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Förord 

Syftet med studien är undersöka vilka arbetsmoment som upplevs som tunga 

inom den operativa räddningstjänsten och om arbetsbelastningen för dessa 

arbetsmoment kan minskas genom användning av mer ergonomiskt utformad 

utrustning. Med utrustning menas i denna studie de verktyg, hjälpmedel och 

den skyddsutrustning som räddningstjänstpersonal använder vid utförandet 

av arbetsmomenten. Syftet med studien har också varit att undersöka attityden 

till att använda lättare och mer ergonomiskt anpassad utrustning. 

Författarna vill rikta ett stort tack till räddningstjänster, skolor och 

utbildningsställen för räddningstjänst, kommuner, leverantörer av 

räddningstjänstutrustning och inte minst MSB, utan er hjälp hade det inte varit 

möjligt att genomföra studien. Ett särskilt tack riktas till all 

räddningstjänstpersonal som tagit sig tid att svara på en enkät och ställt upp 

på intervjuer och fältstudier. Vidare vill vi också tacka utländska 

räddningstjänster för deras medverkan i studien.  
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Sammanfattning 

Tidigare studier publicerade av Räddningsverket och MSB identifierade 

typinsatser som räddningstjänstpersonalen ansåg som mest fysiskt krävande 

och som innebar hög fysisk arbetsbelastning. Dessa typinsatser kräver hög 

fysisk styrka inte bara på grund av naturen av insatserna i sig, utan mest på 

grund av form, dimensioner och vikt hos dagens utrustning som används. För 

att fler personer ska få inträde och bli kvar i yrket behöver räddningstjänsten 

minska den fysiska arbetsbelastningen under insatserna. För att nå detta mål 

behöver utrustningen vara ergonomiskt utformad, samt att arbetsmoment 

behöver utvecklas för att skapa bättre förutsättningar för 

räddningstjänstpersonalen att kunna arbeta ergonomiskt. 

För att kartlägga och analysera hur räddningstjänstpersonal kan arbeta mer 

ergonomiskt så delades räddningsinsatser först upp i olika arbetsmoment. 

Räddningstjänstpersonal fick sedan bedöma vilka arbetsmoment som är tunga 

i samband med genomförandet av räddningsinsatser kopplat till vilken 

utrustning de använder. I detta arbete studerades också vilken utrustning som 

finns tillgänglig inom olika räddningstjänster idag och hur dessa används. 

Dessutom genomfördes en omvärldsbevakning över vilken ergonomiskt 

utformad utrustning som finns tillgänglig hos svenska och internationella 

leverantörer i nuläget.  

Arbetsmoment som anses som tunga undersöktes från ett internationellt 

perspektiv för att kunna jämföra insatsrutiner mellan den svenska 

räddningstjänsten och utländska räddningstjänster där storleken och längden 

hos medarbetarna är mindre än i de nordiska länderna. Utrustning och 

insatsrutiner som används i dessa andra länder studerades också. Den här 

studien har också analyserat varför mer ergonomiskt utformad utrustning inte 

köps in.  

De arbetsmoment som räddningstjänstpersonalen ansåg vara tyngst var 

losstagning, livräddning, bära slang samt rökdykning. Möjliga 

ersättningsprodukter och möjlig utvecklingspotential har identifierats till den 

utrustning som ansågs vara tung eller otymplig i dessa moment.  

En orsak till att lättare och mer ergonomiskt anpassad utrustning inte 

införskaffas är ekonomiska i form av övningstid och behovet att byta ut 

sortimentet på en gång istället för efterhand som utrustningen blir sliten. Det 

beror också på kunskapsbrist om vilka krav som kan ställas på produkterna 

för att de ska vara ergonomiskt anpassade. 

Slutligen har studien samlat in data som kan användas som utgångspunkt för 

att utveckla och beställa ergonomiskt utformad utrustning till den operativa 

räddningstjänsten i Sverige. 
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1. Inledning 

Räddningstjänsten är en aktör som samhället förlitar sig på för att hindra och 

begränsa skador på människor, egendom eller miljö i samband med en 

olycka1. Under år 2015 genomfördes 9500 insatser till bränder i byggnader, 

2810 insatser till utsläpp av farliga ämnen och 18 300 insatser till 

trafikolyckor. Trenden för insatser till trafikolyckor och utsläpp av farligt 

ämne visar på en fortsatt ökning medan antal insatser till bränder minskar. 

Antalet registrerade insatser till bränder var det lägsta sedan insatsrapporter 

började registreras 19962.  

Räddningstjänstpersonal utbildas för att hantera och undvika onödiga risker 

och de är, trots riskerna i arbetet, relativt sällan inblandade i svåra 

arbetsolyckor. Under åren 1937–2016 omkom totalt 56 personer anslutna till 

räddningstjänst i arbetet3. Statistik från Arbetsmiljöverket visar att feltramp, 

lyft eller annan överbelastning utgör cirka 30 % av de 1046 anmälda fall som 

lett till sjukfrånvaro inom brand- och räddningsverksamhet i Sverige under 

åren 2010–2016. Bland ambulanspersonal i USA var de vanligaste orsakerna 

till skador; lyft, överbelastning på kroppsdelar och fall under förflyttning av 

patient4. 

Andelen kvinnlig räddningstjänstpersonal i Sverige är i genomsnitt fyra 

procent för heltidsanställda och nära sex procent för deltidsanställda5. En 

identifierad anledning till att kvinnor är underrepresenterade inom yrket är att 

det anses vara ett maskulint yrke6, vilket gör att färre kvinnor söker dit. En 

annan anledning är de tunga fysiska krav som ställs under 

rekryteringsprocessen7, vilka kan utesluta mindre starka men dock skickliga 

individer oavsett kön. Internationella studier om jämställdhet inom 

räddningstjänsten visar att könsdiskriminering förmodligen inte är den enda 

frågeställningen i det här fallet. Istället är det en fråga om vad det är för 

                                                 

 

1 LSO (2003:778). 
2 Asp M. och Malmqvist M., Räddningstjänst i siffror 2015, MSB1051, ISBN: 978-91-7383-

701-9, (2016). 
3 Svensson S., Firefighter fatailities in Sweden, 1937 – 2016, Division of Fire Safety 

Engineering, Lund University, (2017). 
4 Maquire B. J. and Smith S., Injuries and fatalities among emergency medical technicians 

and paramedics in the United States. Prehosp. Disaster Med. (4):376-82. doi: 

10.1017/S1049023X13003555. (2013). 
5 Asp M. och Malmqvist M., Räddningstjänst i siffror 2015, MSB1051, ISBN: 978-91-7383-

701-9, (2016).  
6 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4082466 
7 Ericson M., Jämställdhet och mångfald inom kommunal räddningstjänst – en 

forskningsöversikt, MSB 0024-09. 
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faktorer och processer som gör att olika individer har olika möjligheter att få 

inträde och bli kvar i det här yrket8.  

Ergonomiska studier av aktiv räddningstjänstpersonal i Italien i olika åldrar 

visar att muskelstyrka och kondition snabbt minskar med ökad ålder9. Även 

muskelstyrka och kondition inom den svenska räddningstjänsten minskar 

rimligtvis med ålder. Dock framgår från den italienska studien att denna 

minskning inte påverkar personalens förmåga att utföra räddningsinsatser och 

arbeta operativt. 

När bänkpress användes som referens, hade gruppen bestående av individer i 

ålder 41–42 år 18 % mindre muskelstyrka än gruppen bestående av individer 

yngre än 30 år. Anaerob förmåga var 5–18 % högre för gruppen bestående av 

räddningstjänstpersonal yngre än 30 år än för gruppen bestående av individer 

i ålder 41–42 år. Syreupptagningsförmåga, VO2, minskade från 44,6 ml·kg-

1·min-1 till 41,8 ml·kg-1·min-1 mellan grupperna bestående av individer 36–

40 år och 41–42 år. Syreupptagningsförmågan inom den svenska 

räddningstjänsten minskar rimligtvis också med ålder. Dock betyder inte detta 

att deras förmåga för att utföra räddningsinsatser och arbeta operativt 

försvinner på grund av minskad kondition, syreupptagningsförmåga och 

fysisk styrka. 

Studierna av räddningstjänstpersonals luftkonsumtion och fysiska förmågor 

under rökdykning i höga hus i Nordamerika10 visade nivåer av VO2 mellan 

20 och 48 ml·kg-1·min-1 när de gick upp för trapporna och en VO2 av nästan 

50 ml·kg-1·min-1 under en simulerad sökinsats i ett rum på femte våning med 

en 38 mm slang. De höga nivåerna av VO2 visar inte bara att rökdykning är 

fysisk krävande utan också att individerna som deltog i studien har goda 

fysiska förmågor11. Författarna av den nordamerikanska studien fastställer 

också att erfaren räddningstjänstpersonal var snabbare och förbrukade mindre 

luft under sökinsatsen än sina yngre och starkare kollegor.  

De fysiska kraven vid rekryteringsprocessen, och hur yrkesrelevanta dessa 

krav är för att genomföra räddningstjänstinsatser under ett helt arbetsliv, har 

en stor betydelse både nationellt och internationellt. Personal som redan är 

anställd inom räddningstjänsten anser oftast att yrket innebär tungt 

kroppsarbete och att fysisk styrka och uthållighet är nödvändigt. Dessa 

egenskaper anses som viktiga för att genomföra räddningstjänstinsatser och 

                                                 

 

8 Chetkovich C., Real Heat. Gender and Race in the Urban Fire Service, London: Rutgers 

University Press, 1997. 
9 Perroni F., Cignitti L., Cortis C. And Capranica L., Physical fitness profile of professional 

Italian firefighters: Differences among age groups, Applied Ergonomics 45, 456-461, (2014). 
10 F.M. Williams-Bell Air et al., Management and physiological responses during simulated 

firefighting tasks in a high-rise structure, Applied Ergonomics 41, 251–259, (2010). 
11 Syreupptagningsförmågan för längdskidåkare i elitnivå kan vara lika hög som 94 ml·kg-

1·min-1. 
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inte minst för att kunna överleva, hjälpa eller rädda sina medarbetare i en 

nödsituation12. Räddningstjänstpersonal vill kunna utgå ifrån att bli räddade 

av kollegorna i en nödsituation13. Att ett antal kommunala organisationer i 

Europa sänkte de fysiska kraven för kvinnor vid rekryteringsprocessen 

uppfattades inte som positivt av alla yrkesbrandmän14. Fysisk styrka, 

skicklighet och erfarenhet är dessutom en grund för att bli ansedd som en 

respektabel och värdig medarbetare15. Vissa organisationer anser att de 

fysiska kraven vid rekryteringsprocessen inte är tillräckliga avseende vad som 

faktiskt krävs i fysisk styrka för att genomföra räddningsinsatser16.  

Tidigare studier publicerade av Räddningsverket och MSB17,18,19,20 

identifierade de typinsatser som räddningstjänstpersonal ansåg som mest 

fysiskt krävande. Dessa typinsatser var rökdykning, släckning i terräng, 

bårbärning i terräng, vattenlivräddning och losstagning av person ur 

personbil. Enligt de publicerade studierna hade följande typinsatser kritiska 

moment som gör att även de kräver en stor fysisk styrka: slangtransport, 

håltagning i tak med motorkap, slangdragning, livräddning, utläggning av 

grovslang, bårbärning i terräng och uppbrytning av dörrar med 

hydraulverktyg.  

Det är tydligt att räddningstjänstyrket kräver personal med hög fysisk styrka 

för vissa moment, men befintliga föreställningar över att räddningstjänsten 

generellt måste bestå av personal med mycket hög fysisk styrka21 behöver 

inte betyda att personal med lägre fysisk styrka än vad de kommunala 

rekryteringsprocesserna kräver inte kan verkställa räddningsinsatser med 

skicklighet. Det finns anledning att diskutera om kravnivå på fysisk styrka är 

lämpligt som urvalskriterium, eftersom det kan utesluta kapabla individer 

                                                 

 

12 K. Myers, A Burning Desire Assimilation into a Fire Department, Management 

Communication Quarterly, 18 (3), p. 344-384, (2005). 

13 J. Lindström, Privatsamtal, (2013). 

14 U. Martin, El Instituto de la Mujer reclama pruebas específicas para bomberas, 

10.02.2011, El País, Spanien, (2011).   

15 The Firefighter’s Handbook: Essentials of Firefighting and Emergency Response, First 

Edition, NFPA, (1997). 

