass�ngkanten och dykning
till botten 3.8 m, l�ngddykning, hopp fr�n trampolin 5 m. Varje deltest bed�ms
enligt: skalan: mindre bra-1 po�ng, bra- 2 po�ng, mycket bra- 3 po�ng (krav-
totalt 12 po�ng f�r godk�nt test).

Delmomenten i ÓfystestÓ var:
- h�vr�ck, rekryteringskrav 8 h�vningar i f�ljd,
- sit-ups, krav 35 sit-ups p� 60 sek,
- sidhopp fr�n lugnt till h�gt tempo p� max 35 sek,
- liten hinderbana, krav under 15 sek ,
- stor hinderbana, krav under 5 min.

�ven h�r bed�mdes varje deltest enligt den tre-gradiga skalan, mindre bra-1
po�ng, bra- 2 po�ng, mycket bra- 3 po�ng och (minst 10 po�ng totalt kr�vdes f�r
godk�nt test).
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2.3.3.2 Psykologiska test 
Vid andra testtillf�llet gjordes dels ett r�kdykartest i m�rkt utrymme med
andningsapparat och helmask f�r att testa klaustrofobi-tendens, stresst�lighet,
probleml�sning och f�rst�else av muntlig instruktion, dels ett test av h�jdr�dsla p�
r�ddningsstege rest fr�n brandbil upp till hisskorg p� 30 m h�jd. B�da testen
bed�mdes efter en nio-gradig skala: ej godk�nt 1-3 po�ng, godk�nt 4-6 po�ng och
v�l godk�nt 7-9 po�ng.

2.3.4 �vriga teoretiska och praktiska test

Vid f�rsta testtillf�llet (urval II) gjordes prov av kunskaper i svenska och
matematik p� niv� motsvarande tv�-�rigt gymnasium.

Svenskprovet var tredelat, f�rst en kontroll att aspiranten kunde l�sa och f�rst�
en teknisk instruktion, d�refter sju kunskapsfr�gor d�r gr�nsen f�r godk�nd var
fyra r�tt och sist ett test av ordf�rst�else d�r sju av maximalt 15 ord skulle anges
r�tt. F�r godk�nt p� matematikprovett kr�vdes sju r�tt av maximalt 24 m�jliga.

Vid andra testtillf�llet (urval III) gjordes tre praktiska prov: en tr�vinkel skulle
snickras efter skriven instruktion p� h�gst 7 minuter, brandslangar och grenr�r
skulle kopplas ihop i angiven ordning s� snabbt som m�jligt, ett k�rprov p� gator
och man�verprov. F�r godk�nt p� testet slangkoppling kr�vdes att slangsystemet
blev funktionsdugligt. K�rprovet bed�mdes enligt nio-gradig skala: ej godk�nt 1-
3 po�ng, godk�nt 4-6 po�ng och v�l godk�nt 7-9 po�ng.

2.3.5 Medicinsk unders�kning

Denna utf�rdes enligt rutin f�r nyanst�llning inom Stockholms brandf�rsvar
innefattande: l�karunders�kning, arbetsprov p� ergometercykel (250 watt
belastning i sex minuter med EKG- bed�mning), lungfunktionstest (spirometri),
syntest, h�rseltest, rutinblodstatus (blodv�rde, s�nka, r�kning av blodkroppar)
samt urinstatus (glukos, protein) och drogtest (anabola steroider, cannabis,
amfetamin/ecstasy, kokain, heroin/morfin). Flera av de 12 aspiranterna som
deltog i urval IV klarade ej ergometercyklingen men inga EKG-abnormiteter
iakttogs. Samtliga 12 aspiranter saknade sp�r av droger i sina prov.

2.4 Utbildningen

F�r att bli brandman vid Stockholms brandf�rsvar kr�vs f�rutom de fysiska krav
som �terfinns i Arbetarskyddsstyrelsens f�rfattningssamling (AFS) 1995:1 att de
s�kande klarar olika fysiska tester, praktiska prov och intervjuer vid
rekryteringstillf�llet. De s�kande som slutligen antas genomg�r d�refter en 10-
veckor l�ng grundutbildning p� �vningsanl�ggningen, �gesta. Utbildningen
�tf�ljs av tj�nstg�ring d�r de nyanst�llda f�r bekanta sig med hela organisationen
genom att under ca 1 �r arbeta p� samtliga brandstationer inom Stockholms
brandf�rsvar. Efter 1-2 �rs intern utbildning och praktik avslutas utbildningsÐ
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perioden med en femton veckor l�ng kompetensutbildning vid n�gon av
R�ddningsverkets skolor. Brandmannautbildningen �r obligatorisk och efter
avklarad brandmannaexamen b�rjar brandmannen arbeta p� den station d�r han
blivit placerad efter internutbildningen.

2.4.1 Utbildningens uppl�ggning

Utbildningsplanen under projektet var samma som under den ordinarie
grundutbildningen inom Stockholms brandf�rsvar, senast genomf�rd 1994-95.
Utbildningen omfattade 360 utbildningstimmar under 10 veckor. Fyra instrukt�rer
ansvarade f�r utbildningen, varav tv� hade erfarenhet av tidigare utbildningar.
Tv� av instrukt�rerna ansvarade f�r teori och praktik inom omr�dena r�kdykning,
brandl�ra och sl�ckteknik. Dessa �mnen tillsammans omfattade ca 50% av
utbildningstiden. Utbildningens olika moment och deras f�rdelning redovisas i
tabell 2. F�r �vrig r�ddning hade tv� instrukt�rer ansvar och det omfattade
handhavande av stegar, slangar, motorkap och handverktyg. I normala fall
genomf�rs C-k�rkortsutbildning innan 10-veckorsÐutbildningen, men i projektet
ingick ej denna utbildning.

Under utbildningen delades de �tta pd in i  tv� grupper, f�r att f� in ett
t�vlingsmoment och d�rigenom b�ttre resultat under utbildningstiden.

Utryckningskl�der (larmst�ll) utprovades av varje individ inf�r utbildningen.
Dessa bestod av jacka med b�lte, h�ngselbyxor, skyddshj�lm, skinnhandskar,
yllesockor, gummist�vlar med st�lgel�nk och st�lt�h�tta. �ven Óstationskl�derÓ
tillhandah�lls, best�ende av sportbeh�, bomullsl�ngbyxor, bomullstr�ja eller -
skjorta, sockor och skor. Stationskl�derna (f�rutom skor) bars under larmst�llet
vid �vningar och larm.
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Tabell 2. Timf�rdelning av olika moment under grundutbildning.
Teori Praktik Antal timmar

R�kdykning
Andningsskydd X   6
Brandkunskap X   7
Brandpumpar X   2
R�kdykarradio X   7
R�kdykning X 72
Andningsfysiologi X   4
Hydraulik X   4
Brandventilation X X   4
Fordon X X  12
Fordonsv�rd X  10
Fordonstaktik X X   4
Stegar X X   8
Skum X X   6
Handbrandsl�ckning X   4
Motors�g X X   4
Sjukv�rd X X  14
Kem X X  10
Simning X X  14
Fysisk tr�ning X X  12
Linor och knopar X X   2
Islivr�ddning X X   4
Gasflaskor X X   4
Hissar X X   2
D�rrforcering X X   4
Takarbete X X   4
Lyftkudde X X   4
Elektrisk utrustning X X   4
Schakt och h�g h�jd X X   4
Kapmaskiner och handverktyg X X   4
Sj�lvnedfirning X   2
T�g och sp�rtrafik X X  12
Gasol X X   6
Test-kunskapsprov X X  20
Arbetarskydd X X   4
Defbriefing X   2
Drogpolicy X   4
F�rebyggande X   6
Organisation X X   2
�vrigt (iordningsst�llande, k�p av
kl�der, skor)
Information, presskonferenser,
samkv�m ,bes�k
Utv�rdering, ÓtokrundaÓ  62

Totalt 360
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2.5 Praktiktiden

Efter grundutbildningen f�rlades de �tta projektdeltagarna (pd) p� 7 olika
brandstationer i Stockholm med f�rorter. Praktikperioden varade fr�n slutet av
maj till sista december 1997. Alla pd hade en ca 4 veckors semesterperiod under
juli och augusti. En av pd flyttade efter ca 3,5 m�nader till en annan station pga
personalf�r�ndringar p� stationen. Pd arbetade ca 50 dag- och 50 nattpass t o m
december 1997, i tv�-skift. Dagpassen var alltid f�rlagda 7.30-17.30 och
nattpassen f�ljaktligen 17.30-7.30. Under praktiktiden (t.o.m. nov. 1997)
genomf�rde pd 15-37 �vningar samt �kte ut p� 23-179 larm. Det l�gre v�rdet
beror med stor sannolikhet p� underrapportering. Vissa reella skillnader i
larmfrekvens fanns dock, beroende bl.a. p� att pd arbetade p� b�de innerstadsÐ
stationer och f�rortsstationer. Innerstadsstationerna har dokumenterat h�gre
frekvens larm �n ytterstadsstationerna, 1455 resp. 824 larm (Stockholm
brandf�rsvars �rsber�ttelse, 1996). Varje arbetspass deltog pd i 0-2 larm, ett fysisk
tr�ningspass och ev. en annan �vning per dagpass enligt dagboksnoteringar.
�vningar genomf�rdes varje till vartannat dag-arbetspass. De vanligaste larmen
finns kategoriserade i tabell 3.

Varje brandman har en viss funktion varje arbetspass som l�per enligt ett
rullande schema. Funktionen �r sammanl�nkad med platserna p� de tre typer av
utryckningsbilar (sl�ckbil, r�ddningsbil och stegbil) som finns p� varje station.
Brandmannens uppgifter kan dock snabbt �ndras under p�g�ende insats.
Brandm�nnens olika platser/funktioner �r

1) chauff�r p� sl�ckbil, stegbil resp. r�ddningsbil,
2) r�kdykare (sl�ckbil och r�ddningsbil),
3) r�kdykarledare (sl�ckbil) och ofta
4) ÒordonnansÓ.

- Chauff�rerna k�r utryckningsbilarna, men har dessutom andra
ansvarsomr�den. Chauff�ren p� sl�ckbilen ansvarar f�r bilens utrustning och
vattenf�rs�rjning vid brandsl�ckning, dvs sk�ter brandpump och l�gger ut
slang. Chauff�ren p� r�ddningsbilen sk�ter radiokommunikation med
r�ddningscentralen, ordnar med vattenposter, g�r utv�ndig sl�ckning, sanerar
efter l�ckage och olyckor och chauff�ren p� stegbilen tillsammans med
ÒstegÓf�rmannen sk�ter bl.a. stegar, livr�ddar med stege, sk�ter hoppkudde, tar
hand om stormskador, tar h�l i tak vid vindsbrand, ordnar angreppsv�gar
genom f�nster och balkonger, och jordar str�m vid t-baneolyckor.

- R�kdykarna r�k- och kemdyker, ytb�rgar vid b�tolyckor, h�mtar fram personer
vid sp�rolyckor, anv�nder klippverktyg vid v�gtrafikolyckor, sk�ter
hydraulverktyg och jordar str�m vid sp�rolyckor.

- R�kdykarledaren leder r�kdykarnas arbete.
- Ordonnansen har olika uppgifter, som t.ex. att s�ka efter k�llan vid gaslukt,

bryta upp d�rrar och hj�lpa personer som sitter fast i hiss.
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R�kdykare i Stockholm brandf�rsvar ska dels klara kraven i
Arbetarskyddsstyrelsens f�reskrift AFS 1995:1 och dels Stockholm brandf�rsvars
minimikrav f�r brandman i utryckningstj�nst (11). Minimikraven f�r styrka
(b�nkpress med vikter motsvarande 75% av kroppsvikten 8 g�nger i f�ljd, 35
mage/h�ftb�jare/ 1 min, 8 h�v i r�ck i f�ljd, 25 st benb�j i f�ljd med 40 kg)
testades i maj 1997. Brandm�n testas �rligen i Stockholms brandf�rsvar f�r att
fastst�lla att de uppfyller dessa s k minimikrav. Naturligtvis ska de �ven p� ett
n�jaktigt s�tt ha till�gnat sig grundutbildningens samtliga moment. Efter
grundutbildningen bed�mde instukt�rerna att ingen av pd var godk�nda f�r
r�kdykning. Efter en tid besl�t man inom Stockholms brandf�rsvar d�rf�r att ta
fasta p� minimikraven f�r deltagande i utryckningstj�nst.  Projektdeltagarna fick
f�rst efter att samtliga dessa krav var uppfyllda sitta som andre person p�
sl�ckbilen. Innan dess r�kdykte pd tillsammans med ett r�kdykarpar (som ÓtredjeÓ
r�kdykare) p� sl�ckbilen. Tredje r�kdykaren avvaktade och hj�lpte till vid behov.
Brandm�starna p� stationerna uppmanades att ta ansvar f�r n�r pd skulle f�
r�kdyka, men ville ej av s�kerhetssk�l ta detta ansvar. Det p�pekades att ansvar
f�r f�rs�kspersonernas r�kdykning borde ha tagits Óh�gre upp i organisationenÓ
och att det i s� fall skulle ha gagnat f�rs�kspersonerna och projektet. Den �ndring
av arbetss�ttet som gjordes var allts� en f�ljd av att de inte klarade minimikraven
och innebar egentligen ingen anpassning av jobbet f�r kvinnor. En av pd kunde
dock r�kdyka fr�n praktiktidens b�rjan efter beslut av chefen p� den stationen.

Pd hade en arbetsledare vid utryckning. I september/oktober 1997 klarade fem
av pd samtliga minimikrav och r�kdykte d� i vissa fall som ordinarie r�kdykare.
Tv� blev godk�nda f�rsta veckan i november, och f�rsta veckan i december 1997
hade samtliga �tta pd klarat minimikraven. Projektdeltagarna hann d�rf�r endast
delta i f�, och i vissa fall inga r�kdykningar p� larm, under den del av praktikÐ
perioden som �terstod efter att de blivit godk�nda f�r r�kdykning. Pd k�rde inte
heller utryckningsbil eftersom de saknade C-k�rkort. Eftersom chauff�rsÐ
funktionen ocks� inneb�r att man �r ansvarig f�r vattenf�rs�rjningen vid
sl�ckning (handhavande av pump, slangdragning), utf�rdes s�dant arbete mer
s�llan av pd �n normalt f�r brandm�n.

De arbetsuppgifter som pd hade visas i tabell 4. Ingen utrustning byttes ut under
praktiktiden. I n�got fall togs dock mindre storlek p� kl�derna fram f�r att passa
pd.
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Tabell 3. Antal larm och andel larm per typ f�r projektdeltagarna under praktiktiden.

               Larmtyp Frekvens Andel (%)

Automatlarm 206 39.9

L�genhets- och villabrand 77 14.9

R�k- och gaslukt 44 8.5

Mark/skogsbrand 39 7.6

Trafikolycka 32 6.2

Brand i kontor/industribyggnad och k�llarbrand 22 4.2

Bilbrand 21 4.1

Mindre brand 18 3.5

Hisstillbud 11 22.1

Sj�lvmordsf�rs�k/ hoppning 7 1.4

Drunkningsolycka 6 1.2

Kemtillbud 6 1.2

Sp�rolycka 5 1.0

B�tbrand 5 1.0

�vrigt1 17 3.4

SUMMA 516 100

               Larm - huvudtyp Frekvens Andel (%)

Automatlarm 206 39.9

Brand 216 45.0

R�ddning 67 15.1

SUMMA 516 100

                                    
1 vattenskador, str�mskador, gasoltillbud, skuminsats, flygolycka, eftersl�ckning, l�ckage
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Tabell 4. Antal arbetsuppgifter (medelfrekvens per projektdeltagare) och totalfrekvens av
dessa per typ f�r projektdeltagarna p� �vning och larm under praktiktiden.

Arbetsuppgifter Medelfrekvens per pd Total frekvens

fysisk tr�ning 57.6 461

unders�kning av misst�nkt brand mm 12.9 103

r�kdykning 11.2 90

slangdragning 5.2 42

sanering 4.2 34

l�mpning 3.5 28

utv�ndig sl�ckning 3.0 24

ytb�rgning 2.1 17

b�ra tung utrustning 2.1 17

hantering av motors�g/kap 1.8 14

steghantering 1.6 13

livr�ddning 1.6 13

d�rrforcering 1.6 13

rivning av tak 1.5 12

anv�ndning av hydraulverktyg 1.5 12

h�ltagning i tak <1 7

gasm�tning <1 6

b�tk�rning <1 6

pumpsk�tning <1 5

t-bana kortslutning <1 4

ventilering <1 4

hantering av spr�ngkudde <1 3

kemdykning <1 2

SUMMA 1065

2.6 Metoder f�r utv�rdering av utbildnings- och praktiktid

Genom en sammanv�gning av resultaten fr�n de sista rekryteringstesterna (efter
urval II) rangordnade rekryteringsgruppen fr�n Stockholms brandf�rsvar de 20
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aspiranter som kvarstod vid urval III. Utan k�nnedom om resultaten vid
rekryteringstesterna och Stockholms brandf�rsvars rangordning gjorde de tv�
psykologerna fr�n Stockholms universitet en separat rangordning av de 20
aspiranterna, utifr�n resultaten p� de tre nya kompletterande psykologtester.

F�r att bed�ma rekryteringstesternas prediktiva v�rde, dvs deras f�rm�ga att
urskilja personer som efter utbildning och praktik blir goda brandm�n, insamlades
information om projektdeltagarnas prestationer och utveckling vid upprepade
tillf�llen under grundutbildning och praktik. S�rskilt har resultaten av
rekryteringstesterna studerats i relation till arbetsledarnas och arbetskamraternas
bed�mningar och synpunkter i slutet av praktikperioden, december 1997.

2.6.1 Arbetsrelaterade tester f�r bed�mning av f�rdighet och 
inl�rning

Arbetslivsinstitutet i samarbete med Stockholms brandf�rsvar utformade fem
yrkesrelaterade tester (AR-tester) f�r att unders�ka utvecklingen av fysisk
f�rdighet och inl�rning under grundutbildnings och praktiktiden. AR-testerna
genomf�rdes fem g�nger under projekttiden (figur 1) p� R�ddningstj�nstens
�vningsf�lt i �gesta med b�rjan p� morgonen. De enskilda testerna utf�rdes i
samma ordningsf�ljd med ca 15 minuters vila emellan testerna. Tv� av testerna
(ÓslangkopplingÓ och ÓvinkelÓ) utf�rdes �ven under rekryteringen (andra
testomg�ngen). Dessa tv� tester var mycket teknikberoende. Stegetestet (ÓstegeÓ)
var ocks� teknikberoende, men st�llde vissa krav p� styrka, balans, koordination
och aerob kapacitet. De �terst�ende testerna, b�rande av slangl�dor (Óslangl�dorÓ)
och livr�ddning (Ólivr�ddningÓ), st�llde fr�mst krav p� styrka och anaerob/aerob
kapacitet, men �ven p� teknik. Under de tre sistn�mnda testerna var pd kl�dda i
full larmutrustning, dvs. larmkl�der och andningsapparat.

Samtliga test genomf�rdes med tidtagning och med testledarnas bed�mning av
utf�randet, omedelbart efter varje deltest (figur 3). Testresultatet i tid uppgavs till
respektive projektdeltagare men ej testledarnas bed�mning. Testerna upprepades
fem g�nger under 1997 (28/4, 4/6, 3/9, 14/10, 3/12), p� �gesta �vningsanl�ggning
och testledarna var till �verv�gande del samma personer vid samtliga testtillf�llen.
Testerna var:
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2.6.2 Psykologintervjuer under utbildnings- och praktiktid.

Intervjuerna utf�rdes under veckorna 24 och 51 1997 d� projektdeltagarna varit
ute p� sina tilldelade brandstationer under cirka 3 respektive cirka 30 veckor.
Samtalen �gde rum under tj�nstg�ringstid och p� respektive station. Det som
nedan redovisas fr�n intervjuerna - som i snitt varade en dryg timme - �r utsagor
som gjorts fr�n flera pd. Enstaka citat fr�n n�gon enskild pd f�rekommer endast
d� dessa mycket v�l f�ngar helhetsbilden. Projektdeltagarna upplystes f�re
intervjuns b�rjan att de uppgifter de l�mnade under intervjuerna skulle behandlas
konfidentiellt och att endast intervjuaren skulle lyssna p� bandet.

2.6.3 Instrukt�rs- och arbetsledarbed�mningar av projektdeltagare

Efter utbildningen fick de fyra instrukt�rer som utbildat gruppen svara p� en
enk�t, som hade som syfte att f� reda p� hur utbildningen av gruppen och om och
vilka anpassningar som skett till kvinnogruppen. Bed�mningar av olika
egenskaper hos de 8 projektdeltagarna, som var relevanta f�r l�mpligheten som
brandman (tabell 6) gjordes p� en niogradig skala (figur 3). Dessa egenskaper
diskuterades fram i samarbete med Stockholms brandf�rsvar. Bed�mningarna av
pd gjordes ocks� efter praktiktiden av den person som fungerat som hennes
huvudsakliga arbetsledare under praktiktiden (tabell 7).

Under praktiktiden f�rde brandm�stare eller annan arbetsledare dagbok �ver
�vningar och larm som projektdeltagarna var med p�. Typ av larm och
arbetsuppgifter noterades och en helhetsbed�mning av individens prestation vid
varje �vning och larm gjordes p� den tidigare beskrivna niogradiga skalan (figur
3). Fysisk tr�ning, stationsarbete och larm d�r pd inte haft n�gon uppgift ingick
inte i bed�mningen. Uppgifter fr�n december �r ofullst�ndiga och har d�rf�r inte
bearbetats.

Efter praktiktiden gjordes intervjuer av pdÕs respektive arbetsledare med syfte
att f� reda p� om och vilka anpassningar av arbetsmetoder och utrustning som
skett till kvinnorna, om utbildningen ans�gs vara tillr�cklig, om attityder hos
brandm�nnen i gruppen, om kvinnorna p�verkat arbetet i gruppen, hur individen
fungerat under arbetet och allm�nna synpunkter p� kvinnor i utryckningstj�nst.
Dessutom gjorde arbetsledarna bed�mningar av pdÕs egenskaper p� samma s�tt
som efter utbildningstiden. Denna g�ng gjordes ytterligare bed�mningar av
Óteknisk f�rst�elseÓ, av l�mplighet som brandman i nul�get och f�rv�ntad
l�mplighet som brandman efter ytterligare tv� �r i normal tj�nst och utbildning.
Arbetsledaren hade ocks� m�jlighet att uppge andra egenskaper som han tyckte
skulle bed�mas. Samtliga brandm�n i varje grupp som hade haft en
projektdeltagare fick ocks� besvara en enk�t (bilaga 1).
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Figur 3.  Skala f�r bed�mning av fysiska tester (vissa tester under rekrytering och AR-
testerna) samt prestationer under utbildning och praktiktid. Fem (5) motsvarar 
resultat f�r en genomsnittlig brandman. Nio (9) motsvarar resultatet f�r den 
b�sta brandman Du kan t�nka dig. Fyra (4) �r gr�nsen f�r godk�nt. Ett (1) 
motsvarar mycket d�ligt resultat.

2.6.4 Kompletterande psykologiska tester - personlighet och stresstolerans

Tidsramarna medgav inte m�jligheter att genomf�ra personliga intervjuer, vilket
hade varit �nskv�rt f�r att �stadkomma full�diga personlighetsbed�mningar.
Ist�llet genomf�rdes tre olika psykologiska tester med de 20 aspiranterna.
Testerna genomf�rdes mellan Kl 18-20 p� kv�llen vid andra testtillf�llet (urval
III), efter det att samtliga �vriga tester och intervjuer genomf�rts. Alla s�kande
hade k�nnedom om att de psykologiska testerna inte skulle p�verka deras
m�jligheter att bli antagna till projekt.

2.6.4.1 Personlighetstestet NEO PI-R
Det viktigaste av de tre testerna utgjordes av personlighetsinventoriet NEO PI-R
(test 1) som �r det just nu mest anv�nda personlighetsinventoriet i v�rlden, bl a f�r
personalrekrytering (4, 5). NEO PI-R har �versatts och anpassats f�r svenska
f�rh�llanden av professor Hans Bergman vid Magnus Huss klinik, Karolinska
sjukhuset. Testet best�r av totalt 240 fr�gor vilka utg�r grunden f�r en
personlighetsbeskrivning best�ende av fem huvuddimensioner: 1 - K�nslolabilitet,
2 - Ut�tv�ndhet, 3 - �ppenhet, 4 - V�nlighet, 5 - M�lmedvetenhet. Varje
dimension kan vidare delas upp sex fasetter/huvudkomponenter.

I syfte att rangordna de s�kande p� basis av test1, gjordes bed�mningen att
idealresultatet f�r en brandman b�r ligga h�gt, men inte extremt h�gt i
dimensionerna 2, 3, 4 och 5 ovan, samt l�gt i dimension 1 (k�nslolabilitet).
Idealv�rden sattes till en standardavvikelse �ver medelv�rdet f�r dimensionerna
2-5 och en standardavvikelse under medelv�rdet f�r dimension 1.

Att idealv�rdena inte sattes h�gre f�r dimension 2-5 respektive l�gre f�r
dimension 1, motiveras dels av att aspiranter som fyller i formul�ret f�r att
framst� som socialt �nskv�rda inte skall premieras, och dels av m�ls�ttningen att
undvika att v�lja ut personer som kan ha problem att passa in i en grupp.

2.6.4.2 Coping Resource Inventory
Det andra testet (test 2) Coping Resource Inventory (3), anv�ndes som ett
screening instrument f�r uppt�ckt av stressrelaterade problem hos aspiranterna.
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Inventoriet inneh�ller totalt sextio fr�gor f�rdelade p� fem stresshanteringsskalor:
(1) kognitiv-, (2) social-, (3) fysisk-, (4) andlig- och (5) emotionell coping.

Gr�nsen f�r acceptabla coping-resurser sattes till en standardavvikelse �ver
medelniv�n f�r samtliga skalor med undantag f�r skala 4 (andlig coping) som
str�ks eftersom den bed�mdes som mindre viktig f�r yrkesgruppen.

2.6.4.3 Test av hudkonduktans
Det tredje testet (test 3) kan ocks� beskrivas som ett screeningtest. Testet syftade
till att sortera bort personer som p� grund av bristande empatisk f�rm�ga, eller ett
alltf�r stort k�nslom�ssigt engagemang kunde anses som mindre l�mpliga f�r
yrket. Vid test 3 registrerades hudkonduktans under det att aspiranterna
f�revisades femton autentiska och mycket starkt emotionellt laddade bilder,
f�rest�llande bl a d�da, och sv�rt skadade vuxna och barn. De emotionellt starka
bilderna blandades i testet med femton mera neutrala bilder.

Personer som under detta test uppvisar mycket sm� f�r�ndringar i
hudkonduktans kan antas sakna inlevelsef�rm�ga. Gr�nserna f�r vad som var
acceptabla resultat i sattes p� dels grundval av Damasios (6) resultat g�llande
personer med bristande empatisk f�rm�ga och dels p� H�gmans resultat som visar
ett starkt samband mellan standardavvikelsen hos pd responser och psykisk �ngest
(H�gman L. In manuscript). Den undre gr�nsen f�r godk�nt resultat p� test 3
sattes till variationskoefficienten 1 det �vre v�rdet sattes 10.

2.7 Statistiska metoder

F�r beskrivning av �lder, m�tresultat (kvotskala) och bed�mningar av testresultat
och prestationer (9-gradig ordinalskala) har medelv�rde (medel) medianv�rde och
h�gsta/minsta v�rde (variationsvidd) f�r hela gruppen ber�knats.

Efter den slutliga rekryteringen i februari 1997 sammanv�gdes resultat fr�n
samtliga moment och studiegruppens �tta personer rangordnades av de som
genomf�rt urval III som nr.1 till nr.8 (nr.1 var den b�sta, nr.2 var den n�st b�sta
osv). Utifr�n instrukt�rernas och arbetsledarnas bed�mning av utbildnings- och
praktiktiden gjordes ny rangordning av projektdeltagarna. Rangordningarna har
d�refter j�mf�rts. Bibeh�llen rangordning fr�n slutrekryteringstesterna (februari
1997) till arbetsledarnas bed�mningar av arbetet som brandman (december 1997),
skulle indikera att intagningstesterna fungerat perfekt.

Matematiskt m�tt p� �verenst�mmelse mellan rangordningarna har ber�knats
som en korrelationskofficient, Spearman rank korrelation (rS). Om rS minst uppg�r
till 0.8 anses �verenst�mmelsen som statistiskt s�kerst�lld (p<0.05) vid �tta
v�rdepar (n=8), liksom rS minst 0.6 vid 20 v�rdepar (n=20).
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3. Resultat - deskriptivt

3.1 Resultat av rekryteringstester (urval II och III)

Av de 35 aspiranterna fr�n urval I som kom till den f�rsta testomg�ngen p�
Johannes brandstation klarade 22 rullbandstestet med viss marginal. Av de 22
aspiranter som d�rmed gick vidare fr�n urval II kom 20 till den andra
testomg�ngen inf�r urval III. Av dessa 20 hade endast en klarat gr�nsen f�r
godk�nt test avseende armh�vningar och ingen klarat gr�nsen f�r handgrepp-
styrka, som anv�ndes vid tidigare rekryteringar (tabell 5).

De 20 aspiranter som deltog i andra testomg�ngen klarade flertalet test f�rutom
det s.k. ÓfystestetÓ d�r endast tv� aspiranter fick godk�nt resultat, men d�rav ingen
av de �tta som slutligen kom att delta i projektet (tabell 5).

3.2 Resultat av kompletterande psykologiska tester

3.2.1 Resultat av test 1

I figur 4 redovisas personlighetsprofiler f�r samtliga 20 aspiranter baserade p� test
1 ovan. Resultaten redovisas som T-po�ng dvs samtliga v�rden har transformerats
till medelv�rdet 50 och standardavvikelsen 10. Detta inneb�r t ex att en person
som erh�llit 60 po�ng p� skalan f�r m�lmedvetenhet ligger en standardavvikelse
�vermedelv�rdet f�r en normalgrupp.

I figur 5 redovisas de genomsnittliga personlighetsprofilerna f�r de 8 aspiranter
som valdes ut som projektdeltagare samt f�r de aspiranter som inte valdes. De b�r
noteras att medelv�rdet f�r de 8 kvinnor som valdes ut var h�gre i de f�r yrket
positiva personlighetsegenskaperna 2-5 ovan och l�gre i  den f�r yrket negativa
pesonlighetsvariabeln k�nslolabilitet j�mf�rt med medelv�rdet f�r de kvinnor som
inte valdes.

Vid rangordningen av de s�kande p� basis av test 1, po�ngsattes de s�kande
efter hur mycket de avvek fr�n idealprofilen (se metoddelen) en stor avvikelse gav
en l�g po�ng och vice versa. Korrelationen mellan rangordningen baserade p�
psykologiska test och p� brandf�rsvarets urvalsmetod var ej signifikant.