16 Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten, 10.11.2012, (2012) 
17 D. Gavhed, L. Brodin, E. Johansson, L. Bohlund, T. Thoresson, C. Åslund och S. 

Lundström, Räddningspersonalens fysiska förmåga, Delrapport 1- Typinsatser. 

Räddningsverket, P21-379/01, (2001).  
18 C. Malm, A-S. Lindberg och F. Stene, Brandmannens fysiska förmåga, Delrapport 2 – 

Fysiologiska tester, Räddningsverket, P21-460/05, (2005). 
19 A-S. Lindberg and C. Malm, Fysiska gränsvärden: Sammanfattning och reflektion utifrån 

delrapport 3 i projektet ”Brandmannens fysiska förmåga”. MSB, MSB416, (2012). 
20 A-S. Lindberg and C. Malm, Brandmannens fysiska förmåga, Delrapport 3 – Fysiska 

Gränsvärden, MSB, MSB321, (2011). 
21 Ericson M., Firefighters as exceptional: heroism, nationalism and masculinity in times of 

suburban riots and anti-racist protests, Int. J. of Masculinity Studies, s. 178-179, doi: 

10.1080/18902138.2014.951175, (2014). 
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med lägre fysisk styrka. Detta på grund av att fysisk styrka nästan alltid kan 

kopplas till en stor kropp. En vanlig föreställning är att stora kroppsbyggnader 

ger högre fysisk styrka men det måste poängteras att personer med mindre 

kroppsbyggnader ger en flexibilitet och kan medföra viktiga fördelar. Till 

exempel kan personer med mindre kroppsbyggnad vara avgörande för att 

genomföra räddningsinsatser i kollapsade strukturer med små öppningar, 

dykning eller rökdykning där mindre kroppsbyggnad och en låg konsumtion 

av luft är fördelaktiga. Flera exempel på effektiva räddningsinsatser där 

kroppsbyggnaden hos medarbetarna är mindre i omfång än de i de nordiska 

länderna kan hittas i länder som Chile, Korea, Mexiko eller Japan.   

Från de kritiska identifierade momenten i de ovannämnda studierna, 

publicerade av Räddningsverket och MSB, framgår att dessa moment kräver 

hög fysisk styrka inte bara på grund av insatserna i sig, men mest på grund av 

form, dimensioner och vikt hos dagens utrustning som används. För att fler 

personer ska få inträde och bli kvar i yrket behöver räddningstjänsten minska 

den fysiska arbetsbelastningen under insatserna. För att nå detta mål behöver 

utrustningen vara ergonomiskt utformad, samt att arbetsmoment behöver 

utvecklas för att skapa bättre förutsättningar för räddningstjänstpersonalen att 

kunna arbeta ergonomiskt. Till exempel har skyddsutrustningen direkta 

följder på räddningstjänstpersonals komfort under utryckningar och 

räddningsinsatserna22. Skyddsutrustning som är tyngre och större än 

nödvändigt kan till exempel leda till värmeslag. 

Ergonomi, i det här fallet, innebär att arbetsmoment och utrustning ska 

anpassas till människan och inte att räddningstjänstpersonalen ska anpassa sig 

till utrustningen. Utrustningen ska vara formgiven för att sitta så väl som 

möjligt i användarens grepp och så att arbetsställningen kan justeras. Att 

arbeta på ett ergonomiskt sätt förebygger risker för ohälsa och olycksfall. 

Ergonomi betyder inte per automatik att utrustningen ska vara exakt anpassad 

till varje enskild individ, men att den har justeringsmöjligheter för att kunna 

anpassas till de flesta användarna. Ett exempel är bärutrustning som är 

justerbar för att passa bra oberoende kroppsegenskaper.  

 Syfte och mål 

Syftet med studien är att kartlägga och analysera möjlig ersättning till 

identifierad tung utrustning, samt föreslå olika tekniska lösningar eller 

innovationer som kan öka möjligheten för fler att använda utrustningen på ett 

effektivt och ergonomiskt sätt och därmed undvika skador. Med utrustning 

menas i denna studie de verktyg, hjälpmedel och den skyddsutrustning som 

räddningstjänstpersonal använder vid utförandet av olika arbetsmomenten vid 

                                                 

 

22 P. Kuldeep, W. Twilley, J. R. Lawson, Thermal Performance of Fire Fighter’s Protective 

Clothing, NISTR 6881, (2002). 
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operativa insatser. Studien ska också kartlägga och analysera vad eventuella 

hinder för utveckling kan bero på. I analysen ska eventuella hinder för hur 

teknikutvecklingen skulle påverka arbetet vid övningar och på skadeplats 

samt innehålla ett tydligt genusperspektiv. 

Målet med studien är att utgöra ett underlag för utveckling av den utrustning 

som idag används vid operativa insatser inom kommunal räddningstjänst. 

Den ska också belysa vilka åtgärder som behöver vidtas för att alla ska kunna 

arbeta med likvärdiga arbetsförhållanden och med minskad risk för 

belastningsskador.  

 Avgränsning 

Studien omfattar enbart en kartläggning och analys av arbetsmoment och 

användning av utrustning i samband med räddningsinsatser vid brand, 

trafikolycka samt utsläpp av farliga ämnen. 
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2. Metod 

I detta kapitel beskrivs den metod som används i denna studie. Först följer en 

kortfattad sammanfattning av metoden och sedan följer detaljerad 

beskrivning av de enskilda momenten i studien. 

De arbetsmoment som räddningstjänstpersonalen själva anser som tunga, 

med den utrustningen som finns tillgänglig inom räddningstjänsten, har 

kartlagts. Via fältstudier studerades hur utrustningen används under vissa 

utvalda arbetsmoment.   

Arbetsmoment som tidigare studier23 identifierat som tunga jämfördes mellan 

den svenska räddningstjänsten och räddningstjänster där längden hos 

räddningstjänstpersonalen är kortare än de i Sverige. Detta genomfördes för 

att identifiera bättre ergonomiskt utformad utrustning eller möjliga 

ergonomiska förbättringar hos existerande utrustning. 

En omvärldsbevakning gällande leverantörernas utbud på ergonomiskt 

utformad utrustning genomfördes också.   

Det har också analyserats varför lättare och mer ergonomiskt anpassad 

utrustning inte köps in och hur övningar samt skadeplatsarbete påverkas av 

lättare och mer ergonomiskt utformad utrustning. 

Ett underlag för att beställa och utveckla utrustning för den operativa 

räddningstjänstpersonalen skapades med hjälp av enkätuppgifter. 

 Kartläggning av tunga arbetsmoment 

samt vilken utrustning som används 

Information om räddningstjänstens användning av utrustning samlades in 

med hjälp av en enkät, fältstudier och intervjuer i Sverige. Hur enkäten, 

fältstudien och intervjustudien utformades beskrivs nedan. 

2.1.1 Enkät 

Enkäten (se bilaga 1) utvecklades huvudsakligen för att undersöka hur tung 

och konditionskrävande användning av utrustning upplevs av 

räddningstjänstpersonalen vid trafikolycka, utsläpp av farliga ämnen samt vid 

brand.  

                                                 

 

23 A-S. Lindberg and C. Malm, Fysiska gränsvärden: Sammanfattning och reflektion utifrån 

delrapport 3 i projektet ”Brandmannens fysiska förmåga”. MSB, MSB416, (2012). 
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Hur tungt eller konditionskrävande det är att arbeta med olika sorters 

utrustning beror på vilken uppgift som ska utföras. Därför fick 

respondenterna, för varje enskilt arbetsmoment, ange vilken utrustning de 

främst använder och sedan bedöma hur stor styrka och kondition 

användningen av utrustningen kräver. Styrkan och konditionen graderades 

utifrån en femgradig skala. Styrka graderades i proportion till hur mycket av 

den totala styrkan hos respondenten som krävs för att använda utrustningen 

från 1 till 5, där 1 är Mycket lite, 2 är Lite, 3 är Mellan, 4 är Mycket och 

5 är All. Kondition graderades i proportion till hur ansträngande arbetet med 

utrustningen är från 1 till 5 där 1 är Mycket lätt, 2 är Något ansträngande 3 är 

Ansträngande, 4 är Mycket ansträngande, 5 är Maximalt ansträngande.  

Från en lista fick respondenterna välja vilken utrustning de främst använder 

vid olika arbetsmoment, upp till tre stycken utrustningar per arbetsmoment. 

Vilken utrustning som var med på listan bestämdes i förväg med hjälp av 

intervjuer med de största leverantörerna av räddningstjänstprodukter från 

marknaden, Utkiken24, samt ett par representanter från räddningstjänsten. 

Respondenterna hade dock alltid möjligheten till att fritt beskriva deras 

utrustning.  

Enkäten utformades med frågor som kan ge en samlad information om 

respondenternas fysiska styrka, längd och vikt, samt vilken kondition och 

styrka som respondenterna skattar krävs under insatser.  

I den här studien beslutades att urvalet av respondenter skulle vara geografiskt 

och inte baserad på storleken på räddningstjänsten. Detta gjordes för att kunna 

inkludera information som representerar hela landet och inte bara regioner 

med stor folkmängd. En fördel med det här urvalet är att den insamlade 

informationen ger en bild över hur olika räddningstjänster arbetar i hela landet 

och inte huvudsakligen i tätbefolkade områden.  

För att göra ett geografiskt representativt urval delades landet in i femton 

sektorer. Från varje sektor valdes en kommun ut genom att generera en 

slumpmässig koordinat inom gränserna för sektorn. Kommunen som valdes i 

varje enskild sektor var den som hade den slumpmässiga koordinaten inom 

sina gränser. Figur 1 visar en skiss över hur landet delades i 15 sektorer. 

                                                 

 

24 www.utkiken.net  



15 

 

 

 

 

Figur 1. Skiss över landet delat i 15 sektorer. 

Från varje kommun efterfrågades en lista med namn på alla personer som är 

anställda som operativ räddningstjänstpersonal, såväl deltid som heltid. Från 

listan valdes sedan slumpmässigt 20 personer ut som sedan kontaktades av 

personal från RISE. De utvalda personerna fick tillgång till enkäten antingen 

genom sin e-post eller som en pappersenkät via post. Den här urvalsmetoden 

användes för att säkerställa att räddningstjänstpersonalen skulle kunna väljas 

ut utan inflytande från kommunen. Den här gruppen kallas i den här studien 

för referensgruppen.  

För att kunna jämföra hur fysiskt tung utrustning upplevs av kvinnor i 

jämförelse med gruppen bestående av det representativa urvalet, skickades 

enkäten även till en grupp bestående enbart av kvinnor. Enkäten skickades till 

samtliga kvinnor anslutna till fackförbundet kommunal samt nätverket 

”Kvinnor inom Räddningstjänsten”. Den här gruppen kallas i den här studien 

kvinnogruppen.  

Den här undersökningen är baserad på ett urval av personer och inte på alla 

som arbetar operativt inom räddningstjänsten. I resultaten från 

undersökningen finns det därför osäkerhetsmarginaler som måste tas hänsyn 

till. Svarsfrekvensen påverkar också kvalitén, t.ex. om företrädesvis personer 

med lägre fysisk styrka väljer att svara. Den här undersökningen utformades 

för att ha ett konfidensintervall på 95 %.  

Osäkerhetsmarginaler, förutsatt att inte systematiska fel föreligger, är bland 

annat beroende av storleken på urvalet. Osäkerhetsmarginaler blir mindre ju 
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större urvalet är. Till exempel, om en skattning resulterar i ett värde av 20 

enheter i en viss studie med ett konfidensintervall på 95 % och en 

osäkerhetsmarginal på 10 %, betyder det att man, med 95 % sannolikhet, kan 

säga att det sanna värdet är 20 ± 2.  

Det arbetar 15 557 personer som räddningstjänstpersonal i Sverige25, varav 

811 är kvinnor. Antalet svar från referensgruppen och kvinnogruppen var 

138 respektive 38. För ett konfidensintervall på 95 % blir osäkerhetsmarginal 

för referensgruppen mindre än 10 % och drygt 15 % för kvinnogruppen. 

Detta betyder att osäkerhetsmarginalen för hela studien blir inte större än 

15 %.  

2.1.2 Fältstudier 

Vid fältstudierna studerades hur olika utrustningar används ur ett ergonomiskt 

perspektiv under övningar.  