3.2.2 Resultat av test 2

Test 2, CRI visade att de s�kande i allm�nhet hade goda m�jligheter att hantera stress.
Fem av 20 personer l�g  under gr�nsen acceptabla coping resurser (som hade satts till
159 po�ng). De �tta kvinnor som valdes ut till praktik l�g med ett
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undantag minst 4 po�ng �ver gr�nsen. De aspiranter som inte n�dde upp till ett
godk�nt CRI resultat hade av brandf�rsvaret rangordnats p� platserna 20, 18, 14,
15 och 12.

3.2.3 Resultat av test 3

Test 3 klarades av 18 aspiranter. De tv� som inte klarade gr�nserna f�r detta test
hade av brandf�rsvaret placerats som nr 15 och 17. En av dessa hade heller inte
godk�nts p� CRI  testet. Rangordningen fr�n test 1 f�r de 14 personer som klarade
screening var inte signifikant korrelerad med brandf�rsvarets rangordning.

3.3 Resultat av arbetsrelaterade test f�r bed�mning av fysisk 
f�rdighet och inl�rning

En avsev�rd f�rb�ttring avseende den tid som kr�vdes f�r AR-testerna framkom
vid j�mf�relse mellan f�rsta testomg�ngen april 1997 och den sista omg�ngen
december 1997. I medeltal observerades en halvering av tiden r�knat f�r de fem
testerna tillsammans (figur 6). F�rb�ttringen av tid var st�rst f�r testet ÓvinkelÓ
(test 1: 269 sek, test 5: 97 sek), och minst f�r testet Óslangkoppling Ó (test 1: 141
sek, test 5: 107 sek).

Testledarnas bed�mning av prestationerna innebar r�knat fr�n det andra
testtillf�llet till det femte en f�rb�ttring f�r alla test och totalt uppn�ddes en drygt
30-procentig f�rb�ttring (figur 7). Den f�rsta testomg�ngens bed�mningar har ej
beaktats pga sv�righeter att anv�nda den 9-gradiga skalan fullt ut vid det f�rsta
testtillf�llet och b�r betraktas som en �vningsomg�ng. F�rb�ttringen mellan test 2
och test 5 var st�rst f�r momentet livr�ddning (test 2: 2.5, test 5: 4.0) och minst
f�r testet vinkel (test 2: 6.4, test 5: 7.1). Trots den positiva utvecklingen avseende
tid som s�gs f�r alla tester var det endast en projektdeltagare som fick
bed�mningen godk�nd (minst 4) p� alla fem deltest vid sista testtillf�llet
december 1997. Omd�met godk�nd prestation (bed�mning 4 p� den niogradiga
skalan) var sv�rast att uppn� f�r testen Óslangl�dorÓ d�r en av �tta var godk�nd
och Ólivr�ddningÓ d�r tv� av �tta var godk�nda vid sista testtillf�llet. F�r testen
ÓslangkopplingÓ och ÓvinkelÓ var alla godk�nda vid sista testtillf�llet.
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3.4 Resultat av psykologintervjuer

3.4.1 Efter grundutbildning

Alla kvinnorna hade n�gon form av idrottslig bakgrund och var intresserade av
Ófysiska utmaningarÓ. N�gra antydde att de inte prim�rt var intresserade av
brandmannayrket utan snarast av att de just d�r fick m�jlighet att vara fysiskt
aktiva.

Mottagandet p� stationerna uppfattades �verlag som gott. De manliga
brandm�nnen var p� sina h�ll intressade speciellt av inneh�llet i deras utbildning
och varf�r de inte blivit godk�nda som r�kdykare. Bl a framf�rdes �sikter i stil
med Óantingen �r man godk�nd som brandman, OK; �r man inte det skall man
inte �ka ut p� larmÓ . Gliringar f�rekom, liksom enstaka fall av utfrysning av
kvinnorna. Den vanligaste meningen var dock att det inte utgjorde n�got st�rre
problem att vara ensam kvinna bland m�n.

 Den sv�raste delen av utbildningen, men ocks� den som ingav kvinnorna den
st�rsta k�nslan av utmaning, var r�kdykeriet. Ett inslag som fick stark kritik var
den sk ÓtokrundanÓ som flera upplevde som b�de tr�kig och direkt bortkastad tid.
Givande ans�gs det annars vara att man fick m�jlighet att vara fysiskt aktiv.
R�kdykeriet var p� m�nga s�tt en kritisk punkt i utbildningen. Efter tre veckor p�
stationerna upplevde flera pd att de - och bef�let - var os�kra p� vilka som
slutligen best�mde om de skulle f� r�kdyka som ordinarie r�kdykare och inte bara
agera ÒtredjeÓ r�kdykare. Var det kanske brandm�staren eller instrukt�ren eller
n�gon annan? Merparten av flickorna uttryckte tydligt och klart den �sikten att
beslutet borde ligga p� respektive brandm�stare. H�r tycktes det f�rekomma ett
informationsgap mellan instrukt�rer och �tminstone n�gra stationer och, lika
allvarligt, mellan utbildarna och projektdeltagarna.

M�nga kvinnor ans�g att gensvaret p� de insatser de gjorde under utbildningen,
t ex l�mplighet f�r r�kdykning var oklar. Flera uppfattade i efterhand
�terkopplingen som allm�nt alltf�r positivt h�llen (ÓH�r finns inga problemÓ) och
n�r det slutligen stod klart f�r dem hur pass ol�mpliga de ans�gs f�r r�kdykning
kom detta snarast som en �verraskning. Den korrekta informationen hade
uppenbarligen inte klart och entydigt n�tt mottagaren. Det �r naturligtvis l�tt att
anse att detta f�rh�llande skulle kunna bero p� att kvinnorna inte ville h�ra
negativ kritik; de hade ju satsat s� mycket tid och var dessutom motiverade att
prestera v�l. Men detta kan knappast vara hela, om ens den viktigaste,
f�rklaringen.

Enligt v�r mening b�r det i t ex utbildningssammanhang vara informationsÐ
s�ndaren som f�rs�krar sig om att mottagarna inte omtolkat och f�rvr�ngt
budskapet utan att dessa verkligen f�rst�tt den givna informationen. Ett inte
ovanligt fenomen i sammanhang d�r h�gmotiverade elever eller studenter skall f�
gensvar �r att utbildarna d�mpar kritiken just f�r att inte avmotivera adepterna.
Den klara konklusionen �r att s�ttet att ge information b�r ses �ver och att
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utbildarna i forts�ttningen m�ste var mer uppm�rksamma p� de reaktioner de f�r
n�r de ger negativ �terkoppling. Under intervjuerna framkom ytterligare ett
argument som talar f�r att information inte n�dde fram. N�r kvinnorna sj�lva fick
skatta sin generella prestation p� utbildningen p� en skala fr�n 0 till 9 l�g den
valda niv�n mellan 7 och 9. N�r de skulle skatta sin svaga respektive sin starka
punkt s� fick den svaga punkter, oftast r�kdykningen, alltid godk�nt (oftast 6-7).
Detta tyder p� att kvinnorna upplevde sig som mer �n godk�nda - �ven p�
r�kdykeriet.

�ven andra kritiska synpunkter p� utbildningen kan h�nf�ras till r�kdykningen.
Fr�n m�nga h�ll framf�rdes id�er om hur den skulle kunna f�rb�ttras. En vanlig
�sikt var att kvinnorna hade velat g� in i r�kfyllt utrymme tillsammans med en
erfaren r�kdykare som hade kunnat agera modell och f�rebild. Som det nu hade
g�tt till hade de f�tt r�kdyka tillsammans, kunnat g�ra fel som f�rst senare kunde
p�pekas f�r dem. Tid gick d�rmed till spillo i on�dan, ans�g man (ÓGr�ng�lingar
som r�kdyker tillsammans l�r sig ingetÓ).

Uppdelningen av de �tta kvinnorna p� tv� halvgrupper om fyra upplevdes av
oss som ett k�nsligt kapitel. Somliga var mycket �ppna om de besv�r i form av
konflikter, ett utttalat vi - de-t�nkande denna �tg�rd gav upphov till. Det var
uppenbart att en hel del psykisk energi gick �t i den sp�nning som uppstod mellan
grupperna. Det som skedde �r ett mycket v�lk�nt psykologiskt fenomen. �ven en
slumpm�ssig uppdelning p� halvgrupper av en initial grupp, speciellt i
t�vlingsliknande eller konfliktfyllda sammanhang, kan l�tt skapa ett t�nkande d�r
den egna gruppen lyfts fram, anses b�st etc medan den andra gruppen alltmer
kommer att ses som s�mre, bara v�rd f�rakt etc. Detta g�ller inom b�da grupperna
gentemot den andra gruppen. Detta vi - de-t�nkande �r n�got som tycks ligga i
den m�nskliga naturen och som i sin f�rl�ngning utg�r en av faktorerna bakom
f�rdomar och diskriminering, ja, �ven mobbning. I ett t�vlings- och
konkurrensinriktat klimat som denna utbildning torde ha inneburit f�r kvinnorna,
borde mer best�ndiga gruppindelningar som de beskrivna undvikas. V�r
rekommendation �r att i forts�ttningen s� litet som m�jligt l�ta tidsstabila
undergrupper bli ett st�ende inslag i utbildningen. H�r kan mycket l�tt andra
organisatoriska grepp anv�ndas.

Utbildningen upplevdes av flera som alltf�r tidspressad. Den fysiska tr�ningen
borde mer inriktats p� p� att f�rb�ttra just den styrka som kr�vdes f�r att hj�lpa ut
en medvetl�s m�nniska ur ett r�kfyllt rum. Att arbete med kembil inte hanns med
ans�gs vara en sv�r brist.

Kongruensen mellan utbildning och arbete p� stationerna upplevdes efter tre
veckor som god. Ett undantag var m�tet med de betydligt modernare bilarna ute
p� stationerna. �ven andra hj�lpmedel var inte bara betydligt modernare utan
ocks� l�ttare att handskas med ute p� stationerna.

Alla kvinnor ville f� anst�llning som brandm�n (de f�redrog den beteckningen
framf�r andra); att eventuellt f� ett s�dant arbete, men inte kunna utf�ra alla de
uppgifter (r�kdykning) som d� ing�r tedde sig inte som lockande.
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P� fr�ga om man skulle kunna t�nka sig brandmannayrket som livsuppgift var
svaren mycket varierande. En del kunde t�nka sig det och dessutom att senare i
karri�ren �verg� till inre tj�nst.

Sammanfattningsvis: Utbildningen upplevs i stort som god, med n�gra tydliga
undantag, och mottagandet p� stationerna var ocks� t�mligen problemfritt.
�verensst�mmelsen utbildning - arbetet p� station k�ndes fullt acceptabel.

3.4.2  I slutet av praktiktiden

Mot slutet av projektanst�llningen intervjuades projektdeltagarna ute p� sina
respektive stationer.

�verlag hade kvinnorna trivts med arbetet under projektanst�llningen. Alla
�mnade s�ka de under 1998 nyutannonserade tj�nsterna som brandm�n. N�gra
angav dock lojalitet till projektet som viktigaste orsak att s�ka tj�nst snarare �n en
�stundan att bli brandm�n p� riktigt.

Det f�refaller inte ha varit helt oproblematiskt med kvinnor i ett totalt
mansdominerad milj�. N�gra flickor skulle absolut inte vilja komma tillbaka till
samma station om de skulle f� tillsvidareanst�llning som brandm�n. Detta
berodde dels p� den kvinnosyn som r�dde p� stationen, dels p� direkta
samarbetssv�righeter med bef�l och m�jligen kombinationer d�remellan. H�r
skall dock dels understrykas att detta g�llde enstaka fall men ocks� att n�gra
personer med sv�righeter i en liten grupp p� �tta f�rmodligen kan vara en
indikator p� framtida sv�righeter f�r kvinnor i brandf�rsvaret. Det �r mot den
bakgrunden in helt verklighetsfr�mmande att t�nka sig n�gon form av
seminarieverksamhet f�r brandm�n p� stationerna f�r att f�rbereda dem p� de nya
situationer som kan uppst� p� en tv�-k�nad arbetsplats.

P� �terblickande fr�gor ang�ende utbildningstiden kvarstod i stort kritiken; mot
pedagogiken, fr�mst n�r det g�llde r�kdykningsdelen men �ven upplevda
Óon�digheterÓ som ÓtokrundanÓ, oklarheter i �terkoppling g�llande resultat p�
tester och �vningar.

Det �r intressant att konstatera att praktiskt taget alla pd nu upplevde sig som
fullgoda brandm�n, n�gra ans�g tom att de inte var s�mre �n sina manliga
arbetskamrater. Alla uppgav t.ex. att de blivit godk�nda som r�kdykare och f�tt g�
in som Òf�rste manÓ. Dock hade f� av pd n�gra st�rre erfarenheter fr�n s�dana
insatser.

P� fr�gor om utbildningens relevans f�r tj�nstg�ring p� station menade
merparten av pd att utbildningen i vissa avseenden sk�t �ver m�let. S� besv�rliga
och anstr�ngande som under utbildningen var inte insatserna i verkligheten,
menade m�nga. D� f�r man naturligtvis h�lla i minnet att deras erfarenhet av olika
insatser efter ett drygt halv�r �r begr�nsade.

P� n�gra h�ll framkom faktiskt en mer eller mindre tydlig kritik mot
projektmedarbetare; man tyckte att alltmer hemlighetsfullhet hade kringg�rdat
testerna, vilket p� n�got h�ll tolkades som att brandf�rsvaret egentligen inte ville
ha in kvinnliga medarbetare. N�r testresultaten sedan blev allt b�ttre skulle man



33

s�ledes ha k�nt sig skr�md inf�r tanken p� att kvinnor snart skulle komma att bli
ett naturligt inslag p� stationerna.

M�nga ans�g att projekttiden varit f�r kort. De tyckte att de inte hade f�tt visa
vad de d�g till i alla de olika sammanhang d�r brandf�rsvaret har uppgifter. En
f�ljd av detta m�ste bli att en totalbed�mning av brandkvinnornas insatser under
anst�llningstiden m�ste byggas p� en begr�nsad erfarenhet av kvinnornas arbete
under verklighetsbetonade f�rh�llanden.

3.5 Instrukt�rs- och arbetsledarbed�mningar av 
projektdeltagare

Instrukt�rernas medelbed�mning av de enskilda projektdeltagarna efter
utbildningen skilde sig b�de i niv� och i rangordning. Den st�rsta delen (94 %) av
alla enskilda bed�mningar bed�mdes som godk�nda eller �ver godk�nda (minst 4
p� den 9-gradiga skalan). ÔMuskelstyrkaÕ skattades l�gre (3.8) �n andra
egenskaper (intervall 4.8-6.1). Variationsvidden av bed�mningsv�rdena f�r alla
egenskaper var stor s�v�l inom individen som mellan bed�marna (instrukt�rerna).
Medelbed�mningen f�r hela gruppen avseende alla egenskaper varierade mellan
4.5 och 5.6.

Arbetsledarnas slutliga medelbed�mning av alla egenskaper vid slutet av
praktikperioden var h�gre �n instrukt�rernas (6.2 resp 5.0). Arbetsledarna
bed�mde Ôteknisk f�rst�elseÕ l�gst (4.3) av alla bed�mda egenskaper (intervall 3-
6).

Tabell 6.  Instrukt�rernas bed�mning av de enskilda projektdeltagarnas egenskaper 
efter grundutbildningen.

FFFF����rrrrmmmm����ggggaaaa mmmmeeeeddddeeeellllvvvv����rrrrddddeeee mmmmeeeeddddiiiiaaaannnn iiiinnnntttteeeerrrrvvvvaaaallllllll

samarbetsf�rm�ga 5.0 5 3-8

initiativf�rn�ga 4.8 5 3-6

ta instruktion 5.1 5 3-8

ta order 5.3 5 3-8

motivation 5.4 5 2-8

stresshantering 4.8 5 2-7

aerob kapacitet 6.1 6 4-8

muskelstyrka 3.8 3.5 2-7

uth�llighet 5.2 5 3-8

koordination och
balans

5.9 6 4-8

teknisk f�rst�else - - -
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3.6 Synpunkter fr�n instrukt�rer, handledare och brandm�n

3.6.1 Synpunkter fr�n instrukt�rer (n=4) efter grundutbildningen

   Projektdeltagarnas funktion i gruppen
Det fanns relationsproblem i gruppen, som samtliga instrukt�rer ans�g att de
tidigare inte st�tt p� inom brandk�ren. Dessa yttrade sig bl.a. i bildning av
sm�grupper och ovilja hos vissa individer att arbeta tillsammans/att arbeta med
individer fr�n den andra gruppen.

Instrukt�rerna uppfattade ocks� att deltagarna hade en attityd, som de
betraktade som ovanlig i utbildningssammanhang. Projektdeltagarna ifr�gasatte
ofta momenten och tycktes ha d�lig uppfattning om n�r m�let med �vningen var
uppn�tt.

   Rapporterade problem
Andra problem som rapporterades var att det var sv�rt med inl�rning av
praktiska/tekniska moment, d�lig teknisk f�rst�else, alltf�r liten muskelstyrka i
vissa fall, insatser tog l�ng tid, initiativfattigdom och ohj�lpsamhet.

    Var n     �     gon utrustning sv     �    r att hantera?
Det mesta av den tunga utrustning som normalt anv�nds under utbildningen var
enligt instrukt�rerna sv�r att hantera f�r projektdeltagarna. Exempel p� s�dan
utrustning var b�rbara stegar, slangl�dor och tunga handverktyg. Annat som
ans�gs sv�rt att hantera var man�verslang, str�lr�r och skumr�r med tryck,
r�kskydd, dummydockor som skulle sl�pas, kapmaskin, pik, yxa, start av
motors�g och kapmaskin med startlina.

    �       ndrades utbildningsmetoder j    �      mf     �     rt med tidigare utbildning?
N�gra rutiner �ndrades f�r att passa b�ttre f�r kvinnogruppen. Lektioner och
moment som normalt bara g�s igenom en g�ng repeterades vid flera tillf�llen. I
vissa typer av moment togs h�nsyn till att kvinnorna i allm�nhet hade mindre
erfarenhet (av praktiskt arbete). Hj�lpmedel fick anv�ndas f�r att vissa elever
skulle n� upp till d�rrg�ngj�rn vid �vning p� uppbrytning av d�rrar.

3.6.2  Synpunkter fr�n arbetsledare (n=8) efter praktikperioden
Nedan redovisas svar p� fr�gor som st�lls vid intervjuer av arbetsledarna.

   Behandlades pd som en nyutbildad brukar ?
Flera ans�g att pd fick mer uppm�rksamhet �n vanliga nyutbildade brukar f�, att
man hade h�gre tolerans, och att man hj�lpte henne mer. I b�rjan var pd lite Óvid
sidan omÓ, men n�r de b�rjade r�kdyka ÓblevÓ de som de andra. N�gra ans�g att
pd hade behandlats som tidigare nyutbildade brandm�n. Ett undantag i b�rjan var
dock att man v�rdade sitt spr�k mer p� fikarasterna, men efter hand �tergick man
till det normala. Man ans�g att pd inte skilde sig mot �vriga brandm�n vad g�llde
spr�kbruket.
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   Betedde sig pd som en nyutbildad brukar?
Svaren varierade, sannolikt beroende p� individskillnader. Tv� ans�g att pd
betedde sig som tidigare nyutbildade brandm�n, men tre ans�gs mer os�kra och
mindre �dmjuka (Óvisade ÔfelÕ inst�llning till inl�rning och nedv�rderade
gruppenÓ) �n tidigare nyutbildade. Tv� pd upplevdes som tystl�tna och
avvaktande. En arbetsledare trodde att det faktum att det var ett projekt under kort
tid gjorde att pd var mer stressad av att det inte gick larm hela tiden �n vanliga
nyutbildade, hon ville jobba mycket. Detta till trots var hon ungef�r som en
ÓvanligÓ nyutbildad. En arbetsledare angav att projektdeltagaren var Ôp� huggetÕ
s�rskilt i b�rjan av praktikperioden innan det stod klart att hon inte fick arbeta
fullt ut som de �vriga i gruppen (f�rst i slutet av sommaren).

   Stationstj    �     nstg      �     ringen
Inga praktiska problem har uppkommit under stationstj�nstg�ringen. Man
ordnade s�rskild dusch f�r projektdeltagarna eller hade olika duschtider. Pd har
gjort samma sysslor som �vriga brandm�n p� brandstationen och fungerat bra, i
synnerhet under den senare delen av praktiktiden. En pd uppfattades initiativl�s.
En framh�ll att pd hade p�verkat den sociala samvaron positivt. Ett bef�l tyckte
att han med anledning av kvinnors och m�ns olika spr�khantering hade b�rjat
fundera p� hur information ska ges s� att alla f�rst�r.

    Utryckningsarbetet
P� fr�gan om funktion under utryckningsarbete svarade man tvetydigt.
Majoriteten tyckte att pd hade fungerat bra generellt under r�kdykning och annat
utryckningsarbete och att de varit energiska, men ocks� att majoriteten pd hade
vissa problem med att anv�nda handverktyg och redskap p� ett effektivt s�tt, att
bryta, b�nda och r�ja. Troliga orsaker till detta uppgavs vara en kombination av
d�lig teknik, ovana, otillr�cklig muskelstyrka och l�g kroppsvikt. Ett bef�l ans�g
att pd f�ljt de f�rv�ntningar han normalt har p� en nyutbildad manlig brandman.
Det p�pekades dock att det var begr�nsade m�jligheter och alltf�r f�
larmsituationer d�r pd kunnat eller av s�kerhetssk�l (?) till�tits delta aktivt, f�r att
g�ra en god bed�mning av funktionen. Flera hade inte r�kdykt p� larm n�gon
g�ng. En av pd r�kdykte p� ordinarie r�kdykarplats redan fr�n juni, medan de
�vriga b�rjade r�kdyka betydligt senare.

N�gon tyckte ocks� att det inte funnits tillr�ckligt med tid till mindre �vningar
och att pd blivit understimulerad med tanke p� den stora viljan att arbeta. En
projektdeltagare uppgavs ha sv�rt att f�rutse praktiska konsekvenser av sitt
handlande och man fick Ôh�lla ett vakande �gaÕ p� henne.

    Utbildningen - Brukar nyutbildningen vara tillr    �    cklig f     �     r arbetet i vanliga fall?
Majoriteten ans�g att att nyutbildningen �r tillr�cklig f�r arbetet i vanliga fall .En
tyckte att utbildningen borde vara l�ngre. Normalt �r nyutbildade brandm�n
teoretiskt duktiga, men inl�rning av praktisk kunskap ans�gs ta mer tid, man tar
inte tillr�cklig h�nsyn till inl�rningskurvan. Efter tidigare rekryteringar har de
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nyutbildade brandm�nnen varit duktigare p� tekniska/praktiska moment. En
arbetsledare ans�g att det inte var n�gon skillnad mot tidigare.

    �       vriga kommentarer
 ÓDen fysiska tr�ningen av pd har varit r�tt h�rd. Marginaler saknades, eller var
sm� j�mf�rt med brandm�nnensÓ. ÓStor f�rb�ttring under praktiktiden. B�ttre
funktion �n man f�rv�ntat sigÓ.

Vid bes�k p� brandstationerna framkom det att m�nga stationer upplevt
projektet som betungande och frustrerande speciellt p� grund av mediabevakning
och bristande direktiv uppifr�n.

3.6.3  Synpunkter fr�n brandm�nnen  (n=89) i de �tta stationsgrupperna
Antal svarande brandm�stare: 8
Antal svarande brandf�rm�n: 15
Antal svarande brandm�n: 57
Anonyma/okategoriserade: 9

Svarsfrekvensen var 89 av 96 utl�mnade enk�ter (93 %). 58 av de svarande
arbetade i gruppen under hela praktiktiden (65 %), 25 st arbetade i gruppen 1-6
m�nader av praktiktiden (28 %) och 9 st l�mnade inget svar p� fr�gan om tid i
gruppen. P� en station hade man st�rre Òpersonaloms�ttningÒ �n p� de andra. D�r
hade endast tre av de nio som besvarat enk�ten jobbat under hela praktikperioden.

Med ÔbortfallÕ nedan avses internt bortfall: obesvarad fr�ga eller val av flera
alternativ.

1. �ndrades n�gon utrustning? 1 ja, 81 nej, 7 vet ej, 0 bortfall.

Utrustningen �ndrades inte under praktiktiden, med undantag av att mindre
storlekar p� kl�derna togs fram.

2. �ndrades rutiner: (30 ja, 50 nej, 4 vet ej, 1 bortfall)
Man hade tre r�kdykare i varje r�kdykargrupp mot normalt tv�. Kvinnorna k�rde
inte bil p� utryckning. Alla pd r�kdykte inte fr�n b�rjan Ò pga restriktioner fr�n
arbetsledningenÓ. ÒArbetsledare beh�vdes vid utryckningÓ. Duschtiderna
�ndrades.

3. �ndrades arbetsmetoder: (16 ja, 82 nej, 6 vet ej, 1 bortfall)
Tredje r�kdykaren avvaktade och hj�lpte till vid behov. Projektdeltagaren
beh�vde en arbetsledare.

4. Kan material/utrustning �ndras: 53 ja, 13 nej, 19 vet ej
Sammanfattningsvis ans�g majoriteten att tung utrustning skulle kunna g�ras
l�ttare och formgivningen f�rb�ttras f�r att b�ttre passa kvinnor. Detta skulle
ocks� gagna m�n, s� att deras arbetsbelastning minskade eller s� att de kunde
utf�ra mer arbete p� kortare tid. M�nga p�pekade att det var en kostnadsfr�ga.

ÕTjejerna �r uttr�ttade innan sj�lva arbetet b�rjar efter att ha burit utrustning
och slang till insatsst�lletÕ. ÕAtt inte svara ja vore som att p�st� att jorden var
plattÕ.
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B. De flesta ans�g att denna typ av utrustning �ven skulle inneb�ra f�rb�ttring
f�r m�nnen. De som svarade nekande befarade att insatstiderna skulle bli l�ngre,
tex p� grund av att brandm�n i st�llet skulle f� springa flera g�nger med slang.

5. Kan rutiner �ndras: 21 ja, 35 nej, 26 vet ej, 3 bortfall
A. Omorganisation eller strukturf�r�ndring, inneb�rande att man hade h�gre
bemanning p� stationerna och specialisering f�r vissa arbetsuppgifter, tex
f�rebyggande arbete och annat l�ttare arbete. Det skulle inneb�ra att kvinnor ej
deltog i de tyngsta momenten som exempelvis r�kdykningen. ÒArbetet �r
of�ruts�gbart och alla m�ste vara beredda p� att klara h�g belastning.Ó En
strukturf�r�ndring av n�mnda slag ans�gs av flera inte �nskv�rt eller ekonomiskt
f�rsvarbart. Man skulle kunna ha ett extra r�kdykarpar vid s.k. baspunkt f�r att
avlasta r�kdykarna vid t.ex. livr�ddning. Utbildningsplaner kunde f�r�ndras, s� att
mer praktisk utbildning gavs �ven f�r m�n.

B. Ungef�r lika m�nga tyckte att f�reslagna f�r�ndringar skulle inneb�ra
f�rb�ttringar f�r m�n som att detta inte skulle inneb�ra f�rb�ttringar f�r m�n. Man
p�pekade att brandmannen m�ste klara alla f�rekommande uppgifter f�r en
professionell arbetsinsats. En anledning till positivt svar var att man s�g att det
skulle vara bra att det fanns tj�nster med l�ttare arbetsuppgifter f�r de som �r �ver
50 �r och andra som inte kan r�kdyka av olika anledning. Ett negativt argument
var att en s�dan organisation skulle inneb�ra att arbetet utf�rdes ineffektivt.

6. Kan arbetsmetoder �ndras: 15 ja, 40 nej, 28 vet ej. 2 bortfall
Kommentarer: S� l�nge kvinnan h�ller sig i fysisk form beh�vs det inte. Inget b�r
�ndras. Mer personal minskar arbetsbelastningen p� den enskilde, t.ex.
slangdragning. Se �ven kommentarer fr�ga 5.

7. Var n�gon utrustning sv�r att hantera: 45 ja, 8 nej, 29 kan ej bed�ma, 3
bortfall
Kommentarer: M�nga tyckte inte att de kunde bed�ma om utrustningen var sv�r
att hantera f�r pd. M�nga ans�g att pd hade vissa sv�righeter att hantera
handverktyg (tex yxa, spett, koben vid uppbrytning) och redskap, tung utrustning
(tex hydraulverktyg, klippverktyg, tunnelbanelyft, stegar), och att starta motors�g
och maskinkap och hade sv�righeter jobba p� ett s�kert s�tt med maskinerna.
Annat som n�mndes som sv�rt var att sl� i dimspikar och f�sten f�r takstegar, att
hantera str�lr�r, skruva g�ngor, s�tta ihop slangkopplingar och att �ppna
vattenposter, att jobba med s�dant som satt h�gt upp, att arbetsmomenten tog
l�ngre tid f�r pd och att pd arbetade ineffektivt eller Òbakv�ntÓ. Man spekulerade i
att detta kunde vara beroende p� ovana, brist p� teknisk bakgrund eller
utbildning/�vning, handstyrka, otillr�cklig kroppsl�ngd/kroppsmassa, f�r liten
muskelstyrka och k�nsskillnader. Det p�pekades att tung utrustning var sv�r f�r
alla att hantera och att inte heller alla brandm�n var s� bra p� atr hantera tekniska
hj�lpmedel.
8. Fanns situationer som gruppen fungerade b�ttre i?
De flesta kunde inte ange n�gra s�dana situationer. Flera angav att man tyckte det
varit trevligare p� stationen under m�ltider och raster och att h�nsynstagandet



39

�kat. N�gra tyckte inte att det p�verkat alls under praktiskt arbete pga av att pd
g�tt som extra utanf�r den normala styrkan. Sex svarade inte p� fr�gan.
9. Fanns situationer som gruppen fungerade s�mre i?
De flesta kunde inte ange n�gra s�dana situationer. N�gra tyckte det fungerade
s�mre vid ÒskarpaÓ insatser pga att man var os�ker om kapacitet och
kunskapsniv�. Flera angav att de m�ste ha koll p� pd vid larm eftersom de inte
kunde lita p� att hon klarade arbetet, Ôhon m�ste detaljstyras vid larmÕ. ÒJag t�nkte
inte p� att det var en kvinna med, hon orkade lika mycketÓ. Ja (4) vissa moment
tog l�ngre tid och handledning kr�vdes. Sex svarade inte p� fr�gan.