Under vissa övningar fick fyra stycken frivilliga deltagare sin hjärtfrekvens 

registrerad med ett bärbart instrument för att uppskatta 

syreupptagningsförmåga (VO2) under hela övningen. Mer information om 

uppskattningsmetoden som användes finns i andra publikationer26.  

Övningarna där syrekonsumtionen mättes var insatsövning med brand i 

byggnad, rökdykning i rökdykarcontainer samt losstagning av person efter 

trafikolycka.   

Syrekonsumtionen mättes för att kunna jämföra resultaten från enkäten med 

uppmätt ansträngning vid övning och se om dessa korrelerar. En viktig 

begränsning i den här fältstudien är att tidspress och stressnivåerna inte är lika 

stora som under en riktig räddningsinsats. En lägre ansträngning är därför att 

förvänta vid övning än vid en verklig räddningsinsats.   

Följande fältstudier utfördes:  

 Revinge, Lund (2017-08-23 – 2017-08-24). Genomgång av ny teknik 

och nya metoder för brand- och räddningsuppdrag. 

 Guttasjön, Borås (2017-09-04). Rökdykning.  

 Karholmen, Göteborg (2017-10-10). Rökdykning, brand i trossbotten 

samt första insats mot brand i byggnad.  

 Hasslum, Skövde (2017-10-27). Insatsövning, brand i byggnad samt 

teknikövning losstagning.  

 Guttasjön, Borås (2017-11-02). Losstagning och stegresning.  

                                                 

 

25 Asp M. och Malmqvist M., Räddningstjänst i siffror 2015, MSB1051, ISBN: 978-91-7383-

701-9, (2016).  
26 Montgomery, P. G.,Green, D.J., Etxebarria, N., Pyne, D.B., Saunders, P.U. & Minahan, 

C.L. Validation of Heart Rate Monitor-Based Predictions of Oxygen Uptake and Energy 

Expenditure. Journal of Strength and Conditioning Research 23 (5):1489-1495. (2009). 
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2.1.3 Intervjuer 

Intervjuer har förts med personer i arbetsledande ställning hos de 

räddningstjänster som fått svara på enkäten, totalt 13 räddningstjänster bland 

15 kommuner, se Bilaga 2. Intervjuer har också genomförts med 

representanter från tre storstadsräddningstjänster, ett antal brandmän samt två 

lärare på MSB:s skolor. Utöver de strukturerade intervjuerna har nästan 20 

kortare intervjuer genomförts med både lärare och elever i samband med 

fältstudier. Totalt har nästan 40 intervjuer genomförts med kvinnor och män 

på samtliga nivåer i räddningstjänstorganisationen. 

 Kartläggning av tillgänglig ergonomisk 

utrustning på marknaden 

En inventering genomfördes över ergonomisk utrustning som finns 

tillgänglig på den svenska marknaden. Inventeringen genomfördes med hjälp 

av ett seminarium med sju inbjudna leverantörer av räddningstjänstprodukter, 

distansintervjuer med tre stycken stora leverantörerna på den svenska 

marknaden samt ett besök till mässan på Skadeplatskonferensen 2017. Vid 

seminariet diskuterades också hur man kan öka möjligheten för att flera ska 

kunna använda ergonomiskt utformad utrustning och det ställdes frågor kring 

varför inte mer ergonomiskt utformad utrustning köps in eller varför den inte 

används.  

Vidare ställdes också frågor under intervjuerna och fältstudierna om 

räddningstjänstpersonalen hade tips om tillgänglig ergonomiskt utformad 

utrustning. 

 Analys av attityden till att köpa in 

ergonomisk utrustning  

Attityden som räddningstjänsten har till utrustning ur en ergonomisk 

synvinkel studerades genom samma intervjuer som beskrivs i kapitel 2.1.3 

ovanför, samt ett antal frågor i enkäten, se fråga 23 till 29 i Bilaga 1. En 

jämförelse genomfördes också om det finns skillnad på attityden mellan 

räddningstjänster med hög andel kvinnor och referensgruppen. Enkäten 

skickades då till fyra räddningstjänster som har en hög andel kvinnor och 

intervjuer genomfördes med personer i arbetsledande ställning från dessa 

räddningstjänster.  

 Internationellt perspektiv 

Distansintervjuer genomfördes med ett högre befäl och en operativ 

räddningstjänstpersonal från räddningstjänsterna i Bilbao, Rom, Frankfurt, 

Karlsruhe, Monterrey, Mexiko City, Lima, Santiago de Chile, Montevideo 

och Tokyo. Intervjuerna genomfördes som en öppen diskussion, men utgick 

från den utrustning som används under räddningsinsatserna. Vidare 

diskuterades synen på ergonomi under dessa arbetsmoment samt 
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urvalskriterier för vilka personer som kan arbeta som 

räddningstjänstpersonal. 

 Underlag för beställning och utveckling av 

utrustning 

Enkäten som beskrivs i kapitel 2.1.1 samlade in data på längd, vikt och 

räckvidd hos respondenterna (antropometriska data). Dessutom samlades 

data in om olika dynamiska (rörliga) parametrar som greppstyrka, löpning (3 

km), bänkpress och haklyft utifrån de tester som rekommenderas enligt 

Winternet-konceptet27. En statistisk analys av insamlad data genomfördes för 

att kunna ge underlag över de mest relevanta parametrar som måste tas hänsyn 

till vid utveckling och beställning av utrustning. 

                                                 

 

27 A-S. Lindberg and C. Malm, Fysiska gränsvärden: Sammanfattning och reflektion utifrån 

delrapport 3 i projektet ”Brandmannens fysiska förmåga”. MSB, MSB416, (2012). 
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3. Resultat  

Resultaten från enkäten, fältstudierna och intervjuerna både med nationella 

och med internationella aktörer visas i detta kapitel. Först presenteras de 

arbetsmoment som räddningstjänstpersonalen själva anser som tunga (oavsett 

utrustning) följt av en kartläggning av hur tung eller konditionskrävande de 

tycker att användningen av olika sorters utrustningar är. Sedan presenteras 

den uppmätta syrekonsumtionen under fältstudierna. Därefter följer 

kartläggningen av tillgänglig ergonomiskt utformad utrustning på 

marknaden, resultatet från attitydundersökningen samt de internationella 

intervjuerna. Underlaget för beställning och utveckling av utrustning 

redovisas sist. 

 Tunga arbetsmoment och utrustning hos 

räddningstjänsten  

I Figur 2 presenteras hur tungt eller konditionskrävande (vilken grad av 

ansträngning som bedöms krävas) räddningstjänstpersonalen anser att varje 

arbetsmoment (oavsett utrustning) är. Svaren utgår från den utrustning som 

räddningstjänstpersonalen ansåg tyngst eller som krävde mest kondition 

(beroende på vilken som hade högst siffra). Diagrammet ger en indikation på 

vilka arbetsmoment som behöver lättare och mer ergonomiskt anpassad 

utrustning. De arbetsmoment som flest ansåg vara konditionskrävande 

och/eller krävde mycket styrka är: 

 Losstagning efter trafikolycka  

 Dörrforcering  

 Evakuera en människa från lägenhet  

 Skogsbrandsläckning  

 Hantering av konventionellt slangsystem*  

 Resa utskjutsstege  

 Ventilering 

 

*Hantering av konventionellt slangsystem är inte ett arbetsmoment, men i 

samtliga arbetsmoment kopplat till brand är det främst hantering av 

konventionellt slangsystem som kräver mest styrka och kondition.  

Dessa arbetsmoment presenteras mer i detalj nedan i form av en 

sammanställning över vilken utrustning som finns tillgänglig hos 

räddningstjänsten och hur ergonomisk utrustningen upplevs. I vissa 

arbetsmoment beskrivs också hur utrustningen används (de arbetsmoment 

som studerats vid fältstudierna).  
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Figur 2. Diagram över hur räddningstjänstpersonal bedömer 20 olika 

arbetsmoment.  
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3.1.1 Utrustning för losstagning vid trafikolycka 

Vilken utrustning som räddningstjänstpersonalen främst använder för 

losstagning vid trafikolycka visas i Tabell 1.  

Tabell 1: Utrustning som räddningstjänsten främst använder vid losstagning 

vid trafikolycka. 

Utrustning Andel 

Spridare 26 % 

Papegojasax över 15 kg 23 % 

Hydraul drivna kombiverktyg  15 % 

Bändare 12 % 

Teleskopsbändare stor 7 % 

Teleskopsbändare liten 3 % 

Tigersåg 2 % 

Pedalsax 2 % 

Glassåg 2 % 

Kombiverktyg batteridriven 2 % 

Kättingdrag 2 % 

Papegojasax under 15 kg 2 % 

Kofot 1 % 

Batteridriven spridare 1 % 

Järnsåg <1 % 

 

I Figur 3 visas de fyra utrustningsgrupper med högst andel användning samt 

bedömningar över hur tungt respektive konditionskrävande 

räddningstjänstpersonalen upplever att det är att arbeta med respektive 

utrustning vid losstagning. Jämförelsen mellan raderna för kondition och 

styrka visar att det främst är styrka som krävs vid användning av samtlig 

utrustning. Behovet av kondition är ungefär samma för användningen av all 

utrustning. Maximal styrka behövs inte vid användning av någon utrustning.  

 



22 

 

 

 

 

Figur 3: Diagram över hur tung respektive konditionskrävande 

räddningstjänstpersonalen bedömer att utrustningen är att arbeta med vid 

losstagning. 0 betyder att de inte vet, 1 betyder lätt och 5 att de får använda 

all sin styrka respektive maximal kondition. 

I enkätens frisvar svarar vissa att utrustningen endast är tung att bära fram, 

men när den används är den inte så tung eftersom det är utrustningen som gör 

jobbet. Exempel som ges är att saxen inte är några problem eftersom den 

nyper fast, så den behöver man inte stå och hålla. Spridaren är dock mer 

ansträngande eftersom man behöver hålla tyngden hela tiden. Cylinder 

(bändare) nämndes som en mycket otymplig utrustning och svårt att hantera 

ensam.  

En intervjuperson menar att det ibland kan vara bättre med en tung utrustning 

eftersom en lätt utrustning kräver mer motvikt t.ex. vid klippning av bilar så 

vrider sig en lätt utrustning mycket mer. En lätt utrustning kräver därför mer 

motvikt. Men personen understryker också att det inte är vikten som är det 

viktiga utan det viktiga är arbetsställningen så ett kilo hit eller dit spelar 

mindre roll för det är tungt ändå när man ska arbeta i axelhöjdsställning. 

Några personer upplevde det även mycket tungt att lyfta av tak eller välta en 

bil. Detta framkom inte vid fältstudien då eleverna vid övningen istället 

upplevde det väldigt lätt att välta en bil eller att lyfta av taket. Vid fältstudien 

genomfördes detta långsamt och med tillgång till många personer, vilket ofta 

inte stämmer med verkligheten. Detta tyder på vikten på mycket teknikövning 

och att det i vissa moment krävs många händer för att göra arbetet lättare.   

I enkätens frisvar framkom det att ett väldigt tungt och otympligt 

arbetsmoment är urlyft av person. Detta var också en genomgående 

observation från fältstudierna. Det är ett tungt lyft som ofta behöver 
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genomföras en bit ifrån kroppen samtidigt som det är viktigt att vara mycket 

försiktig för att inte förvärra patientens skador.  

Vid fältstudierna visades också att det inte alltid behövs klippning utan det 

går att lyfta ut personer genom bakrutan. Det går också att genomföra ett 

urlyft genom att enbart ta bort B-stolpen. Vid fältstudierna när urlyft skedde 

utan att klippa bilen framgick det dock att momentet inte kunde genomföras 

på ett bra sätt ur ett ergonomiskt perspektiv samt att momentet var mycket 

tyngre att genomföra än när taket hade lyfts av.  

Vid fältstudien kunde det observeras att det krävs mycket personal för att på 

ett säkert sätt lyfta ut patienten, både för patienten och personalen. 

3.1.2 Dörrforcering 

Utrustning som räddningstjänstpersonalen främst använder sig av vid 

dörrforcering visas i Tabell 2.  

Tabell 2. Utrustning som räddningstjänsten främst använder vid dörrforcering. 