10. F�rdelar med kvinnor i r�ddningstj�nst? 18 ja 41 nej, 20 vet ej, 3 bortfall.
Majoriteten av de svarande s�g inte f�rdelar med att ha kvinnor i r�ddningstj�nst.
Emellertid svarade ca en fj�rdedel att man s�g f�rdelar och en fj�rdedel var
os�kra.

N�gra kommenterade att man varken s�g f�rdelar eller nackdelar. ÒDe b�st
l�mpade ska vara brandm�n oavsett k�n f�r samh�llets skullÓ. ÓDet �r inte
k�nsbundet, individen viktigareÓ. N�gra s�g f�rdelar av sociala sk�l, tex vid
kontakt med allm�nheten och med offren. N�gra tyckte det var Òbra med olika
syns�tt p� problem, f�rutsatt att kvinnliga brandm�n orkar lika mycket som de
manligaÓ. Bra Òf�r att bryta det invanda m�nstret, f�rutsatt att strukturen �ndras i
organisationenÓ. Representation av b�da k�nen �r bra p� alla arbetsplatser. Med
kvinnor i utryckningstj�nst m�ste alternativa arbetsuppgifter tas fram f�r
graviditetsperioder, dessa arbetsuppgifter kan �ven komma till nytta f�r m�n som
inte klarar de tyngre uppgifterna.
11. Nackdelar med kvinnor i r�ddningstj�nst? 35 ja, 30 nej, 18 vet ej, 2
bortfall.
De flesta ans�g att det fanns nackdelar med kvinnor i r�ddningstj�nst, men m�nga
hade motsatt uppfattning. Flera kommenterade att r�ddningsuppgifterna inte
f�r�ndras s� mycket. Det ans�gs inneb�ra nackdelar med kvinnor vid t.ex.
r�kdykning, d� mannen f�r ta p� sig st�rre arbetsb�rda p� grund av att den fysiska
styrkan hos kvinnor i allm�nhet �r l�gre och att insatstiden f�rl�ngs i vissa
moment pga otillr�cklig muskelstyrka. Flera kommenterade att mer tr�ning kr�vs
av kvinnor �n m�n f�r att h�lla tillr�cklig styrka och man st�llde sig fr�gande
inf�r om kvinnornas fysiska kapacitet d� de n�r 40-50 �rs �lder och om
uth�lligheten �r tillr�cklig. Man menade ocks� att kvinnor kommer att slita ut sig
fortare �n m�n pga att de har mindre marginal �n m�n. ÒProjektdeltagarna �r p�
topp nuÓ, man tvivlar p� att de kan klara minimikraven i 20 �r till. Andra
kommentarer var: att tekniskt/praktiskt handlag saknas hos de flesta kvinnor och
att gruppen kan splittras t.ex. p� grund av svartsjuka.
12. Nyutbildning tillr�cklig? 9 ja, 42 nej, 34 kan ej bed�ma
M�nga tyckte att utbildningen hade varit otillr�cklig, bl.a. eftersom de inte var
godk�nda f�r r�kdykning. Ett stort antal tyckte sig inte kunna bed�ma detta. Flera
tyckte att verktygskunskapen var alltf�r liten och att l�ngre tid hade beh�vts med
detta. Kommentarer som gavs var att det fattades lite p� alla omr�den, att de borde
ha f�tt k�rutbildning. Flera ans�g att nyutbildade brandm�n normalt har mer
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tekniska/praktiska kunskaper och fysik �n kvinnorna hade. (Ingen hade klarat
minimikraven d� de kom ut till stationerna.)

13. Urvalskriterier?
F�rslagen beskrivs l�ngre fram under punkt 5.3.4, sid 48.

14. Kompletterande synpunkter om kvinnor i utryckningstj�nst.
Allm�nt. Man har tidigare erfarenheter av kvinnliga polisaspiranter i gruppen och
det anges ha g�tt bra. Flera ans�g att det troligen fungerar bra att ha kvinnor i
utryckningstj�nst om samma krav st�lls p� alla individer oavsett k�n. ÒVi jobbar
mot tredje part, allm�nheten kr�ver det b�sta.Ó. ÒInget emot kvinnor i
r�ddningstj�nst.Ó

Om projektet. Flera menar att utv�rdering var sv�r att g�ra p� grund av den
korta tiden projektet p�gick och p� grund av att projektdeltagarna hade en speciell
funktion (en av tre r�kdykare i en r�kdykargrupp). Det gjorde att man var
�verbemannade vid mindre insatser och d�rmed pr�vades projektdeltagaren f�r
lite. Vid st�rre insatser gjordes en ÒmjukstartÓ, vilket ocks� gjorde det sv�rt att
utv�rdera funktionen. Antalet br�nder var ocks� f�r f�.

 ÒIntressant vore att se hur arbetet fungerade med h�lften kvinnliga, h�lften
manliga brandm�n.Ó ÒSt�rre spridning i �lder i projektet hade varit bra f�r att f� se
hur arbetet fungerar d�.Ó ÒPd lade ner f�r mycket energi p� styrketr�ning och f�r
lite p� samarbete.Ó ÒDet har varit f�r mycket testningar av kvinnorna, testningar
skulle gjorts med gruppen, det skulle blivit l�ttare att utv�rdera d�, normalt sett
g�rs alla �vningar och tester med gruppen och det g�r att det blir l�ttare att jobba
ihop d� man f�r veta mer om hur individen fungerar.Ó

 ÒGenom projektet har brandmannayrket fokuserats kring k�nsroller, vad som i
grunden kr�vs i jobbet har kommit i skymundan. Det har varit sv�rt att yttra sig
om kvinnor i utryckningstj�nst p� grundval av projektet eftersom
projektdeltagarna inte har g�tt p� samma villkor som m�nnen, de har mer fungerat
som Ôprao-eleverÕ.Ó

Fysisk status �ver �ren: Flera befarar att kvinnor f�r st�rre sv�righeter �n m�n
med att bibeh�lla tillr�cklig fysiska styrka �ver �ren. De m�ste klara av att jobba
upp till 60 �rs �lder. Arbetet som brandman anses slita h�rt p� kroppen och m�nga
befarar att skador kommer tidigare hos individer med l�gre styrka. Idag har man
s� sm� styrkor inom r�ddningstj�nsten, att man menar att det inte finns utrymme
f�r att organisera med l�ttare arbetsuppgifter f�r vissa individer. Om
organisationen �ndras anger man att arbetet fungerar med kvinnor.

 Kvinnorna har tr�nat oerh�rt h�rt bara f�r att komma �ver minimikravsniv�n
och de m�ste tr�na lika h�rt hela tiden. Kort sjukfr�nvaro eller barnledighet kan
inneb�ra att gr�nsen l�tt underskrids. ÒJobbet passar d�ligt f�r kvinnor. Kvinnor
kan inte komma upp till manlig styrka och styrkan beh�vs alltid vid
utryckningsarbete.Ó Flera har funderingar p� om det blir problem med fostrets
h�lsa vid graviditet och kvinnans fysiska status i samband med graviditeten?

Attityder. ÒNormalt �r det ingen prestige i jobbet, men projektdeltagaren hade
prestige och kunde inte sl�ppa ifr�n sig uppgifter som hon inte klarade, det �r inte
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bra p� larm.Ó ÒPd kunde inte arbeta sj�lvst�ndigt, f�r lite �dmjukhet inf�r
instruktion och vid kritik (Òjag kanÓ).Ó

Praktiskt/tekniskt handlag. ÒF� har det handlag och tekniska kunnande som
kr�vs av arbetet. ÓS�mre verktygsvana hos kvinnor.Ó

3.7 Tester av muskelstyrka ing�ende i minimikraven f�r 
deltagande i utryckningstj�nst

Ingen av projektdeltagarna klarade samtliga fyra styrkekrav, men alla klarade
kraven p� mage/h�ftb�jare och benb�j, med undantag av en pd som inte kunde
g�ra benb�j-testet pga av skada. Testerna f�r minimikraven upprepades 1-2
g�nger under perioden september-december 1997. Under denna tid hade alla
klarat samtliga krav och godk�ndes d�rmed f�r r�kdykning. Samtliga resultat
redovisas i tabell 8. Ut�ver dessa minimikrav st�lls ocks� krav p� aerob kapacitet,
simf�rdighet mm, vilket samtliga pd klarade.

Tabell 8. Individuella resultat vid tester maj-dec. 1997 av minimikrav betr�ffande styrka 
f�r godk�nnande som r�kdykare vid utryckningstj�nst. (G=godk�nd, kravet f�r 
resp. test uppfyllt, U=underk�nd). D� projektdeltagaren godk�nts p� alla 
moment, upprepades inte testerna .

Rekrytering feb -97
rangordning av pd: 1 2 3 4 5 6 7 8

B�nkpress
maj-97 U U U U U skadad U U
sept-97 G - G U G G G G
nov-97 - G - - - - - G
dec-97 - - - G - - - -

Sit-ups
maj-97 G G G G G G G G
sept-97 G - G G G G G G
nov-97 - G - - - - - G
dec-97 - - - G - - - -

H�v i r�ck
maj-97 U U U U U U U U
sept-97 G - G U G G G U
nov-97 - G - - - - - G
dec-97 - - - G - - - -

Benb�j
maj-97 G G skadad G G G G G
sept-97 G - G G G G G G
nov-97 - G - - - - - G
dec-97 - - G - - - - -
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3.8 Inl�rnings- och utvecklingstrender under praktikperioden

N�gon tydlig allm�n utvecklingstrend kunde inte observeras grundat p� de
bed�mningar som handledarna gjorde vid �vningar och larm under praktiktiden.
Bara hos en individ s�gs en klar tendens till h�gre bed�mningar (1 skalenhet)
under sista m�naden j�mf�rt med f�rsta m�naden av praktiktj�nstg�ringen. F�r
tv� av individerna gavs bed�mningar endast de sista 2 resp. 3 m�naderna. Hos en
av dessa tenderade bed�mningsv�rdena att bli h�gre (1 skalenhet) �ver tiden, trots
att bara bed�mningarna mellan de tv� sista m�naderna j�mf�rdes.
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4. Resultat - sambandsanalyser

4.1 Samband rekryteringstester Ð instrukt�rsbed�mningar

Medelv�rden av de fyra instrukt�rernas bed�mningar f�r varje individ ber�knades
(tabell 6). Rangordningen av instrukt�rernas medelbed�mning av pd:s viktiga
egenskaper och rekryterings-rangordningen efter urval III av de �tta
projektdeltagarna, �verensst�mde inte s� v�l (rS =0.50, p=0.20). Fyra individer
avvek med tv� eller flera enheter mellan rangordningarna. Instrukt�rernas
rangordning av projektdeltagarna skilde sig fr�n arbetsledarnas rangordning fr�n
instrukt�rerna i fem av fallen med 2-7 enheter p� bed�mningsskalan (tv�
rangordnades s�mre av instrukt�rerna, tre b�ttre).

Inte ov�ntat fanns det signifikanta samband mellan rangordningen grundad p�
instrukt�rernas bed�mning av aerob kapacitet, styrka och uth�llighet och
rangordningen vid rekryteringen (se tabell 9).

Tabell 9.  Instrukt�rernas bed�mningar av projektdeltagarna (medelv�rden av 4 
instrukt�rer) efter utbildningen (maj-97), i relation till projektdeltagarnas 
inb�rdes rangordning (nr 1 till nr 8) vid rekryteringen (feb-97). Resultaten 
anges som po�ng p� en niogradig skala (se figur 3).

Rekrytering feb -97
(rangordning): 1 2 3 4 5 6 7 8

Instrukt�rernas bed�mningar efter grundutbildning
(skala 1-9):

-Mental f�rm�ga 1 4.9 5.8 4.4 6.0 4.7 5.8 4.8 4.2
-Fysisk f�rm�ga 2 5.9 6.2 5.0 5.3 5.0 5.1 4.8 4.2

1 Medelv�rde av sex bed�mningar (samarbetsf�rm�ga, initiativf�rm�ga, ta instruktion, ta order, motivation,
coping/stresshantering)

2 Medelv�rde av fyra bed�mningar (aerob kapacitet, muskelstyrka, uth�llighet, koordination/balans)

4.2 Samband rekryteringstester Ð arbetsledarbed�mningar

Sambandet mellan rangordningen av arbetsledarnas bed�mning av projektÐ
deltagarnas egenskaper, viktiga f�r brandmansarbetet, och rekryterings-
rangordningen var d�ligt (rS =-0.42, p=0.31). Arbetsledarnas medelbed�mning
och rangordningen vid rekryteringen avvek f�r fyra pd med mer �n 2 enheter p�
bed�mningsskalan (tv� b�ttre, tv� s�mre).

Den specifika fr�gan om pd:s l�mplighet som brandm�n vid slutet av
praktiktiden �verensst�mde inte alls med rangordningen vid rekryteringen (rS
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=0.01, p=0.98). Inte heller �verensst�mde rangordningen av bed�mning av pd:s
prestationer vid larm och �vningar under praktiktiden med rangordningen av pd
baserat p� resultat vid rekryteringen (rS =0.22, p=0.60). Arbetsledarnas och
instrukt�rernas bed�mningar saknade samband (rS =-0.06, p=0.88).

4.3  Resultat, samband mellan  de kompletterande psykologiska
tester och arbetsledarbed�mningar

Arbetsledarna bed�mde praktikanternas prestationer p� totalt 12 skalor i slutet av
praktiktiden. Av dessa kan 6 skalor relateras till personlighetstestet (test 1):
Initiativf�rm�ga, coping, f�rm�ga att ta order och f�rm�ga att ta instruktioner,
motivation, samarbetsf�rm�ga. Sambandet mellan totalpo�ngen p�
personlighetstestet korrelerade enbart med initiativf�rm�ga (rS =0.84, n=8,
p<0,01).

4.4 Samband arbetsrelaterade tester Ð arbetsledarbed�mningar 
efter praktikperioden

�verenst�mmelsen framst�r som l�g vid tabellarisk j�mf�relse av testledarnas
bed�mning av AR-testerna och arbetsledarnas bed�mning av studiepersonernas
prestationer (tabell 10). Om sambandet baseras p� ber�kning av korrelations-
koefficienter (rS) mellan resultat vid de tv� sista testtillf�llena p� �gesta och
arbetsledarnas bed�mning av l�mplighet som brandman i december 1997 (slutet
av praktikperioden) erh�lls l�ga v�rden (rS: 0.3) . Sambanden �r ocks� mycket
svaga mellan resultaten fr�n de tv� sista testtillf�llen p� �gesta och arbetsledarnas
bed�mning av fysisk f�rm�ga (rS: -0.1) liksom dess delkomponenter var f�r sig
(aerob kapacitet rS: 0.0, muskelstyrka rS: 0.2, uth�llighet rS: -0.5, koordination/
balans rS: -0.2).
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Tabell 10. Testledarnas bed�mningar av resultat av AR-testerna under utbildnings och 
praktikperiod och arbetsledarnas bed�mningar av projektdeltagarna vid slutet 
av praktikperioden (december 1997). Resultaten anges som po�ng p� en 
niogradig skala, 1-3 �r ej godk�nt, 4-6 �r godk�nt och 7-9 v�l godk�nt (se
figur 3). Samma storlek p� testledarnas och arbetsledarnas bed�mningar 
indikerar god �verenst�mmelse.