Utrustning Andel 

Kofot 36 % 

Stuvarspett 13 % 

Slägga 13 % 

Sweden Entry Tools (SET) – MultiBreacher 12 % 

Cobra dörrforceringsverktyg 7 % 

Cobra – bräck/ram/bonk 6 % 

Sweden Entry Tools (SET) – lilla bräckan/ram/bonk 5 % 

övrigt 3 % 

Mekaniskt/elektriskt kombiverktyg 3 % 

Svedbro brytverktyg 2 % 

Falsbrytare 1 % 

 

I Figur 4 visas utrustning med högst andel användning samt bedömning över 

hur tung respektive konditionskrävande räddningstjänstpersonalen upplever 

att dörrforcering med respektive utrustning är. Jämförelsen mellan raderna för 

kondition och styrka visar att det är främst styrka som krävs vid användning 

av all utrustning. Det finns några som bedömer att maximal styrka eller 

kondition behövs för dörrforcering med kofot, stuvarspett och slägga.  
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Figur 4: Diagram över hur tung respektive konditionskrävande 

räddningstjänstpersonalen upplever att utrustningen är att arbeta med vid 

dörrforcering. 0 betyder att de inte vet, 1 betyder lätt och 5 att de får använda 

all sin styrka respektive maximal kondition. 

I intervjuerna framkom det att nutidens dörrar bli allt starkare och det finns 

speciella säkerhetsdörrar som kan medföra svårigheter vid mekanisk 

dörrforcering. Det finns önskemål bland de intervjuade personerna att 

utveckla bra utrustning som kan skötas av enbart en person samt vara 

hydraulisk driven för att minska ”ryckandet”. Bland frisvaren i enkäten anger 

flera att dörrforceringsväskan till säkerhetsdörrar är tung och otymplig. 

3.1.3 Evakuering av en människa från lägenhet 

Tillvägagångssätt för att evakuera en tung människa (120 kg) från lägenhet 

på tredje våningen visas i   
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Tabell 3. 
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Tabell 3. Utrustning som räddningstjänsten främst använder vid evakueraring 

av en tung människa från lägenhet. 

Utrustning Andel 

Enbart handkraft 41 % 

Höganäsbräda 20 % 

Ryggbräda (spineboard) 13 % 

Övrigt 9 % 

Scoopbår 9 % 

Vakuummadrass 5 % 

Evakueringsbår – Visbo 2 % 

Kedväst 2 % 

 

I Figur 5 visas att evakuering av en person från lägenhet bedöms av många 

som maximalt tungt och konditionskrävande om momenten utförs utan någon 

utrustning till hjälp. Jämförelsen mellan raderna för kondition och styrka visar 

att det främst är styrka som krävs vid evakuering oberoende av vilken 

utrustning som används eller om handkraft används.  

 

Figur 5: Diagram över hur tung respektive konditionskrävande 

räddningstjänstpersonalen upplever att det är att evakuera en tung person 

med respektive utan någon utrustning till hjälp. 0 betyder att de inte vet, 1 

betyder lätt och 5 att de får använda all sin styrka respektive maximal 

kondition.  
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3.1.4 Skogsbrandsläckning - manuell transport av 

slang i skog och mark 

Tabell 4 visar utrustning som räddningstjänstpersonalen främst använder vid 

manuell transport av slang i skog och mark.  

Tabell 4. Utrustning som räddningstjänsten huvudsakligen använder vid 

manuell transport av slang i skog och mark. 

Utrustning Andel 

Slangkorg för veckad slang, öppningsbar i toppen, 2x25 m 30 % 

Slangkorg för rökdykning, 2 x 25 m med stålrör 17 % 

Slangryggsäck 13 % 

QuickBag Slangväska 9 % 

Slanglåda Södertörn 7 % 

Slangkorg för veckad slang öppningsbar i toppen, 1x25 m 6 % 

Bärsele för blandad användning 4 % 

Övrig väska 4 % 

Slangväska X-Innovation 4 % 

Dubbelrullad slang knuten med ett snöre 2 % 

Slangkorg för veckad slang, öppningsbar sida. 2 % 

Bär enbart slangarna 2 % 

Handle - X 1 % 

 

I Figur 6 visas bedömning över hur tung respektive konditionskrävande 

räddningstjänstpersonalen upplever att transport av slang i skog och mark är 

med hjälp av respektive utrustning. Jämförelsen mellan raderna för kondition 

och styrka visar att det är främst kondition som krävs vid användning av 

samtlig utrustning. Enstaka personer bedömer att det krävs maximal 

kondition för användning av viss utrustning.  
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Figur 6: Diagram över hur tung respektive konditionskrävande brandmännen 

upplever att respektive utrustning är att arbeta med vid manuell transport av 

slang. 0 betyder att de inte vet, 1 betyder lätt och 5 att de får använda all sin 

styrka respektive maximal kondition.  

3.1.5 Hantering av konventionellt slangsystem 

Vid brand i byggnad är det främst transport av slang som anses vara tungt. 

Tabell 5 visar utrustning som räddningstjänsten använder vid slangbärning 

vid brand i byggnad.  

Tabell 5. Utrustning som räddningstjänsten främst använder vid slangbärning. 

Utrustning Andel 

Slangkorg för rökdykning för 2 st. dubbelrullade 25 m slangar 46 % 

Slangkorg Södertörn 13 % 

Slangsele Jtpac/cleveland 11 % 

Inga 7 % 

Slangkorg bärbar, öppningsbar sida. 6 % 

QuikBag Slangväska – Svebab 5 % 

slangväska 3 % 

Slangväska – X-innovation 3 % 

Slanghäck med öppningsbar topp 1 % 

Dubbelrullad slang 2x25 med snöre 1 % 

Handkraft 1 % 

HANDLE-X – handtag för brandslang 1 % 



29 

 

 

 

Manuellt med förhöjt lågtryck. 1 % 

Slangkorg för veckad slang 2x25m 1 % 

Slangryggsäck 1 % 

Utvändigt med lina till förhöjt lågtryck 1 % 

 

I Figur 7 visas bedömning över hur tung respektive konditionskrävande 

räddningstjänstpersonalen upplever att slangbärning är med hjälp av olika 

utrustningar. Jämförelsen mellan raderna för kondition och styrka visar att det 

främst är kondition som krävs vid användning av samtlig utrustning. Det 

krävs dock sällan maximal styrka eller kondition.  

 

Figur 7: Diagram över hur tung respektive konditionskrävande 

räddningstjänstpersonalen upplever att utrustningen är att arbeta med vid 

transport av slang upp till 3:e våningen i en byggnad. 0 betyder att de inte vet, 

1 betyder lätt och 5 att de får använda all sin styrka respektive maximal 

kondition. 

Att bära och dra slang är tungt vilket även framkommer i intervjuerna och 

fältstudierna. Utöver att det är tungt, är det också svårt att koppla ihop slangar 

eller justera vattenflödet för personer med små händer eller vid användning 

av klumpiga handskar. För korta personer är det dessutom svårt att bära 

konventionella slangkorgar i trappor då de slår i stegen om inte personerna 

lyfter axlarna.  

3.1.6 Resning av utskjutsstege 

Figur 8 visar bedömning över hur tungt respektive konditionskrävande 

räddningstjänstpersonalen upplever att utskjutsstegen är att resa. Jämförelsen 

mellan raderna för kondition och styrka visar att det främst är styrka som 
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krävs vid resning av stegen och att det få personer som anser att det krävs 

maximal styrka för detta.  

 

Figur 8: Diagram över hur tungt respektive konditionskrävande 

räddningstjänstpersonalen upplever att utskjutsstegen är att resa. 0 betyder 

att de inte vet, 1 betyder lätt och 5 att de får använda all sin styrka respektive 

maximal konditions. 

I frisvaret i enkäten menar en respondent att deras nya utskjutsstege på 14 

meter och cirka 85 kg har gjort att just detta arbetsmoment blivit extremt svårt 

att utföra speciellt i lite svårare terräng och i svårare väderförhållanden. 

3.1.7 Ventilering 

Tabell 6 visar utrustning som räddningstjänsten främst använder vid 

ventilering. 

Tabell 6. Utrustning som räddningstjänsten främst använder vid ventilering. 

Utrustning Andel 

Swefan 24 – 31 000 m3/h 25 % 

Swefan 21 – 28 791 m3/h 11 % 

Motorsåg för naturlig ventilering 21 % 

LEADER, eldriven fläkt 21 % 

LEADER, bensindriven fläkt 17 % 

LEADER, BATfan batteridriven fläkt 3 % 

Blowhard, batteridriven fläkt 3 % 
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Figur 9 visar bedömning över hur tungt respektive konditionskrävande arbete 

med olika kategorier med fläktar. Jämförelsen mellan raderna för kondition 

och styrka visar att det är främst styrka som krävs vid användning av samtlig 

utrustning, men maximal styrka eller kondition krävs inte vid användning av 

någon utrustning. 

 

Figur 9: Diagram över har tungt respektive ansträngande respondenterna 

upplever att olika kategorier av fläktar är att arbeta med. 0 betyder att de inte 

vet, 1 betyder lätt och 5 att de får använda all sin styrka respektive maximal 

kondition. 

 Fältstudier - syreupptagningsförmåga 

Den uppskattade syreupptagningsförmåga (VO2) under insatsövningar för 

rökdykning, brand i byggnad, losstagning och stegresning i utbildningsplatser 

i Guttasjön, Karholmen och Hasslum visas i   
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Tabell 7. Fyra frivilliga deltagarnas VO2 per övningsfält mättes under hela 

övningsdagen, men resultaten visar att medelvärdena för syreupptagning är 

måttliga för samtliga deltagare under respektive insatsövning. Dock kunde 

deltagarna i övningen för brand i byggnad stundvis uppleva arbetet som 

ansträngande. Den maximala syreupptagningsförmåga som registrerades 

under stegresning och losstagning visar att några arbetsmoment under de här 

två övningarna var något ansträngande.  
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Tabell 7. Medel och maximal syreupptagning (VO2) under övningar av 

rökdykning, brand i byggnad, losstagning och stegresning. 

Aktivitet Deltagare 
𝑽𝑶𝟐
̅̅ ̅̅ ̅̅  

[ml·kg-1·min-1] 

𝒎𝒂𝒙(𝑽𝑶𝟐) 

[ml·kg-1·min-1] 

Rökdykning 

(10.10.2017) 

1 15 26 

2 13 23 

3 15 29 

4 12 22 

Brand i byggnad 

(26.10.2017) 

5 28 35 

6 22 31 

7 25 34 

8 28 38 

Losstagning  

(26.10.2017) 

9 19 26 

10 16 29 

11 19 23 

12 20 25 

Stegresning 

(02.11.2017) 

13 14 27 

14 11 27 

15 11 24 

16 9 25 

 

 Kartläggning av tillgänglig ergonomisk 

utrustning på marknaden  

I detta kapitel presenteras vilken utrustning som finns idag, eller som inom 

en snar framtid kan finnas, hos leverantörer kopplat till de identifierade tunga 

arbetsmomenten och utrustningarna i kapitel 3.1. Förutom de identifierade 

tunga arbetsmomenten, framkom det att arbetsbelastningen också beror på 

den skyddsutrustning som används samt hur brandbilen är utformad. Hur 

arbetsbelastningen kan underlättas genom användning av annan 

skyddsutrustning samt ergonomiskt anpassad brandbil beskrivs också i detta 

kapitel.  

3.3.1 Skyddsutrustning 

Från intervjuerna framgår det att en stor del av den fysiska belastningen är på 

grund av skyddsutrustning. Att utföra ett arbete i träningskläder upplevs 

mycket enklare än att arbeta i fullständig skyddsutrustning. Dels väger 

larmstället en hel del men belastningen beror också på passformen samt hur 

bra larmstället är på att transportera ut kroppsvärme. Ett larmställ ska uppfylla 

EN469 som uppger vilka specifika krav på plaggets design och konstruktion 
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som måste uppfyllas. Det gör att det finns vissa begränsningar i hur plagget 

kan utformas. 

Idag används ofta hängselbyxor där tyngden från byxorna hänger på axlarna. 

Nya larmställ finns idag på marknaden där byxorna är mer figursydda så att 

tyngden även fördelas på höfterna vilken minskar belastningsskador på axlar. 

För jackans del är det viktigt att den är tillräckligt lång för att skydda hela 

kroppen. Samtidigt får den inte bli så lång att den blir otymplig att röra sig i. 

Det finns även stora skillnader i vilken teknik som olika leverantörer av 

larmställ använder för att transportera ut kroppsvärmen och därmed minska 

risken för överhettning.  

Tyngden från larmstället är heller inte helt försumbart. Storstockholms 

brandförsvar har vägt stationskläder, larmställ, bälte, stövlar, hjälm, radio, 

lampa, raggsockor till 15,3 kg. En annan rapport28 som vägt den utrustning 

som bärs vid rökdykning visar att det finns stora variationer på totalvikten 

som en räddningstjänstpersonal behöver bära. Det finns larmställ idag som 

uppfyller EN469 samtidigt som den väger mindre än de traditionella 

larmställen29.  

Det finns önskemål om att utveckla bekväma kläder för rökdykning, och att 

det finns andra lättare kläder till andra insatser. Det är långt ifrån alla uppdrag 

som kräver ett larmställ som uppfyller EN469, men kläderna måste 

fortfarande skydda mot partiklar och gaser, och kunna tvättas. EN16689 har 

liknande krav som EN469, men på en lägre kravnivå. EN16689 syftar till att 

täcka in exempelvis trafikolyckor, utvändig släckning eller annan typ av 

utryckningsverksamhet. Eftersom detta är en standard som reglerar en helt ny 

typ av skyddskläder så finns det idag inga etablerade rutiner för när det 

bedöms att denna typ av skydd är godkänt istället för larmställ (EN469). Varje 

räddningstjänst måste därför själva utvärdera vilka uppdrag som inte kräver 

EN469 med hjälp av en riskanalys, i enlighet med AFS 2001:1. 

Bland övrig utrustning nämns remställen som ett potentiellt 

utvecklingsområde. Både mindre och större personer nämner att det finns 

vissa problem. För mindre personer handlar det om att remstället är för brett 

så att det sitter för långt ut på axlarna och för större personer kan remstället 

istället bli för smalt och svårt att få på. På övningsfältet i Skövde använder de 

sig av ett remställ som dels var ställbart i ryggen för att passa både långa och 

korta samt att fästet till flaskpaket var rörligt vilket medförda att man kunde 

röra sig bättre. Höftbältena var också breda så att tyngden fördelades på 

höften istället för på axlarna, se Figur 10. Det som saknas på detta remställ är 

möjligheten att kunna anpassa avståndet mellan axelremmarna efter hur bred 

                                                 

 

28 Bern, M., m.fl., Studier av människa och miljö – Metod och taktik, Räddningsverket, 1998, 

Karlstad, Beställningsnummer P21-249/98 
29 http://fire-retardant-fabric.ready-online.com/fire-fighting-clothing.html 

http://www.procurator.net/sv-se/kunskap-utveckling/produktfakta/fakta-arbetsklaeder/standarder-foer-skyddsklaeder/en-469-skyddsklaeder-foer-brandmaen-funktionskrav-foer-skyddsklaeder-vid-brandbekaempning
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rygg man har. Det fanns heller inte någon rem som håller ihop axelremmarna 

framtill och flyttar tyngdpunkten framåt. För kvinnor är det dessutom positivt 

om de är utformade så att remmarna inte trycker på brösten. Mycket kunskap 

kring hur ergonomiskt utformade remställ bör se ut finns att hämta hos de 

som tillverkar vandringsryggsäckar, men dock måste de speciella 

förutsättningarna som råder för räddningstjänstpersonalens arbete beaktas.  

 

Figur 10: Ergonomiskt utformat remställ som fördelar tyngden till höfterna, 

ställbar rygg samt ökad rörlighet med flaskpaketen. 

För att få ner tyngden på flaskpaketen är det fördelaktigt att använda 

kompositflaskor istället för stålflaskor. Att använda en flaska istället för två 

minskar tyngden, men samtidigt kan den större flaskan vara mer otymplig på 

grund av den större utvändiga volymen och annorlunda tyngdpunkt. 

Vissa andningsmasker är inte anpassade efter människor med mindre 

ansikten, läckage kan då förekomma och detta innebär en säkerhetsrisk. 

Från enkätens frisvar nämndes också att hjälmar är tunga, otympliga och har 

dålig passform, särskilt för personer med litet huvud. Idag har många 

räddningstjänster köpt in hjälmar som sitter bättre och är lättare i materialet. 

Problemet kvarstår dock om dessa hjälmar inte är godkända att rökdyka i. 

Skyddsglasögon är också något som behöver förbättras så att de inte åker ner 

medan man arbetar.  

3.3.2 Brandbilen 

En fråga som ställdes i enkäten var; ”Vilken utrustning innebär extra 

belastning på dig när du ska hämta den från brandbilen”. Frågan ställdes som 

en öppen fråga så att respondenterna kunde svara fritt. Genomgående svar var 

att utrustning placerad långt upp eller långt in var svår och tung att hämta. 

Den utrustning som främst nämndes var pump, fläkt, stegar, elverktyg, 
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motorsåg, stora tunga väskor med exempelvis dykutrustning etc. En 

kommentar var t.ex. att man måste klättra och ”hänga i krokig arm” för att nå 

vissa saker. Andra saker som nämndes var att det är svårt för korta personer 

att nå upp och stänga jalusierna. Detta medför att de får hoppa eller klättra 

och luta sig i en konstig vinkel för att nå. Ytterligare en situation som nämndes 

var att nedhopp från brandbilen, vilket i många fall blir ett ganska högt hopp, 

kan innebära belastningsskador. Dels kan det vara mitt i natten och kroppen 

är ouppvärmd och dels innebär skyddsutrustningsvikten en extra belastning.  

Både MSB:s skolor i Revinge och Sandö har arbetat länge med att förbättra 

utformningen av deras brandbilar så att de blir mer ergonomiska.  I april 2018 

förväntas Revinges nya ”ergonomibrandbil” vara levererad. I den nya 

brandbilen är all tung utrustning placerad längst ner, och det finns enbart fack 

på sidorna och inga fack på taket. Revinge har tagit inspiration från en 

”ergonomibrandbil” som säljs av GVK Brandmateriel i Danmark30 där 

skåpen kan sänkas till marknivå och sedan kan insatskärror rullas ut och 

användas för att transportera utrustning till olycksplatsen. Även Sandö 

kommer att få en ergonomiskt anpassad brandbil som levereras 2018. 

Följande justeringar har gjorts på den brandbilen, se också Figur 11: 

 Inga lådor placerade på taket. 

 Koppelanordningar för att dra ner stegar från taket. 

 Samtliga anordningar för tung utrustning är utdragbar. 

 Har band på insidan av jalusierna för att korta personer ska kunna dra 

ned dem. 

 Nedvinklingsbara hyllor.  

 Styrning genom att sänka bilen 20 cm. 

 Rensad hytt utan andningsskydd.  

 

                                                 

 

30 http://gkv.dk/hoeje-taastrup---asp 
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Figur 11: Bild på utdragbar anordning för tung utrustning i den nya brandbilen 

på MSB:s skola i Sandö. 

Andra exempel på ergonomiska förbättringar finns att hitta på Utkikens 

hemsida31, se också Figur 12 som visar två innovationer för att lyfta ner 

fläkten samt trappsteg på brandbilen för att nå upp till utrustningen.  

 

Figur 12: Två olika sätt att få ner fläkten från brandbilen. Bilden till vänster är 

från Östra Götaland och den övre till höger är från Halmstad. Nedre bilden till 

höger visar smarta trappsteg på en brandbil från Polen. Bilderna från Östra 

                                                 

 

31 https://www.utkiken.net/forum/arbetsgrupper/fordon-och-materiel/fordon-ab/arbetsmiljö-

på-brandfordon 
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Götaland och Polen är hämtade från Utkikens hemsida. Bilden på Halmstads 

brandbil är tagen vid Skadeplats 2017.  

För att få ner stegarna lättare så finns det många olika lösningar såsom 

elektriska eller mekaniska vinschar. I ett examensarbete från 2010 studerades 

hur en ny sorts steghållare kunde konstrueras32. Uppdraget var att konstruera 

en steghållare där enkelhet och snabbhet eftersträvades samt att ergonomiska 

faktorer skulle tas hänsyn till. Det eftersträvades manuell nedfällning 

eftersom alla steghållare ändå måste gå att fälla upp och ned manuellt då 

motorn kan haverera eller att elektroniken går sönder. Ned- och upplyftning 

av stegen skulle också kunna handhavas av en person. Examensarbetet tog 

fram en prototyp där kraften som gick åt för att få upp och ner stegen 

minskades samtidigt som andel personer i målgruppen som nådde till 

låsningen ökade från 54 % till 97 %. Handtaget var dessutom kopplat till ett 

snöre som dras ut cirka en meter innan den riktiga utdragningen började och 

detta medförde att det gick att stå på marken med båda fötterna vid utdraget.  

Kraften som behövs för att dra ut en stege beror på hjulens rullningsförmåga, 

friktion och smuts i skenorna. Den nya utformningen av skenorna kunde 

trycka undan smutsen och därmed minska risken för att smuts ansamlas. 

Under examensarbetet besöktes också Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

som visade upp ett mycket uppskattat sätt att hissa tillbaka utskjutsstegen till 

sin plats. Detta skedde genom att dra i ett snöre, stående från marken, se Figur 

13. 

 

Figur 13: Genom att dra i snöret hissas utskjutsstegen tillbaka i sitt fack. Bilden 

tagen från Muschke och Svanström (2010). 

                                                 

 

32 Muschke, D. och Svanström, J., Konstruktion av steghållare till brandbilar – för 

autokaross Rescue System AB, examansarbete, kandidat, Högskolan i Skövde, 2010 
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3.3.3 Losstagning 

I nuläget har företaget Holmatro en stor andel på den svenska marknaden vad 

gäller försäljning av hydrauliska losstagningsverktyg. De har arbetat mycket 

med ergonomifrågorna och har till exempel lyckats minska vikten för både 

saxar och spridare med 4 kg (från 19 kg till 15 kg), men med bibehållen 

kapacitet. De har dessutom utvecklat handtagen så att de ska passa bättre i 

handen. Det finns även mindre saxar och spridare som väger 10 kg, samt 

tyngre batteridrivna som väger cirka 23 kg. Den mindre saxen kräver dock 

mer kompetens och kunskap hos användaren vilket innebär mer utbildning 

för att kunna arbeta lika effektiv med den mindre saxen som den större saxen. 

De flesta räddningstjänster väljer därför att köpa in större och tyngre saxar. 

Wennergrens maskin (som säljer Holmatro) menar att med rätt teknik och 

kunskap arbetar man snabbare med den lilla saxen eftersom den stänger 

saxbladen snabbare än den större saxen. Den lilla spridaren (10 kg) och den 

större spridaren (15 kg) har samma öppningskraft men öppningsvinkeln är 

mindre på den lilla. Det finns även en ännu större spridare som väger 17 kg 

men den används bara till olyckor med tunga fordon. Ett annat sätt att 

underlätta arbetsställningen är att använda sig av olika selar eller dylikt för 

att fördela belastning. Detta är dock inget som Wennergrens maskin tror kan 

var möjligt eftersom man behöver klippa från så många olika vinklar.  

Ett alternativ till att använda saxen är att använda tigersåg som är liten och 

smidig. Sågbladet behöver dock vara vasst och det är inte säkert att sågen 

orkar ta sig igenom nya förstärkta bilar, dessutom kan gnistor bildas i vissa 

fall. De personer i enkäten som använt kättingdrag upplevde den som lättare 

att använda jämfört med annan utrustning. Sen finns det andra sätt att få ut 

personer t.ex. lyfta ut genom bakrutan eller att bara B-stolpen tas bort.  

Det finns idag saxar som är utformade för att dels reducera den fysiska 

påfrestningen vid klippning långt över eller under midjehöjd och dels minska 

risken för att utrustningen vrider sig vid klippning. Genom bladens 

utformning behöver inte saxen lyftas till axelhöjd vid ett högt klipp och man 

behöver inte böja sig vid ett lågt klipp.  

Cylinder (bändare) är en otymplig utrustning som är svår att placera i det 

krockade fordonet. Det finns dock sätt att göra det lättare, t.ex. genom att 

använda spett som räls in i bilen. Personen som gav detta tips menar dock att 

detta kräver övning och tror därför att det är ovanligt att det används bland 

räddningstjänsterna.  

3.3.4 Urlyft av person 

MSB:s skola i Revinge arbetar med undervisningsmaterial om hur man kan 

arbeta mer ergonomiskt med urlyft av person. De har provat ett hjälpmedel 

som ger stöd till patienten och ger bättre möjligheter till lyft för 

räddningstjänstpersonal. Ytterligare så testar de att använda sig av en 

slideboard för att minska friktionen och underlätta urlyft, se Figur 14. 
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Figur 14: T.v. den så kallade boaormen som underlättar uttag genom extra 

handtag. T.h. Slideboard som minskar friktionen.  