Studieperson: Nr1 Nr2 Nr3 Nr4 Nr5 Nr6 Nr7 Nr8

Testledarnas bed�mningar av arbetsrelaterade test under utbildnings och praktiktid 1

     (skala 1-9):
-Testtillf�lle 1 april-97 5.8 7.0 5.0 4.8 3.8 4.0 4.2 4.2
-Testtillf�lle 2 juni-97 5.6 5.4 2.8 3.0 2.6 4.4 3.2 3.2
-Testtillf�lle 3 aug-97 5.8 4.4 4.4 4.0 4.6 4.4 4.6 4.6
-Testtillf�lle 4 okt-97 5.0 5.8 4.6 4.6 4.6 3.6 3.2 3.8
-Testtillf�lle 5 dec-97 6.2 5.8 4.4 4.6 4.4 4.2 4.8 (saknas)

Arbetsledarnas bed�mningar av praktiktj�nstg�ring dec-97
     (skala 1-9):
-Mental f�rm�ga 2 6.2 6.2 6.0 5.5 6.7 6.5 5.3 7.8
-Fysisk f�rm�ga 3 5.5 6.0 5.8 6.0 6.8 5.5 6.0 7.3
-Teknisk f�rst�else 3 6 5 3 4 3 3 6
-L�mplighet som brandman
 nu (dec-97) 5 5 4 4 6 4 3 7
-F�rv�ntad l�mplighet som
 brandman efter ett par �rs
 praktiskt arbete 6 6 6 5 8 5 4 8

1 Medelv�rde av fem tester (livr�ddning, stegar, slangl�dor, vinkel, slangkoppling)
2 Medelv�rde av sex bed�mningar (samarbetsf�rm�ga, initiativf�rm�ga, ta instruktion, ta order,
  motivation, coping/stresshantering)
3 Medelv�rde av fyra bed�mningar (aerob kapacitet, muskelstyrka, uth�llighet, koordination/balans)
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5. Resultat - f�rslag till f�rb�ttringar av 
utbildning, rekrytering och praktik

5.1 F�rslag till f�rb�ttringar utifr�n intervjuer med 
projektdeltagarna

F�ljande f�rslag till f�rb�ttringar har framkommit som resultat av intervjuer med
projektdeltagarna.

- tydligare �terkoppling av resultat fr�n �vningar och tester
- b�ttre pedagogik i utbildningen; mer modellinl�rning
- gruppindelningen b�r varieras under utbildningen
- f�rberedelse av manliga brandm�n inf�r en framtid med tv�k�nade

arbetsplatser
- frist�ende psykologintervjuer vid sista uttagningen

5.2 Instrukt�rernas f�rslag till f�rb�ttrande �tg�rder

5.2.1 Utbildningsmetoder

F�r att utbildningen skulle passa kvinnor b�ttre var ett f�rslag att flera personer
skulle hj�lpas �t vid tunga uppgifter och att utrustningen m�jligen kunde
f�r�ndras. Samtliga instrukt�rer ans�g att kvinnorna hade beh�vt mer
utbildningstid. Detta g�llde framf�r allt ut�kning av inl�rningstiden f�r praktiska
och tekniska moment. F�ljaktligen f�reslogs f�rl�ngning av utbildningen som en
f�r�ndring som skulle passa kvinnor b�ttre.

5.2.2 Material och utrustning

F�rslag till f�rb�ttringar av befintlig materiel och utrustning var
1) minskning av vikt genom t.ex. kortare slangl�ngd per slangl�da, l�ttare

luftflaskor,
2) b�ttre formgivning av utrustning, t.ex. skumr�r med midje- eller axelst�d,

handverktyg med anpassade handtag, anpassning av l�s och f�sten, slangl�dor
3) placering p� fordon i relation till kroppsl�ngd och omf�ng

De f�reslagna anpassningarna och f�rb�ttringarna ans�gs kunna gynna �ven
m�n.
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5.2.3 Rekrytering

- Viss    kroppsl    �     ngd    ans�gs beh�vas. Kort kroppsl�ngd var negativt n�r man
hanterade den utrustning som anv�ndes i utbildningen. Viss    kroppsmassa   kan
ocks� beh�vas som motvikt vid t.ex. drag av utrustning och hantering av
str�lr�r.

-     Muskelstyrkan   , s�rskilt i h�nder, armar och �verkropp, ans�gs vara mycket
viktig, och b�r vara p� en viss niv� f�r att tung utrustning ska kunna hanteras
tillfredsst�llande. Muskelstyrkan hos de kvinnliga eleverna ans�gs inte vara
tillfredsst�llande, d� arbetet med tunga handverktyg som pikyxor och
pikklubbor h�mmades, s�rskilt vid arbete ovanf�r axelh�jd. �ven teknik
ans�gs vara viktig vid hantering av utrustningen.
Man ans�g ocks� att kvinnorna hade beh�vt mer    praktisk    och   teknisk       kunskap   
f�re rekryteringstestningen.
Det ans�gs att    kraven    vid nyrekrytering av brandm�n borde vara   lika   oavsett
k�n.

-   Information    om minimikraven b�r g� ut f�re rekrytering s� att de s�kande kan
avg�ra om de har f�ruts�ttningar f�r att klara dessa krav.

5.3 Arbetsledarnas och brandm�nnens f�rslag till f�rb�ttrande 
�tg�rder

5.3.1 Materiel och utrustning

F�rslag till f�rb�ttringar av befintlig materiel och utrustning var
- Tunga verktyg (tex fogfighter) och maskiner, r�kdykarradio och annan

utrustning (tex str�lr�r, slangar, slangkopplingar, slangl�dor) kan g�ras l�ttare
och med b�ttre design. Slangar av annat material (t.ex. kevlar, mylar, spektra).
Smalare handtag p� utrustning. Utformningen av sp�nnen och l�s skulle kunna
f�rb�ttras. Ev. b�rrem till tung utrustning.

- Mer anv�ndning av komposit-luftflaskor som �r l�ttare.
- Elstart p� maskiner.
- Utrustningens placering p� bilarna skulle kunna f�rb�ttras och man skulle

kunna ha pallar, bock och fotsteg p� alla bilar.
- Kl�der, hj�lm och handskar b�ttre anpassade till kroppens utseende, storlek och

kroppsr�relser. ÒMan skulle inte kunna g�ra n�got �t vissa verktyg, t.ex.
hydraulverktyg pga av att en viss h�llfasthet hos materialet kr�vs f�r att h�lla
f�r de stora krafter som p�verkar verktygen vid t.ex. klippning av pl�t.Ó

Sammanfattningsvis ans�g majoriteten att tung utrustning skulle kunna g�ras
l�ttare och formgivningen f�rb�ttras f�r att b�ttre passa kvinnor. Detta skulle
ocks� gagna m�n, s� att deras arbetsbelastning minskade eller s� att de kunde
utf�ra mer arbete p� kortare tid.
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5.3.2 Arbetsmetoder och organisation

Omorganisation eller strukturf�r�ndring skulle kunna g�ras, inneb�rande att man
hade totalt fler brandm�n �n idag och att man inf�rde specialisering f�r vissa
arbetsuppgifter, tex f�rebyggande arbete och annat l�ttare arbete. Detta ans�gs av
flera inte �nskv�rt eller ekonomiskt f�rsvarbart. Ett annat f�rslag var att man
skulle kunna ha ett extra r�kdykarpar vid s.k. baspunkt f�r att avlasta r�kdykarna
vid t.ex. livr�ddning. Utbildningsplaner kunde f�r�ndras, s� att mer praktisk
utbildning gavs �ven f�r m�n.

5.3.3 Utbildning

Flera tyckte att mer tid borde l�ggas p� praktiska kunskaper och verktygskunskap.

5.3.4 Rekrytering

Alla f�rslag som gavs anges nedan.
M�nga ans�g att samma krav b�r st�llas f�r m�n och kvinnor (15) och att ingen

kvotering skulle ske, Òmed tanke p� att utryckningsstyrkorna �r s� sm�, annars
kr�vs en organisationsf�r�ndringÒ. ÒL�mpligaste b�r anst�llasÓ med tanke p� att
r�ddning Òm�ste ske p� snabbast och tryggast m�jliga s�tt, b�de f�r n�dst�llda
och f�r r�ddningstj�nstens personalÓ. ÒMan b�r rekrytera allsidiga individerÓ.
Testordningen vid urvalet ans�gs ocks� viktig.

Viktiga egenskaper/ passande personlighet som n�mndes var:
- Vana av lagarbete eller god f�rm�ga att arbeta i grupp ans�gs av m�nga vara

ett viktigt urvalskriterium. ÒIndividualister b�r undvikasÓ.
- Tekniskt och praktiskt lagd, Òmer teknisk �n genomsnittskvinnanÓ, Òpraktiskt

handlag fr�n b�rjan, pga att lite tid finns f�r �vning p� arbetstid och
nyutbildningÓ.

- Psykiskt god status, tolerans, respekt f�r andra, mental styrka, f�rm�ga till
probleml�sning, god initiativf�rm�ga, stor uth�llighet, ansvarsfull, kamratlig,
�dmjukhet, r�ttvis, p�litlig, lugn, m�lmedvetenhet, god simultankapacitet, h�g
ambitionsniv�, god uttrycksf�rm�ga, lojalitet, ÒsisuÓ, lyh�rdhet, sunt f�rnuft,
fantasi, Òta folkÓ p� ett bra s�tt, v�ga fr�ga om man inte klarar en uppgift, stark
vilja, flexibel, or�dd utan att vara dumdristig, kunna ta egna beslut, aktiv,
idrotts/tr�ningsintresse, l�tt att f�rst� givna instruktioner, kunna ge och ta
order.

Erfarenheter som var �nskv�rda:
- Vana vid hantverksarbete, verktyg och maskiner ans�gs av m�nga

somv�sentligt att ha.
- Annat som n�mndes var teoretiskt kunnande, arbetslivserfarenhet och

livserfarenhet och vana vid vatten.
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Fysisk f�rm�ga/ fysiska egenskaper:
- Styrka och bra kondition n�mndes av m�nga. Detta ans�gs f�rmodligen s�

sj�lvklart f�r de flesta att inte fler angav detta i svaret. Annat som n�mndes var
snabbhet, smidighet och att inte vara sm�v�xt.
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6. Diskussion

6.1  Utv�rderingens planering och genomf�rande

Flera f�rh�llanden i den aktuella unders�kningens utformning g�r att det �r sv�rt
att dra s�kra slutsatser. Det hade varit �nskv�rt att f� j�mf�ra utbildning och
praktik hos kvinnliga och manliga s�kande, dels med tanke p� initiala skillnader
vid olika typer av prestationer, dels f�r att j�mf�ra deras kapacitetsprofil vid
rekrytering och efter avslutad utbildning. En annan viktig begr�nsning i
slutsatserna �r att utbildnings- och praktiktiden var f�r kort. Flera av kvinnorna
hann inte genomf�ra alla uppgifter, och i de flesta fall fick de endast begr�nsad
tr�ning i viktiga uppgifter. Ytterligare en inv�ndning �r att de kvinnliga
praktikanterna inte fick g� in som j�mb�rdiga brandm�n vid r�kdykaruppdrag.
Detta m�ste ha bidragit till os�kerhet vid utv�rderingen och till bristf�llig tr�ning.
Unders�kningsgruppen borde ocks� ha varit st�rre och man borde ha tagit in fler
med l�ga prestationer vid intagningstesterna, s� att testerna f�rm�ga att urskilja
kunde ha pr�vats b�ttre. Av arbetarskyddssk�l kunde detta inte genomf�ras fullt
ut, �ven om ingen av pd uppfyllde brandf�rsvarets fysiska krav p� t ex armstyrka.
Samtliga hade dock i j�mf�relse med slumpvisa urval av den kvinnliga befolk-
ningen en god muskelstyrka (7). Det �r viktigt att p�peka att de flesta av dessa
kvinnor trots detta fick v�l godk�nda bed�mningar av sina arbetsledare, �ven vad
g�ller muskelstyrka. En faktor som kan ha bidragit till att inga samband mellan
tester och arbetsledarbed�mningar kunde p�visas var, att pd bed�mdes av var sin
arbetsledare. ÒPersonkeminÓ mellan pd och arbetsledare kan ha bidragit till stor
slumpvariation i sambandsanalysen. Ett b�ttre utv�rderingss�tt hade varit att l�ta
varje pd bed�mas av en grupp arbetsledare med gemensamma normer. Av
praktiska sk�l var detta dock om�jligt att �stadkomma.

6.2 Utv�rderingens huvudresultat

Som huvudresultat avses fr a  sambandsbed�mningar mellan de olika testerna -
vid rekrytering och under utbildning/praktik (AR-testerna) - � ena sidan och
arbetsledares/instrukt�rers bed�mningar. Resultaten varierar relativt mycket
mellan olika sambandsanalyser. S�ledes var sambanden starka mellan
rekryteringstester, AR-tester och instrukt�rernas bed�mningar av kondition,
styrka och uth�llighet medan sambanden mellan rekryteringstesterna och
instrukt�rernas bed�mningar av pd:s egenskaper var svaga. Ett av de viktigaste
resultaten var att sambanden var svaga (statistiskt icke signifikanta) mellan
rekryteringstester/AR-tester och arbetsledarnas bed�mning, och likaledes svaga
mellan instrukt�rernas och arbetsledarnas bed�mningar. Detta g�ller s�v�l f�r de
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fysiska och mentala egenskaper som bed�mdes. Betr�ffande de kompletterande
psykologiska testerna f�rel�g ett samband mellan totalbed�mningen av test 1 �
ena sidan och arbetsledarbed�mningen av initiativf�rm�ga � andra sidan, medan
samtliga �vriga sambandsanalyser var svaga (ej signifikanta).

Det f�refaller allts� som om instrukt�rer och arbetsledare har haft skiljaktiga
uppfattningar om de krav som kan st�llas p� brandm�n. Allm�nt �r instrukt�rernas
bed�mningar n�got str�ngare �n arbetsledarnas (j�mf�r tabell 6 och 7), vilket
dock kan ha berott p� att instrukt�rsbed�mningarna gjordes p� ett tidigt stadium
(f�re sommaren) och arbetsledarna kunde bed�ma kvinnorna efter 6 m�naders
ytterligare tr�ning och praktik. Det �r kanske inte s� anm�rkningsv�rt att
instrukt�rernas och arbetsledarnas bed�mningar inte �verensst�mde, eftersom
instrukt�rer fr a l�r ut fysiska och tekniska f�rdigheter. Arbetsledarna d�remot kan
f�rv�ntas ha gjort mer av en totalbed�mning.

Den d�liga �verensst�mmelsen mellan rekryteringsordningen och arbets-
ledarnas bed�mning skulle kunna f�rklaras av a) d�ligt urskiljande rekryterings-
tester, b) d�ligt urvalsbeslut vid rekryteringen, c) olika utveckling av pd under
utbildnings- och praktiktiden, och/eller d) d�liga utv�rderingsinstrument.

Betr�ffande f�rklaring b) tycks det vara en utbredd uppfattning inom
Stockholms brandf�rsvar att man hittills har lyckats bra med att rekrytera
l�mpliga individer f�r arbetet som brandman, vilket talar f�r att rekryterings-
f�rfarandet har fungerat ganska bra. Det betyder dock inte att ett alternativt
rekryteringsf�rfarande, som ger kvinnor st�rre m�jligheter att bli rekryterade, inte
skulle kunna fungera utm�rkt. Det b�r emellertid p�pekas att intervjuerna och det
beteende som aspiranterna hade vid rekryteringstesterna normalt sett har stor
betydelse f�r urvalet. Vid urvalet av projektdeltagare togs ovanligt stor h�nsyn till
fysisk styrka, d� man trodde att de starkaste kvinnorna skulle ha b�ttre f�ruts�tt-
ningar f�r att klara arbetet. Resultaten fr�n dessa intervjuer och personlighets-
bed�mningar rangordnades inte. De ingick visserligen i den totalbed�mning som
gjordes av pd och som anv�ndes f�r sambandsbed�mningarna, men n�gon
s�rskild analys av intervjuer/personlighetsbed�mningar kunde inte g�ras eftersom
de inte kunde kvantifieras. Det f�refaller emellertid uppenbart att intervjuer och
beteenden normalt har ett stort inflytande vid rekrytering.

Vid de upprepade AR-testerna f�rb�ttrades alla pd, och f�rb�ttringen var mest
uttalad hos de med s�mst prestationer fr�n b�rjan. Troligen ger AR-testerna inget
fullst�ndigt m�tt p� den erfarenhet som pd fick under praktiktiden. Det �r ju v�l
dokumenterat att de olika pd fick utf�ra r�kdykningsuppdrag i mycket olika
omfattning, dels beroende p� skillnader mellan stationer i belastning, dels
beroende p� hur l�ng tid det tog f�r dem att bli godk�nda f�r r�kdykning (dvs
vissa av dem uppfyllde minimikraven vid ett mycket sent skede och fick f�rst d�
r�kdyka). S�ledes finns visst st�d f�r att de olika pd utvecklades i olika takt under
utbildning och praktik. Mot inv�ndning d) talar att utv�rderingsinstrumenten
diskuterades noga med erfarna representanter f�r brandf�rsvaret som ocks� kom
med kompletterande f�rslag.
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Den mest sannolika f�rklaringen till den bristande �verensst�mmelsen mellan
rekryteringstester och arbetsledarbed�mningar �r en kombination av a) och c), dvs
rekryteringstesterna diskriminerar inte tillr�ckligt som urvalsinstrument och pd
har utvecklats olika under praktiktiden. Resultaten av rekryteringstesterna (tabell
5) visar att skillnaderna mellan de olika pd var ganska sm�. Samtidigt var
skillnaderna mellan pd vid arbetsledarbed�mningarna ocks� sm�. Sambands-
analysen hade sannolikt blivit mer p�litlig om pds testresultat och arbetsledar-
bed�mningar hade haft st�rre spridning och om alla pd hade f�tt g� igenom exakt
samma praktikperiod. En studiegrupp best�ende av 8 personer �r ocks� f�r liten
f�r att grunda s�kra bed�mningar p�.

Det m�ste h�r ytterligare understrykas att vi f�ster stort avseende vid
arbetsledarnas bed�mning av l�mplighet. Deras bed�mningar visar att s� gott som
samtliga pd kunde accepteras som brandm�n efter sex m�naders praktik-
tj�nstg�ring. I detta sammanhang kan man �ven referera till pdÕs resultat p� det sk
Bergatestet (9), d�r pd fick likv�rdiga eller b�ttre omd�men i tv� av fyra
huvudpunkter vid r�kdykning (s�kteknik, taktik/kommunikation) j�mf�rt med
152 brandm�n fr�n S�dert�rns brandf�rsvar. Projektdeltagarna fick l�gre
omd�men �n m�nnen f�r str�lf�ringsteknik och lyftteknik, vilket f�rmodligen till
�verv�gande del kan tillskrivas skillnader i praktisk erfarenhet. Konditionstest
ingick ocks� i ÓBergatestetÓ och pd fick likv�rdiga eller n�got b�ttre resultat �n
m�nnen, vilket var f�rv�ntat eftersom pd var yngre �n brandm�nnen (medel�lder
36 �r).

6.3 Projektdeltagarnas erfarenheter

N�r en mycket liten, speciell grupp intervjuas som fallet har varit h�r, och d�r
uppgiftsl�mnarna dessutom utlovas konfidentialitet, b�r alla tecken p� kritik tas
ad notam. M�jligheten finns naturligtvis att n�gon enstaka kritisk �sikt i den lilla
gruppen �r s� unik att risken att den skulle upprepas i en framtid med fler
kvinnliga brandm�n �r f�rsumbar. Motsatsen �r dock ocks� t�nkbar; kritik
framf�rd av en eller tv� av de �tta skulle i en st�rre grupp p� 50 kvinnliga
brandm�n kunna betyda sex respektive 12 klagom�l. Enligt v�r mening �r det
b�ttre i alla avseenden att se p� intervjuresultaten p� det senare s�ttet; att ta det
s�kra f�r det os�kra.

V�rt s�tt att angripa problemet med representativiteten i denna lilla grupp har
varit att s�ka f�ra fram s�dana liknande negativa synpunkter som framf�rts mer
eller mindre direkt av ett par av brandkvinnorna. Att vi ofta anv�nder ord och
uttryck som «n�gra«,«m�nga«, «en del«, «�verlag« etc. �r avsiktligt. Dels �r det av
f�ga statistiskt intresse att ange exakt antal personer som har framf�rt viss kritik,
dels �r det ju en avg�rande skillnad mellan t ex «n�gra« och «m�nga«.

Den kritik som framf�rs b�r d�rf�r tas p� allvar och inte avf�rdas som udda
�sikter. En annan punkt f�rtj�nar att betonas: N�gra av de intervjuade hade ett
mycket �terh�llsamt och avvaktande f�rh�llningss�tt vid intervjuerna. V�r b�de
omedelbara och �n i dag kvarst�ende tolkning av denna uppvisade gl�ttade yta �r
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att dessa kvinnor h�ll inne med kritik. Typiskt f�r dessa kvinnor var dessutom att
de var t�mligen f�ordiga n�r de kom med positiva kommentarer.

I detta sammanhang vill vi beklaga att vi inte hade m�jlighet att intervjua
samtliga kvinnor som var kvar till de sista uttagningarna till projektet. Vi hade d�
kunnat j�mf�ra deras s�tt att f�rh�lla sig under intervjuer f�re projektet med hur
de betedde sig under samma f�rh�llanden under projekttiden. Dessutom hade v�ra
personlighetsbed�mningar tillf�rts ytterligare underlag.

F�r att sammanfatta v�ra erfarenheter fr�n b�da intervjuomg�ngarna: I stort sett
positiva omd�men fr�n kvinnorna om utbildning och arbete p� stationerna med
inslag av kritik som givetvis m�ste tas p� djupaste allvar.

6.4 Brandm�nnens erfarenheter

En relativt stor andel av brandm�nnen hade i fr�geformul�r angivit att de s�g
nackdelar med kvinnor i r�ddningstj�nst medan f� angav att de s�g f�rdelar.
Huruvida dessa bed�mningar enbart grundar sig p� de faktiska problem som har
iakttagits eller om det ocks� finns f�rutfattade meningar om kvinnliga brandm�n
kan vi inte uttala oss om. Fynden visar dock att det beh�vs en omfattande
informations- och motivationsverksamhet inom brandf�rsvaret om kvinnor ska
introduceras.

Flertalet brandm�n angav att det p� marknaden finns viss utrustning med l�gre
vikt och med konstruktion som kr�ver mindre muskelstyrka vid handhavande och
som d�rf�r skulle passa kvinnor b�ttre �n nuvarande utrustning. S�dan utrustning
skulle  f�rmodligen �ven gagna m�nnen, men med nuvarande ekonomiska ramar
befarande man att det skulle bli om�jligt att byta utrustning.

�kad bemanning och differentierade arbetsuppgifter f�r m�n och kvinnor i
utryckningstj�nst n�mndes �ven som en m�jlighet att anpassa arbetet f�r kvinnor.
H�r var dock brandm�nnen betydligt mer skeptiska med tanke p� den ut�kning av
personalen och de �kade kostnader som detta skulle medf�ra. Man vet aldrig vilka
uppgifter som man kommer att st�llas inf�r vid en sv�r insats, och d�rf�r m�ste
alla i utryckningsstyrkan klara samtliga arbetsmoment, dels f�r att brandf�rsvaret
ska g�ra en effektiv arbetsinsats och dels av h�nsyn till kollegornas s�kerhet.
Flera uttryckte oro f�r brandf�rsvarets m�jligheter att uppfylla de krav som
allm�nheten har r�tt att st�lla. Man var vidare mycket tveksam inf�r kvinnors
fysiska m�jligheter att klara utryckningstj�nst fram till 60 �rs �lder, vilket de
flesta m�nnen g�r.

Generellt sett kunde man ej t�nka sig n�got alternativ till lika krav oberoende av
k�n. P� dessa villkor var kvinnor v�lkomna och m�nga antog att brandmanna-
grupperna d�rigenom skulle kunna fungera minst lika bra som nu.

Ovanst�ende synpunkter p� lika krav p� kvinnor och m�n i en utrycknings-
styrka m�ste tas p� st�rsta allvar. Antagning av kvinnor p� andra villkor �n m�n
skulle troligen inneb�ra stora samarbetsproblem inom brandf�rsvaret. Om denna
ekvation ska g� ihop (dvs om man ska kunna beh�lla ambitionen att introducera
kvinnor i brandf�rsvaret utan att differentiera antagningskraven) best�ms till stor
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del av vilka kravniv�er som s�tts (rekryteringstester, minimikrav) och granskning
av dessa b�r f� st�rsta prioritet. N�r det g�ller krav p� aerob kapacitet har
omfattande arbete redan gjorts, men andra fysiska liksom psykiska krav b�r f�
samma ing�ende belysning.

6.5 Fysiska krav

Att de fysiska kraven �r h�rda vid brandmansarbete �r v�lk�nt, och kvinnorna
�gnade mycket stora anstr�ngningar �t styrketr�ning f�r att fylla de minimikrav
som st�lls av Stockholms brandf�rsvar f�r att till�ta r�kdykning. Denna kraftiga
fokusering p� fr a muskelstyrka kan eventuellt negativt ha inverkat p� deras
totalprestationer. B�de brandm�n, instrukt�rer och arbetsledare pekade s�rskilt p�
bristande praktiska och tekniska f�rdigheter. I kombination med en l�gre muskel-
styrka �n hos m�n kan detta ha bidragit till s�mre totalprestationer fr�n kvinnorna.
Praktisk och teknisk f�rdighet �r allts� en egenskaper som, ut�ver god fysisk pch
psykisk kapacitet, b�r beaktas b�de vid rekrytering och vid utbildningen. Krav p�
teknisk/praktisk f�rdighet b�r d�rf�r anges vid utannonsering av nya tj�nster.

Betr�ffande det lagstadgade kravet p� aerob kapacitet (cykelergometer- eller
rullbandstest) i AFS 1995:1 s� m�ste det p�pekas att detta krav har utformats med
tanke p� manliga brandm�n. Vid rekryteringen 1994 var det ingen av ca 80
kvinnor som testades som klarade konditionstestet som d� innebar att cykla p�
cykelergometer med en belastning p� 250 W i 6 minuter. Eftersom kroppsvikten
avlastas d� man sitter, blir kraven relativt sett h�gre p� en mindre person �n p� en
st�rre f�r att klara samma yttre belastning i watt om testet genomf�rs p�
ergometercykel. P� grund av detta �verg�r man allt mer till testning p� rullmatta
d�r personen sj�lv b�r sin kroppsvikt samt vikten av utrustning. Detta �r ocks� ett
arbetss�tt som st�r den yrkesut�vande brandmannen n�rmare �n att sitta p� cykel.
Ergometercykeltest ger dock betydligt b�ttre m�jligheter till samtidig tolkningsbar
EKG-registrering, vilket kr�vs enligt AFS 1995:1. Belastningsniv�erna b�r
emellertid anpassas s� att skillnader i kroppsstorlek inte blir avg�rande f�r om
man klarar testet eller ej. Om man d�remot medvetet vill rekrytera storvuxna
kvinnliga aspiranter s� kan kravet p� en fix belastning vid cykelergometertest
(t ex 250 watt) tj�na detta syfte, men b�r i s� fall anges redan vid annonsering.
Vid rekryteringen 1997 gjordes cykelergometertest f�rst vid urval IV, och inte
heller nu var det n�gon av de 12 kvinnliga aspiranterna som klarade 250 Watt i
sex minuter. Enligt uppgift har de vid senare tillf�lle under utbildning och praktik
dock klarat cykelergometertestet. Detta resonemang knyter v�l an till
R�ddningsverkets FoU-rapport d�r man kommer fram till att en syreupptagnings-
f�rm�ga p� 45 ml per minut och kilo kroppsvikt kan rekommenderas som krav f�r
r�kdykare (1). Detta motsvarar vid ergometercykeltest ca 210 watt f�r en person
som v�ger 65 kilo och 260 Watt f�r en person p� 80 kilo.
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6.6 Psykiska krav

Det �r rimligt att brandm�n b�r besitta en mycket god stresstolerans och en h�g
grad av emotionell stabilitet.  Vidare b�r en brandman ha en god samarbets- och
initiativf�rm�ga, samt  egenskaper s�som v�nlighet, �ppenhet och f�rm�ga till
medk�nsla.  Andra krav som b�r st�llas �r p� f�rm�ga att f�rst� s�v�l muntliga
som skriftliga instruktioner.

Det �r viktigt att framh�lla att de psykologiska kraven b�r st�llas parallellt med
arbetsfysiologiska krav dvs en god fysik kan inte uppv�ga en mindre god
l�mplighet vad g�ller de psykologiska kraven.

6.7 De arbetsrelaterade testerna (AR-testerna)

Den stora f�rb�ttringen av tid fr�n f�rsta till sista testomg�ngen beror med all
s�kerhet p� f�rb�ttrad teknik och styrka samt att man dessutom kom ih�g vad som
skulle utf�ras sen g�ngen innan. Detta var s�rskilt tydligt f�r testet ÒvinkelÓ, vars
inledande del var att f�rst� en skriven instruktion. Efter ett par g�nger beh�vde
man inte l�sa instruktionen eller t�nka efter hur man skulle konstruera vinkeln
utan man kom ih�g hur uppgiften skulle l�sas. Trots detta fortsatte tiden att
f�rb�ttras fr�n test till test vilket talar f�r f�rb�ttrad teknik i att hantera redskapen.
F�rb�ttringar vid upprepning av liknande arbetsrelaterade tester har tidigare
rapporterats (10). Graden av motivation, f�rmedlad av testledarna, kan ocks� ha
varierat mellan de fem olika testomg�ngerna och p�verkat tiderna. Testet
ÒslangkopplingÒ visar ett avvikande m�nster med mindre f�rb�ttring av tiden fr�n
f�rsta till det sista testtillf�llet, �ven om man bortser fr�n sista testomg�ngen d�
man blev hindrad av sn� och kyla. Kanske var utrymmet f�r snabbhet mindre i
detta test och det var mer fr�ga om stora handgrepp och handgreppstyrka

Testledarnas bed�mningar speglar i stort sett f�rb�ttringen i tid om man bortser
fr�n f�rsta testomg�ngen, som betraktas som en provomg�ng f�r testledarnas
bed�mningar. Avviker g�r bed�mningarna av testet stege som ej f�rb�ttras, trots
f�rb�ttrade tider mellan de sista testomg�ngarna. M�jligen kan detta bero p� att
man i stor utstr�ckning v�gde in andra faktorer �n bara tiden i bed�mningen.
�terkoppling avseende tid skedde till pd, men det var kanske f�r vissa test ej
uppenbart vad som kr�vdes ut�ver bra tid f�r att genomf�randet skulle f� ett gott
omd�me. Kanske skulle en testledare ha tagit tid och en annan gjort bed�m-
ningarna ovetande om tiden, f�r att utf�randet skulle f�tt st�rre inflytande p�
bed�mningarna. � andra sidan �r tidsfaktorn avg�rande i en Óverklig situationÓ
som t ex livr�ddning och d� kanske det inte spelar s� stor roll hur man g�r,
huvudsaken att det g�r fort.