Ett annat hjälpmedel som finns är en kombination av Höganäsbrädan och HS 

ryggbräda33 som är en mindre bräda med rep som används för att underlätta 

urlyft vid svårtillgängliga vinklar. Räddningstjänstpersonal som testat denna 

kombination anser att det underlättar mycket med denna korta bräda som 

sedan kan förlängas när mer utrymme finns.  

I Mexico City och Chile är det ambulanspersonal som lyfter ur patienten från 

fordonet. När de lyfter patienten utan att klippa taket använder de sig av en 

utrustning för att paketera och stabilisera överkroppen av patienten, se 

Oregons Spine Splint34 eller K.E.D.35.  

3.3.5 Skogsbrandsläckning 

Det framkommer i frisvaren i enkäten samt i intervjuer vid fältstudier att 

vanliga slangkorgar kan vara mycket otympliga att bära, särskilt i svår terräng 

där de lätt kan fastna i stubbar och grenar. För att underlätta arbetet används 

ofta motordrivna fordon för att få ut materiel. Andra sätt för att underlätta 

transporten är slangryggsäckar som bärs på ryggen eller att slangarna viras 

runt kroppen så att man slipper bära med armar och axlar. MSB:s skola i 

Sandö har också börjat använda 17 mm smalslangar samt lättare slangkorgar 

som man kan hänga över axeln och släppa ut slang medan man går, så att det 

dessutom blir lättare och lättare ju längre man går.  

I enkätsvaren nämns också motorsprutor som mycket otymplig utrustning att 

få ut om det inte finns tillgång till terränggående fordon. MSB:s skola i Sandö 

har köpt in en mindre motorspruta som enbart väger 7 kg och kan ge 270 min/l 

och 6 bars tryck.  

                                                 

 

33 http://hsraddningstaktik.se/ 
34 http://skedco.com/product/oregon-spine-splint-ii/ 
35 https://www.galls.com/ferno-washington-inc-ked-kendrick-extrication-device 



41 

 

 

 

Ytterligare kommentarer i frisvaren i enkäten är att larmställ klassat för 

rökdykning vid skogsbrandsläckning kan vara mycket tungt och orken kan 

snabbt ta slut. Att ha en alternativ dräkt för skogsbrandsläckning är viktigt för 

att personalen ska orka bättre. Det fanns också de i enkäten som tyckte att 

deras kängor inte var anpassade för att gå långa sträckor i terräng.  

3.3.6 Dörrforcering 

Flera respondenter i enkäten upplever att dörrforceringsväskan är väldigt tung 

och otymplig att bära. För att minska på belastningen vid bärande av 

utrustningen finns det idag på den svenska marknaden speciella 

dörrforceringssatser med tillhörande väska där stora krav ställs på låg vikt, 

hög funktion och ett smidigt utförande.  

Storstockholms brandförsvar har tillsammans med polismyndigheten varit 

delaktiga i att ta fram utrustning för att bryta moderna säkerhetsklassade 

dörrar. Fortfarande är det tungt att forcera dörrar och det krävs styrka och en 

viss motvikt för att kunna arbeta med utrustningen.  

Räddningstjänsten Syd har också testat och utvärderat olika metoder för 

dörrforcering36,37. Först genomfördes en omvärldsanalys om vilka metoder 

som fanns och sedan testades de mest intressanta metoderna. Det som 

framkom i den studien var att utrustningen skulle kunna vara utformade i titan 

för att bli lättare och att det hade varit önskvärt med en ”teleskopsbändare” 

som kunde förlängas för att öka hävarmen samtidigt som den kunde vara kort 

vid trånga tillfällen. Hydraulisk driven utrustning var också intressant att 

utvärdera vidare, enligt Räddningstjänsten Syd. En andra åsikt från 

räddningstjänsten var att det inte är utrustningen det är fel på utan tekniken 

och att det behövdes mer rätt sorts övning. Två i personalen blev skickade till 

dörrforceringsutbildning hos polisen och hade följande kommentarer:  

”Jag har hört vid flertalet tillfällen inom vår organisation att det inte går 

bryta dörr om man är svag eller kort t.ex. och till slut har jag nästan trott på 

det själv. Det har gjort att detta är ett moment som jag känt mig lite osäker 

på, helt utan anledning då jag egentligen aldrig haft problem med momentet. 

Nu efter utbildningen känner jag ett helt annat självförtroende och jag vet att 

det handlar mest om teknik. Skulle jag få problem beror det troligtvis på att 

jag har arbetat på fel sätt med utrustningen, vilket jag kan åtgärda, och inte 

p.g.a. bristande styrka.”  

Ytterligare kommentar: 

                                                 

 

36 https://www.rsyd.se/globalassets/dokument/om-oss/projekt/bfa/bilaga-6-delprojekt-

dorrforcering-rapport-1.pdf  
37 https://www.rsyd.se/globalassets/dokument/om-oss/projekt/bfa/bilaga-6-delprojekt-

dorrforcering-rapport-1.pdf 

https://www.rsyd.se/globalassets/dokument/om-oss/projekt/bfa/bilaga-6-delprojekt-dorrforcering-rapport-1.pdf
https://www.rsyd.se/globalassets/dokument/om-oss/projekt/bfa/bilaga-6-delprojekt-dorrforcering-rapport-1.pdf
https://www.rsyd.se/globalassets/dokument/om-oss/projekt/bfa/bilaga-6-delprojekt-dorrforcering-rapport-1.pdf
https://www.rsyd.se/globalassets/dokument/om-oss/projekt/bfa/bilaga-6-delprojekt-dorrforcering-rapport-1.pdf
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”Den kunskap jag fått med mig handlar mycket om detaljerna. Hur ett bryt 

går till rent praktiskt var inget nytt, men jag har fått med mig en förståelse 

för hur olika dörrar är uppbyggda, hur utrustningen är konstruerade och 

varför de är konstruerade så samt vad som kommer hända när jag placerar 

dem på olika sätt. Vi har också tränat mycket på hur man kan använda 

kroppen på ett mer ergonomiskt sätt vilket gör att jag kan få ut mer kraft samt 

undvika skador.”  

I ett annat steg utvärderade Räddningstjänsten Syd tillsammans med 

insatsstyrkan syd polisen ett batteridrivet kombiverktyg med modifierade 

spetsar på skären38. Utrustningen ska vara ett komplement till mekanisk 

forcering och ett bra alternativ till svårforcerade dörrar eftersom det spar på 

räddningstjänstpersonals krafter. Begränsningar i utrustningen finns vid 

forcering av nischmonterade utåtgående dörrar. På Brand- och 

Räddningsdagarna i Revinge fick eleverna testa ett batteridrivet 

kombiverktyg för dörrforcering och deras kommentarer var att det var lite 

klumpigt, men det krävdes mindre kraft för att arbeta med utrustningen. En 

erfarenhet var att det i trånga utrymmen kan vara svårt att få plats med 

utrustningen. I vilken grad det är så är dock svårt att avgöra, t.ex. är den 

batteridrivna utrustningen inte längre än en kofot, men bredare och tyngre.  

3.3.7 Hantering av konventionellt slangsystem 

Det finns flera nya slangkorgar på dagens marknad som är lättare än äldre 

modeller och som dessutom har justerbart handtag. Figur 15 visar två stycken 

nya slangkorgar varav en också är utformad för att göra det lättare att bära 

slang i trappor. I figuren visas också nya strålrör med ett mer ergonomiskt 

handtag samt avtryckare istället för handtag för att öppna för vattnet. Den 

mittersta har också ett mindre munstycke vilket gör det enklare för personer 

med små händer att reglera vattenflödet. MSB:s skola i Revinge undersökte 

för ett antal år sedan om det fanns något enklare sätt att koppla slang men 

fann inget då. I denna studie har det heller inte gått att finna något enklare sätt 

att koppla slang.  

                                                 

 

38 http://firefighters.se/artiklar/hydraulisk-dorrforcering/ 

http://firefighters.se/artiklar/hydraulisk-dorrforcering/
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Figur 15: Två olika slangkorgar utformade för att förbättra ergonomin vid 

slangbärning. Den till vänster är utformad för att minska risken för att 

slangkorgen ska slå i trappstegen. Till höger längst ned visas nya stålrör som 

är mer ergonomiskt utformade genom sin böjda vinkel samt att vattnet 

justeras med hjälp av avtryckare istället för handtag.  

Kraften som behövs för att dra en slang beror främst på tyngden från vattnet 

i slangen. Den styrka och kondition som behövs för att bära slang beror dock 

både på slangkorgens utformning, på slangens tyngd och hur otymplig 

slangpaketeringen är. Idag använder de flesta räddningstjänster 42 mm 

slangar för att få ett bättre tryck och flöde medan det förr i tiden var vanligare 

med 38 mm. Exempelvis är en 42 mm slang 22 % tyngre per meter än en 38 

mm. 

MSB:s skola i Revinge menar att det förhöjda lågtryckssystemet som idag 

blir allt vanligare på svenska brandbilar är mycket lättare att hantera, men 

systemet kan inte användas i alla situationer. Vid släckning av bränder från 

utsidan eller när rökdykning inte behövs finns det också andra alternativ som 

kan vara lättare att hantera än konventionell slangdragning.  

3.3.8 Resa utskjutsstege 

För att underlätta vid stegresning använder andra länder ett rep fastknutit vid 

¾ höjd av stegen. Brandmannen drar i repet samtidigt som hen står och håller 

emot vid fästet mot marken. En annan brandman hjälper till och lyfter vid 

andra änden.  
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3.3.9 Evakuering av en människa från lägenhet 

Ett examensarbete från 201639 undersökte ambulanspersonalens olika 

strategier vid förflyttning av en patient. Vid förflyttning av patienten var lyft 

mycket vanligt och det som avgjorde hur lyftet genomfördes var om 

personalen orkade lyfta och bära patienten på båren. Vanligt förekommande 

lyft låg på ungefär 110–115 kg, men om patienten vägde över 150 kg plus 

bårens vikt ansågs det vara för tungt. Strategin var då att tillkalla mer 

personal. Hjälpmedel används i hög grad, ofta även hjälpmedel som inte 

tillhör räddningstjänstens utrustning, men som råkar finnas tillgängligt. 

Exempelvis kan olika filtar användas för att dra eller lyfta patienten. Det är 

dock viktigt att använda de hjälpmedel som finns korrekt för att få en bra 

ergonomisk förflyttning. Den förflyttningsmetod som examensarbetet pekade 

ut som säkrast för patienten var också den säkraste förflyttningstekniken för 

personalen. Vid ett tungt lyft så används alltid hjälpmedel eller så tillkallas 

mer personal. Examensarbetets slutsats var att de viktigaste förutsättningarna 

för att minska arbetsmiljöriskerna för personalen inom ambulanssjukvården 

är en kombination av fysisk träning, inklusive lyftteknik, samt tillgång till bra 

hjälpmedel.  

Inom vården används så kallade räddningslakan för att personalen ska klara 

av att evakuera patienter. Dessa fästs under madrassen och medför att 

patienten kan spännas fast i madrassen samtidigt som personalen kan dra 

patienten till säker plats. Lakanet glider också bra på både vått och torrt 

underlag. För räddningstjänstpersonal är det dock viktigt att minska vikten 

och att vara så smidig som möjligt, så om något liknande hjälpmedel ska 

finnas för t.ex. en rökdykare måste det både vara lätt och smidigt att bära med 

sig, samt vara värmetåligt.  

3.3.10 Ventilering 

Förutom att fläktar kan vara tunga och otympliga att få ner från brandbilen 

kan de även vara tunga att hantera vid själva skadeplatsen. Fläktar har ofta 

hjul på sig för att lättare kunna transporteras, men ibland ligger slangar i 

väggen eller så ska fläkten högre upp i trapphuset vilket gör att den måste 

lyftas. För att i störst möjliga mån undvika lyft är det viktigt att slangar läggs 

ut på ett ordnat sätt så att det går att dra fläkten istället för att lyfta den.  

Idag finns också lättare fläktar med samma kapacitet som äldre större och 

tyngre fläktar.  En räddningstjänst berättade att de just nu provar batteridrivna 

fläktar som har en halverad vikt, men de nämner också att priset för dessa 

fläktar nästan är det dubbla mot tidigare. Det finns också riktigt små fläktar 

som lätt kan bäras av en person. Dessa fläktar kan t.ex. användas om en 

                                                 

 

39 Johansson, M., och Lindqvist, M., Ambulanspersonalens strategier vid förflyttning av 

patient prehospitalt, magisteruppstas, Örebro Universitet, 2016. 
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lägenhet högt upp i byggnaden ska ventileras. Vilken kapacitet som behövs 

på fläkten beror på vilka objekt som ska ventileras och räddningstjänsten 

behöver utifrån sin lokala riskbild besluta vilken kapacitet som fläkten 

behöver ha.  

På MSB:s skola i Sandö har personalen märkt att det inte bara är tyngden och 

storleken på fläkten som är viktigt att beakta. Till exempel har de köpt in en 

större fläkt, men som samtidigt är smalare i bredd vilket gör att den ligger 

bättre an mot kroppen. De nya fläktarna är batteridrivna, därför går det att 

arbeta med dem i rökiga miljöer samt nära rökdykarledaren eftersom de är 

tystare. Detta öppnar upp för nya möjliga användningssätt och dess kapacitet 

anses vara fullt tillräckliga om det inte handlar om större komplicerade 

byggnader. 

3.3.11 Övrigt 

MSB:s skola i Revinge arbetar idag med utveckling av en kärra för transport 

av material för tung räddning till skadeplatsen, se Figur 16. Stöttor som idag 

är gjorda i aluminium är mycket lättare än de som tidigare var gjorda i stål. 

Det finns idag mycket smidiga lyftkuddar som visserligen väger en del, men 

det är hjul på dem och de är försedda med ett handtag så att man kan hantera 

dem likadant som en rullresväska. Handtagen är av teleskopsmodell som 

används som hjälp när man skjuter in den under objektet40. 

 

Figur 16: Kärror för transport av materiel till tung räddning, foto Lars Carlsson. 

Skärsläckaren kan vara otymplig att hantera eftersom rekylen kan vara 

kraftig. Flera av de olika tillverkarna har arbetat med detta problem och 

minskat påfrestning. Det finns även skärsläckare som har ställbara handtag så 

att det går att anpassa arbetsställningen till personer med kortare och längre 

armar.  

                                                 

 

40 http://www.paratech.com/product/multiforce-air-lifting-bags 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.paratech.com%2Fproduct%2Fmultiforce-air-lifting-bags&h=ATNG0g-LIUvHXI4mXt5axWL1nuglWBuQHuzx-ndLfTq9Mer6o9EcAXWkCxAWzPAYsnoZRlhE0cfFwafVMrIvVY4hgenlKukFjWqFTvG5s52b_5vmWF2y9aS9vBSpqpFOCC6nfeiE
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I frisvaren i enkäten var det flera personer som uppgav att de hade problem 

med att greppet på grund av att utrustningen som idag finns hos 

räddningstjänsten är idag anpassade efter personer med relativt stora händer. 

Detta var också något som observerades under fältstudierna. Beroende på 

vilken utrustning det är så finns det oftast alternativ på marknaden som är 

anpassade även efter mindre händer.   

 Resultat av attitydundersökningen  

Cirka två tredjedelar av respondenterna i enkäten svarade att ergonomin är 

viktig eller mycket viktig. Trots att det var många som tycker att ergonomi är 

viktigt var det färre som ansåg man tar hänsyn till detta vid upphandling.  

De flesta intervjuade räddningstjänster anger att de har anpassat sin 

skyddsutrustning efter både mindre och större personer, men samtidigt 

framkommer det i frisvaren från enkäten och i samband med fältstudierna att 

det finns förbättringspotential. Det kan vara allt från för stora reflexvästar till 

andningsmask som glipar och läcker luft. Kvinnor har också fått argumentera 

för att få mer anpassade kläder och skor. Oförståelse för hur viktigt det är med 

kläder som passar samt ekonomi nämns som bakomliggande orsaker.  

3.4.1 Ekonomiska aspekter 

Flera av de intervjuade personerna angav att räddningstjänsten ofta har hårda 

sparkrav på sig. Om en lättare eller mer ergonomiskt utformad utrustning är 

dyrare än ett som är tyngre så behöver det finnas ordentligt med argument för 

att köpa in det dyrare.  

Inköp av en ny utrustning kan stoppas på grund av att hela beståndet behöver 

bytas ut på en gång istället för att låta existerande utrustning bli gammal och 

att ny utrustning kan köpas in efter hand. T.ex. nämns att det är viktigt med 

samma slags utrustning i alla brandbilar så att den enskilda 

räddningstjänstpersonalen kan flyttas mellan olika brandbilar utan att behöva 

tränas upp på varje brandbil. 

Att köpa in en ny utrustning innebär också en merkostnad vid 

implementeringen av utrustningen. Det krävs t.ex. ett visst antal 

övningstimmar för att räddningstjänstpersonalen ska lära sig att använda den 

nya utrustningen.  

Förutsättningarna för att kunna avsätta tid till övning skiljer sig åt mellan 

heltids- och deltidsstationer. Deltidsstationerna har inte många 

övningstimmar per år och därför är det viktigt med utrustning som är lätt att 

implementera. För heltidsstationer är det lättare att få loss övningstimmar och 

därför kan de lägga mer tid på att lära sig en ny utrustning.  

Enligt leverantörerna ingår oftast inte introduktionsutbildning för 

utrustningen i upphandlingen, även om det behövs. 
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De flesta räddningstjänster ansåg att det är viktigt att utrustningen kan 

hanteras av en person. Dels på grund av att det blir allt vanligare med Första 

Insatsperson (FIP) eller att numerären i räddningsstyrkan blir lägre. De menar 

att minskat antal personal kan medföra tyngre belastning på 

räddningstjänstpersonal då de kan behöva släpa på mycket utrustning på egen 

hand. Ett exempel är att utrustningen läggs på ryggen, inte för ergonomins 

skull utan för att få händerna fria för att kunna bära mer.  

3.4.2 Hur kravställningen sker 

Vid inköp av ny utrustning finns det många aspekter som behöver beaktas. 

De flesta av de intervjuade räddningstjänsterna säger att det mest är fokus på 

funktion och ekonomi, men att ergonomi blir mer och mer viktigt.  

Räddningstjänsterna använder främst följande tre sätt för att besluta vilken 

utrustning som ska köpas in: 

 Undersöker vilken utrustning som grannkommunen rekommenderar. 

 Läser branschtidningar och lyssnar på vilken utrustning som 

leverantörerna rekommenderar. 

 Utser en utvärderingsgrupp som under en viss tid får testa 

utrustningen och sedan komma med förslag på beslut. 

 

En räddningschef i en mindre kommun upplever att det ibland köps in nya 

och kostsamma produkter, men upptäcker sedan att produkten inte används 

för att den inte uppfyller de önskade kraven. Därför avvaktar man ibland att 

köpa in produkter och inväntar istället omdömen från andra räddningstjänster. 

En annan räddningschef menar att för att köpa in en ny utrustning behöver 

det vara säkert och beprövat, vilket kan hindra inköp av nya innovationer då 

dessa ofta inte anses vara tillräckligt beprövade.  

Det finns flera leverantörer i Sverige som har bra koll på vilken utrustning 

som finns runt om i världen och mycket kunskap finns att hämta här. 

Leverantörer berättar själva att de upplever en högre efterfrågan på ergonomi, 

men också att det är något de tar upp som säljargument innan kunderna hunnit 

fråga om det. De nämner dock att räddningstjänsterna själva måste sätta krav 

på produkterna annars finns det ingen vinning för dem att förbättra 

ergonomin. Problemet som räddningstjänsterna upplever är dock att det kan 

vara svårt att veta vad som är möjligt samt vilka krav som kan ställas på 

utrustningen från en ergonomisk synvinkel. En av tillverkarna nämner att 

problemet för de som tillverkar produkter till den svenska räddningstjänsten 

är att räddningstjänsten i Sverige är för liten för att det ska finnas någon vinst 

i att utveckla ny specialanpassad utrustning.  

Räddningstjänsten har uttalat i intervjuer att de kan ha svårt att ifrågasätta 

leverantörerna, och de uttrycker tvivel om nyheter inom metodutveckling och 

ny utrustning ska komma från leverantörerna, eller om det ska komma mer 

från ett centralt håll. 



48 

 

 

 

Vid interjuver med kortväxt räddningstjänstpersonal uttrycktes åsikten att de 

kompenserar för sin längd, t.ex. hoppar för att nå jalusierna eller så finns alltid 

någon längre som kan hjälpa till. Att istället försöka anpassa utrustningen 

eller utformningen av brandbilen så att den även passar mindre personer var 

inget som verkade aktuellt.  

Några respondenter nämner att det är viktigt att utrustningen är 

överdimensionerad för oväntade situationer och en person ger ett exempel på 

att bilar förändras och att klippverktyg inte tar sig igenom alla stolpar.  

3.4.3 Implementering och utbildning 

Flera räddningstjänster nämner att en stor utmaning finns i att implementera 

en ny utrustning särskilt om det krävs ett nytt arbetssätt. Ett större förbund 

nämnde att det kan ta ett år från beslut till att nya rutiner har implementerats 

i organisationen. Det innebär alltid utmaningar att införa nya rutiner så 

resultatet måste vara mycket fördelaktigt för att nya rutiner ska införas.  

Hur introduktionen till den nya utrustningen ser ut spelar också roll för hur 

utrustningen sedan kommer att användas. Tidsbrist är en faktor som kan 

begränsa antal övningstimmar, och om inte tillräcklig övning genomförs med 

den nya utrustningen finns risk att den inte kommer att användas vid skarpt 

läge. 

Ungefär 70 % av respondenterna i enkäten svarade att de skulle välja den 

kraftfullaste utrustningen vid en skadeplats. Flera personer vid intervjuerna 

samt i enkätens frisvar anger att de vill vara på den säkra sidan och att det är 

bättre att vara överstark än understark. Tidsfaktorn är också viktig, varför man 

inte vill behöva gå och byta utrustning om det visat sig att det första inte 

klarade av uppgiften. När det gäller hjälpmedel som ska underlätta, t.ex. en 

sele, anger flera intervjupersoner att selen inte får vara i vägen och det får inte 

innebära ett extra moment.  

3.4.4 Fysiska krav 

Under intervjuerna fokuserade flera personer mer på hur tungt det är att vara 

räddningstjänstpersonal istället för att fokusera på hur arbetet går att förbättra. 

Under intervjuerna uttryckte man en oro över att lättare utrustning kommer 

att sänka de fysiska kraven för att bli antagen som räddningstjänstpersonal. 

De menade att livräddning är det tyngsta arbetet som en 

räddningstjänstpersonal kan utföra och även om detta inte sker ofta är det 

något som samhället förväntar sig att en räddningstjänstpersonal ska klara av. 

Det går heller inte att räkna med att bli avbytt ifall man inte orkar. En 

räddningstjänstpersonal förväntas också att klara av att livrädda sin partner 

vid rökdykning.  

En fråga i enkäten var vad de tycker om de fysiska kraven som ställs för att 

kunna arbeta som räddningstjänstpersonal, se Figur 17. Det är dock svårt att 

dra generella slutsatser eftersom respondenterna antingen svarade utifrån 
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antagningskraven eller utifrån de årliga krav som ställs. Vidare har olika 

räddningstjänster olika fysiska krav, både vid anställning och vid årlig 

uppföljning. Det framkom dock mer i frisvarsfältet vilka fysiska krav som 

respondenterna syftade på. 

 

Figur 17: Andel personer som anser att de fysiska kraven är för lätta, korrekta 

eller för hårda.  