Som p�pekats ovan var �verensst�mmelsen mycket svag mellan arbetsledarnas
bed�mningar av pdÕs l�mplighet som brandm�n i slutet av praktikperioden och
resultaten av de arbetsrelaterade testerna. Detsamma g�llde �ven resultat av de
arbetsrelaterade testerna i relation till arbetsledarnas bed�mningar av pdÕs fysiska
f�rm�ga. Detta �r n�got ov�ntat men kanske beror p� att pd deltagit i allt f�r f�
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skarpa/ tekniskt sv�ra insatser och att arbetsledarna d�rf�r hade sv�rt att bed�ma
deras prestationsf�rm�ga. Detta b�r dock ha gett sig till k�nna under stations-
arbete och tr�ningspass varf�r skillnaderna mellan arbetsledarnas bed�mning av
pdÕs prestationsf�rm�ga och testledarnas bed�mningar av de arbetsrelaterade
testerna kvarst�r. Kanske speglar AR-testerna ej tillr�ckligt de f�rdigheter som
kr�vs av en god brandman.

6.8 Kompletterande psykologiska tester

De psykologiska testerna �verensst�mde v�l med urvalet som genomf�rdes av
brandf�rsvaret i s� m�tto att de 6 aspiranter som inte klarade screeningtesterna 2
och 3 inte heller valdes ut f�r utbildning och praktik. En tolkning av detta resultat
�r att CRI-testet mycket v�l l�mpar sig som urvalsinstrument f�r brandf�rsvaret.
Det �r dock �nskv�rt att testet arbetas om och anpassas b�ttre f�r svenska
f�rh�llanden. D�remot var �verensst�mmelsen d�lig mellan arbetsledar-
bed�mningar och rangordningen mellan pd vid rekryteringen, vilket indikerar att
testet (i likhet med de fysiska testerna) inte f�rm�r rangordna n�r spridningen
mellan de individuella resultaten �r liten.

Test 3 f�r anses som mindre l�mpligt d� detta test kr�ver dyrbar utrustning och
stora arbetsinsatser vid resultattolkningen. Test 3 resulterade ocks� enbart i att tv�
personer kunde sorteras bort.

Test 1, som �r det just nu mest anv�nda personlighetstestet i v�rlden,
korrelerade inte med brandf�rsvarets rangordning. En orsak till detta kan vara att
den idealprofil som anv�ndes f�r rangordningen i test 1 inte helt st�mmer �verens
med brandf�rsvarets idelprofiler. Om test 1 skall anv�ndas i framtida urval s� b�r
idealprofilen baseras p� ett antal brandm�n som har varit framg�ngsrika i sin
yrkesut�vning. Man b�r ocks� f�r framtida urval �verv�ga anv�ndande av
beg�vningstester som t ex WAIS - R (13).

6.9 Fysiska och mentala krav inf�r arbete som brandman i 
Stockholms brandf�rsvar, synpunkter p� k�ns-
diskriminering

F�r en bed�mning av om rekryteringstesterna �r k�nsdiskriminerande, m�ste
relevansen av kraven utredas. Det finns i dagens l�ge bara ett begr�nsat
kunskapsunderlag att tillg� f�r att detta ska kunna genomf�ras.

Paragraf 16 ¤ i j�mst�lldhetslagen (1991:433) s�ger: Ò Otill�ten k�ns-
diskriminering skall anses f�religga, n�r en arbetsgivare vid anst�llning... utser
n�gon framf�r n�gon annan av motsatt k�n, fast�n den som f�rbig�s har b�ttre
sakliga f�ruts�ttningar f�r arbetet eller utbildningen. Detta g�ller dock inte om
arbetsgivaren kan visa... att det �r ber�ttigat av h�nsyn till ett s�dant ideellt eller
annat s�rskilt intresse som uppenbarligen inte b�r vika f�r intresset av
j�mst�lldhet i arbetslivet.Ó
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Arbetet som brandman st�ller stora krav p� b�de fysisk och mental kapacitet
och underl�ttas av vissa personliga egenskaper, som t.ex. f�rm�ga att arbeta i
grupp. Som tidigare n�mnts, �r det sv�rt att kvantifiera dessa olika typer av
f�rm�gor och egenskaper. De fysiska kraven tycks ha uppm�rksammats mest om
man bet�nker f�rekommande litteratur i detta �mne. Det har gjorts m�nga f�rs�k
att m�ta kravet p� syreupptagningsf�rm�gan vid utryckningsarbete. Denna har
rapporterats vara 2.8-3.5 l/min eller 28-45 ml/kg*min f�r typiska arbetsuppgifter
f�r brandm�n (r�kdykning, sl�ckning, slangdragning osv) (1). Eftersom
m�tningarna mestadels gjorts med indirekta metoder och p� relativt begr�nsade
f�rs�ksgrupper (i vilka individerna naturligtvis s�tter gr�nserna f�r kravet), saknas
fortfarande en klarg�rande slutsats om kraven p� syreupptagningsf�rm�ga vid
f�rekommande arbetsuppgifter under utryckning. Det �r dock klart att r�kdykare
med l�g kapacitet beh�ver l�ngre tid f�r ett r�kdykaruppdrag, och d�rvid uts�tts
f�r en v�rmebelastning som �kar med tiden. En kort insatstid �r d�rf�r ett viktigt
s�kerhetskrav.

Betr�ffande kraven p� muskelstyrka finns f� studier av styrkekraven i olika
muskelgrupper vid brandmannens arbete. Kraven p� styrka n�r tv� brandm�n b�r
en skadad person mellan sig har biomekaniskt ber�knats motsvara ca 210 N f�r
handgreppsstyrka respektive 40 Nm f�r armb�gsb�jare, 75 Nm f�r axelb�jare och
19 Nm f�r l�ndryggsstr�ckare (12). Inget av dessa krav ligger p� en orimligt h�g
niv� f�r kvinnor. Vid testning av minimikraven f�r styrka hade projektdeltagarna
inga sv�righeter att klara styrkekraven f�r h�ftb�jare (sit-ups) och l�rmuskulatur
(benb�j). De krav som st�lldes p� �verkroppsmuskulaturen klarade d�remot ingen
av de �tta pd vid f�rsta testtillf�llet.  �verkroppsstyrkan (och underkroppsstyrkan)
�r viktig f�r utf�randet av m�nga moment i brandmannens arbete (8). Vid praktik
och utbildning visade sig kvinnorna, j�mf�rt med normalt rekryterade brandm�n,
ha problem vid handhavandet av viss utrustning (bl.a. dragstart av maskiner)
enligt instrukt�rer och flera av de tillfr�gade arbetsledarna och brandm�nnen.
Dessa fynd kan sannolikt tillskrivas en kombination av bristande teknisk f�rdighet
och l�gre muskelstyrka �n hos manliga brandm�n. Projektdeltagarna kunde dock
�ka sin �verkroppsstyrka med styrketr�ning under praktiktiden till den niv� som
kr�vs f�r utryckningstj�nst i Stockholms brandf�rsvar. Handgreppsstyrkan n�dde
dock inte upp till rekryteringskravet p� 48 kilopond hos n�gon av de �tta pd. Trots
detta bed�mdes samtliga pd utom en av arbetsledarna ha en acceptabel
muskelstyrka vid slutet av praktikperioden med ett medianv�rde av 5 p� en 9-
gradig skala d�r resultaten 1-3 ej godk�ndes. Betr�ffande teknisk f�rst�else var
resultatet n�got l�gre, 4,5 i medianv�rde med en pd underk�nd. Samtliga pd
bed�mdes som l�mpliga f�r brandmannayrket om n�gra �r. Dessa fynd g�r att det
kan ifr�gas�ttas om de nuvarande rekryteringskraven �r f�r h�gt st�llda. Som
konstaterats i inledningen har varken rekryteringskrav eller de s.k. minimikraven
p� muskelstyrka utv�rderats vetenskapligt. De har  tagits fram med utg�ngspunkt
fr�n en traditionell rekrytering av manliga brandm�n, och m�jligheterna att utf�ra
arbetet med l�gre muskelstyrka eller annan arbetsteknik har ej tidigare pr�vats.
Fr�gan om eventuell diskriminering av personer med l�g muskelstyrka �r allts�
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sv�rbed�mt eftersom det inte finns n�gra vetenskapligt fastst�llda krav. De enligt
j�mst�lldhetslagen Òsakliga f�ruts�ttningarnaÓ har allts� inte kunnat fastst�llas.
D�rmed kan man inte heller dra slutsatsen att brandf�rsvaret medvetet skulle
diskriminera kvinnor. De krav som uppst�llts f�r mer ses som uttryck f�r tradition
i en yrkesgrupp som hittills s� gott som uteslutande rekryterat m�n.

En annan aspekt p� rekrytering av brandm�n som �r viktig och relevant, men
som inte kunnat studeras h�r, �r �ldersregression av den fysiska kapaciteten. En
naturliga f�rs�mring av fysisk kapacitet sker med stigande �lder. Det �r d�rf�r
betydelsefullt att individer, som har en s� god aerob kapacitet och muskelstyrka
att de kan f�rv�ntas ha tillr�cklig kapacitet �nda upp till pensions�lder, rekryteras.
I annat fall finns det en risk att kraven f�r utryckningstj�nst inte kan klaras vid en
h�gre �lder.
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7. Sammanfattande slutsatser och 
f�rslag till �tg�rder

D�sir�e Gavhed et al. Kvinnor som brandm�n: Utv�rdering av rekrytering,
grundutbildning och praktik vid Stockholms brandf�rsvar. Arbetslivsrapport
1998;4: 1-63.

Trots ovan beskrivna begr�nsningar i studiens uppl�ggning indikerar resultaten
att kvinnor kan utf�ra arbete som brandm�n.

Viss kritik kan riktas mot rekryteringstesterna eftersom de inte synes spegla den
slutbed�mning av l�mplighet som gjordes av arbetsledarna. Rekryteringstesterna
b�r d�rf�r modifieras och pr�vas ytterligare, och kraven p� teknisk f�rdighet b�r
beaktas. Sannolikt �r den totalbed�mning som g�rs av varje aspirant, i form av
intervjuer med erfaren brandf�rsvarspersonal, en viktig faktor som inte i denna
studie kunnat ing� i bed�mningsunderlaget. Att dessa intervjuer �r v�rdefulla
st�ds ocks� av resultatet av de kompletterande psykologtesterna. Av de 8 kvinnor
som utvaldes till studiegruppen var samtliga Ògodk�ndaÓ i dessa tester, medan
flera av de 20 kvinnorna som s�llades bort tedde sig som mindre l�mpliga f�r
brandmannayrket vid psykologtestningen.

En faktor som st�der fortsatt engagemang av kvinnor inom brandf�rsvaret �r
den kraftiga f�rb�ttring i de arbetsrelaterade testerna som konstaterades bland de
deltagande kvinnorna. Dessa tester st�llde krav p� kondition, styrka och teknisk
skicklighet. Under utbildnings- och praktiktiden skedde en kontinuerlig
f�rb�ttring av prestationer b�de i fysiskt och tekniskt avseende. Denna f�rb�ttring
kan antas forts�tta vid fortsatt tr�ning eftersom s�rskilt muskelstyrka kr�ver l�ng
tid (�r) f�r att n� optimum.

Mot bakgrund av den korta praktiktiden, det ringa antalet studerade kvinnor och
�ldersf�rdelningen i gruppen (20-27 �r), f�r slutsatsen begr�nsas till att unga
v�ltr�nade kvinnor kan fungera i arbetet som brandman. Nedan redovisas f�rslag
till �tg�rder:

- Mer information beh�ver ges till allm�nheten om rekrytering och testernas
inneh�ll innan rekryteringen startar, f�r att uppm�rksamma kvinnor p�
m�jligheterna att arbeta i brandf�rsvaret.

- Instrukt�rerna beh�ver mer f�rberedelsetid och b�ttre kunskap om kvinnor som
elever. Bl a beh�ver de mer information om ÓkvinnligtÓ uttryckss�tt.

- Stationerna beh�ver vara b�ttre informerade och f�rberedda. Brandf�rsvarets
ledning har en viktig uppgift att p�verka attityder.

- Rekryteringstesterna och de tester som anv�nds f�r �terkommande kontroller
b�r utvecklas baserat p� m�tningar och bed�mningar av kraven vid
r�kdykning. �ven psykologiska tester b�r pr�vas. �ven i framtiden kommer
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s�v�l de fysiska som de psykologiska kraven p� brandm�n som s�ker till
utbildning och anst�llning att vara h�ga.

- Fortsatt utbildning och tj�nstg�ring av kvinnor i brandf�rsvaret b�r pr�vas.
Projekten b�r d� vara st�rre och p�g� under l�ngre tid.

- De rekryterings- och tj�nstg�ringstester som anv�nds b�r st�lla lika h�ga krav
p� kvinnor som p� m�n.

- Ett utvecklingsarbete b�r startas f�r att ta fram mer l�tthanterlig utrustning och
arbetsteknik.

Nyckelord: R�kdykning, fysiska krav, psykiska krav, rekrytering, testning.
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8. Summary and recommendations

D�sir�e Gavhed et al. Women as fire-fighters. Evaluation of recruitment, training
and practical work at the fire-department of Stockholm. Arbetslivsrapport
1998;4: 1-63.

Eight women were recruited by the fire-department of Stockholm for a one-year
project of training and practical work as fire-fighters. They were initially
interviewed and tests of different aspects of physical and psychological abilities
were made. After six months of practical work at fire-brigades, they were
assessed by their supervisors with regard to a number of capabilities deemed
necessary for work as a fire-fighter. These capabilities are: abilitity to
cooperate,work in teams, take orders and take initiative, motivation, stress coping
ability, aerobic and muscular capacity, endurance, coordination and balance,
technical skills, and the overall ability to work as fire-fighter now/in a couple of
years.

Some criticism can be raised against the recruitment tests, since they do not
seem to mirror the final evaluation of suitability made by the supervisors.
Therefore the recruitment tests should be modified and assessed again, and
demands on technical skills should be considered. The demands on muscle
strength are high, and compared to male fire-fighters the women scored lower
strength, although high in comparison with other women. Nevertheless all except
one were considered to have sufficient muscle strength at the end of the year, and
all were considered suitable for work as fire-fighters.

Interviews performed by the fire department, and psychological tests, were in
agreement with regard to the selection of eight out of 20 women. Among the
eight, though, psychological tests did not agree with the supervisors« ratings.

During the year, the subjects improved considerably in some tests requiring
technical skill, endurance and strength. These findings further strengthen the
conclusions since many of these skills will probably improve further with time.

In conclusion, in spite of some limitations in the design of the study, the results
indicate that women can work as firefighters. Below, some recommendations for
the future are given:

- More public information about recruitment of women for fire-fighting is
needed, in order to make women aware of the demands and the possibilities to
work as fire-fighters.

- Fire-fighting instructors need more time for preparation before teaching
women, and better knowledge about women as students.

- Fire-brigades need to be better informed and prepared when introducing
women at the stations.
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- The recruitment tests and those tests which are used for follow-up of fire-
fighters need to be developed based on measurements and evaluations of
demands at fire-fighting. Psychological tests should also be tried. Physiological
and psychological demands on fire-fighters will remain high in the future.

- The training and practical work of female fire-fighters should be evaluted
further. Such projects should include more subjects and should run for a longer
time period.

- Tests of fire-fighter, whether for recruitment or continued service, should make
equal demands on women as on men.

- Work to develop better equipment and alternative work techniques is urgently
needed. This would benefit both female and male fire-fighters.

Key words: Fire-fighting, gender, physical demands, psychological demands,
recruitment.
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