Av de personer som upplevde kraven för lätta så var det främst rullbandstestet 

som inte ansågs återspegla vad man måste klara av för att kunna arbeta som 

räddningstjänstpersonal. Av de som ansåg att kraven var för hårda var det 

många som syftade till tester med enskilda moment som de inte ansåg 

återspegla en verklig insats. Både de som ansåg kraven var för lätta och för 

hårda menade att det som gör brandmannayrket så fysiskt ansträngande är 

inte de enskilda momenten utan en rad sammankopplade mer eller mindre 

krävande moment. T.ex. innebär en brand på tredjevåningen att 

räddningstjänstpersonalen ska bära utrustningen uppför trappan, forcera 

dörren och sedan rökdyka. Räddningstjänstpersonalen bär även tung 

skyddsutrustning under dessa moment. För att avgöra hur bra fysisk förmåga 

en räddningstjänstpersonal behöver vill de flesta att styrka och kondition ska 

mätas samtidigt, t.ex. i en arbetsrelaterad bana där även tekniska moment 

ingår. De menar också att enskilda tester med t-shirt och löpartights inte 

motsvarar hur det är att arbeta med den skyddsutrustning som 

räddningstjänstpersonal behöver använda 

 Internationellt perspektiv 

Distansintervjuer med räddningstjänstpersonal och befälhavare från Bilbao, 

Rom, Frankfurt, Karlsruhe, Monterrey, Mexiko City, Lima, Santiago de 

Chile, Montevideo och Tokyo visade främst att föreställningar som finns om 

hur räddningstjänstpersonal ska vara varierar kraftigt mellan Sverige och de 

tillfrågade räddningstjänsten.  

De undersökta utländska räddningstjänsterna består både av frivilliga och 

anställda. Frivilliga medlemmar arbetar mestadels ideellt men har samma 

utbildning, men inte erfarenhet, som den anställda räddningstjänstpersonalen. 
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De formella antagningskriterierna är enbart relaterade till hälsokrav med 

förutsättningarna att personalen ska kunna klara alla arbetsmoment med 

skicklighet. Räddningstjänster från Karlsruhe, Monterrey, Mexiko City, 

Lima, Santiago de Chile och Montevideo har inga antagningskrav kopplade 

till kroppslängd eller kroppsvikt. 

Räddningstjänster i Rom, Mexiko City, Lima, Santiago de Chile och Tokyo 

finns i länder som återkommande drabbas av jordbävningar och har gedigen 

erfarenhet av Urban Search and Rescue (USAR) insatser. Personal med goda 

fysiska förmågor och relativa små kroppar föredras framför andra för sådana 

insatser. De har lägre luftkonsumtion och behöver mindre öppningar än 

personer med större kroppar. Det måste dock poängteras att medellängd för 

män i Chile, Peru och Japan är 171, 164 och 172 cm medan i Sverige är 

medellängden 178 cm. Det är värt att lyfta fram att räddningstjänstpersonal 

från de här länderna kan utföra liknande typinsatser som de svenska 

räddningstjänsterna gör även om de är kortare och sannolikt har mindre fysisk 

styrka än räddningstjänstpersonal i Sverige. 

I de intervjuade räddningstjänsterna, förutom Karlsruhe och Tokyo, är 

ekonomi en viktig faktor. Budgeten är begränsad och viss utrustning är 

donerad. Däremot är personalen uppfinningsrik för att utrustningen ska kunna 

användas för flera ändamål, även om detta inte alltid är ergonomiskt korrekt. 

Men det finns några exempel där ergonomi förbättras (se exempel med stege 

och urlyft av person i kapitel 3.3). Mycket utrustning är hemmabyggen och 

därför har det varit svårt att identifiera någon utrustning som är bra ur en 

ergonomisk synvinkel.    

Tokyo och Karlsruhe har rutiner där andra faktorer än ekonomi styr 

beställning av utrustning. Dessutom finns både interna och externa grupper 

som kan utvärdera produkterna innan de köps in. De intervjuade i Karlsruhe 

bekräftade att brandmannayrket innebär tungt arbete, men de insåg inga 

problem med detta. I Tokyo däremot är ergonomi viktigt, till exempel köps 

det in moderna och lätta klippverktyg som även kan inhandlas i Europa.  

Kvinnlig räddningstjänstpersonal från Rom, Mexiko City, Lima, Santiago de 

Chile och Montevideo som intervjuades upplever att skyddsutrustning är 

dåligt anpassad till dem. Kläder har dålig passform, ansiktsmasker är ofta för 

stora och därför otäta samt att kängor och handskar är formgivna för bredare 

händer och fötter.  

Vid intervju med räddningstjänstpersonal i Latinamerika framgick att de 

föredrog elektriska klippverktyg över större hydrauliska losstagningsverktyg 

vid första insatsen, men att en kraftfullare variant alltid skall finnas tillgänglig 

i fall det skulle behövas. De latinamerikanska räddningstjänsterna som deltog 

i intervjuerna har ett snabbinsatsfordon för losstagning efter trafikolycka.  
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De intervjuade personer från räddningstjänster from Rom, Bilbao och Tokyo 

upplever att handtagen på de hydrauliska verktygen som de har tillgång till är 

formgivna för större händer än vad de har.  

De intervjuade kvinnorna anser att de är lika kapabla som sina manliga 

kollegor för att utföra räddningstjänstinsatser, men i vissa fall behövs mer tid 

eller ändrad teknik för att utföra insatsen.  

 Stöd vid beställning och utveckling av 

utrustning 

För att kunna utveckla utrustning krävs kännedom kring antropometrisk41 

data samt dynamiska42 parametrar på de personer som ska använda 

utrustningen. Med hjälp av normaliserade stolpdiagram i Figur 18 till Figur 

25 jämförs referensgruppen och kvinnogruppen (se avsnitt 2.1.1) vad gäller 

erfarenhet, antropometriska data samt dynamiska parametrar som 

rekommenderas av Winternet-konceptet43. Enkäten besvarades av 186 

personer vilket resulterar i en osäkerhetsmarginal på 15 % vid ett 

konfidensintervall på 95 %.  

Figur 18 visar jämförelsen mellan referensgruppen och kvinnogruppen 

angående antal år av erfarenhet av operativt arbete. Även om medelvärdet på 

antalet arbetade år inom räddningstjänsten är nära mellan båda grupperna, 

11,6 år för referensgruppen och 10,7 år för gruppen bestående av enbart 

kvinnor, visar stolpdiagrammet att det är väldigt få kvinnor med mer än 15 

års erfarenhet. Detta är en naturlig följd av att det var få kvinnor som arbetade 

inom räddningstjänsten längre tillbaks i tiden.  

                                                 

 

41 Mått och vikt av människokroppen.  
42 Parametrar kopplat till styrka och kondition. 
43 op. cit. 
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Figur 18. Stolpdiagram av respondenternas antal år i räddningstjänsten för 

gruppen bestående enbart av kvinnor och referensgruppen. 

Figur 19 och Figur 20 visar jämförelsen mellan referensgruppen och gruppen 

bestående enbart av kvinnor angående längd och vikt. Medelvärden för längd 

och vikt är 179,7 cm samt 85,4 kg för referensgruppen och 169,0 cm samt 

68 kg för gruppen bestående enbart av kvinnor. Stolpdiagrammen visar, som 

förväntat, att det finns tydliga skillnader mellan grupperna, mestadels på 

grund av att referensgruppen speglar hur räddningstjänsten ser ut idag. Det 

vill säga den består huvudsakligen av män. Skillnaden i kroppslängd mellan 

grupperna kan jämföras med den för kvinnor och män i Sverige publicerad av 

SCB44, 179,4 cm respektive 165,7 cm.  

 

 

                                                 

 

44 https://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Vi-vaxer-pa-bredden/, uppgifter hämtade 

2018-03-19 
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Figur 19. Stolpdiagram av respondenternas längd för gruppen bestående 

enbart av kvinnor och referensgruppen. 

 

Figur 20. Stolpdiagram av respondenternas vikt för gruppen bestående enbart 

av kvinnor och referensgruppen. 

Figur 21 visar jämförelsen mellan grupperna för räckvidd (hur långt man når 

stående). Medelvärdesskillnad för grupperna är mindre än 20 cm (228 och 

209 cm), men sett till det vanligaste värdet (typvärdet) så visar diagrammen 

att skillnaden mellan typvärden är 30 cm. Typvärdet är intressant för att vissa 

skillnaden mellan de två mest förekommande värdena i de båda grupperna.  
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Figur 21. Stolpdiagram av respondenternas räckvidd (stående) för gruppen 

bestående enbart av kvinnor och referensgruppen. 

Figur 22 och Figur 23 visar jämförelsen mellan grupperna för repetitioner i 

bänkpress med en 30 kg vikt samt löptid på en sträcka av 3 km. 

Stolpdiagrammet för bänkpress visar att för referensgruppen klarar de flesta 

över 36 repetitioner, medan typvärdet för kvinnogruppen är mellan 31–36 

repetitioner. För löptid är det lite mindre skillnader mellan grupperna, men 

det är möjligt att notera att referensgruppen är i viss omfattning snabbare än 

gruppen bestående enbart av kvinnor.  

 

Figur 22. Stolpdiagram av hur många repetitioner i bänkpress med en vikt på 

30 kg som respondenterna uppskattade att de klarade av. Dels för gruppen 

bestående enbart av kvinnor och dels för referensgruppen. 
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Figur 23. Stolpdiagram av respondenternas uppskattade löptid på 3 km för 

gruppen bestående enbart av kvinnor och referensgruppen. 

Figur 24 och Figur 25 visar stolpdiagram för greppstyrka och haklyft för båda 

grupperna. Kvinnogruppen har i viss omfattning lägre greppstyrka än 

referensgruppen, medan typvärden för haklyft är över 35 repetitioner för båda 

grupperna.  

 

Figur 24. Stolpdiagram av respondenternas uppskattade greppstyrka för 

gruppen bestående enbart av kvinnor och referensgruppen. 
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Figur 25. Stolpdiagram av antal repetitioner av haklyft med en 15 kg vikt som 

respondenterna uppskattade att de klarade av. Dels för gruppen bestående 

enbart av kvinnor och referensgruppen. 

Det finns en skillnad i innebörden mellan Figur 24 och Figur 25. Diagrammen 

för greppstyrka visar stora skillnader mellan grupperna, kvinnogruppen 

består av individer med mindre starka händer än referensgruppen medan 

haklyft visar små skillnader mellan referens- och kvinnogruppen. En möjlig 

förklaring är att referensgruppen (mestadels män) har större händer än 

kvinnogruppen. Därför kan gruppen bestående av män prestera bättre i 

greppstyrka än kvinnor. Skillnader i uthållighet kan också finnas mellan 

könen men även om det finns omfattande forskning angående kön och 

uthållighet är resultaten inte samstämmiga45. Olika muskelgrupper kan skilja 

sig åt vad gäller om det finns könsskillnad i uthållighet eller inte. Tidigare 

studier visar att kvinnor kan vara mer uthålliga än män vid en statisk 

kontraktion av musklerna som böjer armbågen, men inte vid kontraktioner av 

fotledens böj- och sträckarmuskler. Män hade också bättre uthållighet i 

lårmusklerna än i ländryggens sträckarmuskler. Kvinnor däremot uppvisade 

inte några sådana skillnader mellan olika muskelgrupper.  

 

                                                 

 

45 L. Clark B.C. Manini T.M., Doldo N. A., and Ploutz-Synder L., Gender differences in 

skeletal muscle fatigability are related to contraction type and EMG spectral compression. J. 

Appl., Physiol., 94, 2263-72, (2003). 
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4. Analys och diskussion 

I studien har det framkommit att det inte bara är utformning av utrustning som 

behöver förbättras, utan ibland krävs det ett annat arbetssätt med den 

utrustning som redan används. Avgörandet för om arbetet upplevs som tungt 

eller konditionskrävande är en kombination av faktorer som komfort och 

tyngd på utrustningen, men också räddningstjänstpersonalens skicklighet i att 

utföra arbetsmomentet. Tunga arbetsmoment kan underlättas genom 

användning av mer ergonomiskt utformad utrustning, men kan också 

underlättas genom övning och implementering av nya arbetsrutiner. 

 Tunga arbetsmoment 

Arbetsmoment som räddningstjänstpersonal bedömde som tyngst och mest 

konditionskrävande är losstagning efter trafikolycka, dörrforcering, 

evakuering av en människa i en lägenhet, skogsbrandsläckning, hantering av 

konventionellt slangsystem, resning av utskjutsstege samt ventilering. De 

identifierade tunga arbetsmomenten ger en vägledning över vilka 

arbetsmoment som behöver studeras mer noggrant och var förbättringar 

behöver prioriteras.  

 Uppskattade syrekonsumtion 

Den uppskattade syrekonsumtion visar att medelvärdena är måttliga för 

samtliga deltagare vid de olika insatsövningarna. Stundvis kunde dock 

deltagarna i övningen för Brand i byggnaden uppleva den som ansträngande. 

Den maximala syrekonsumtionen som registrerades under Stegresning och 

Losstagning visade att några arbetsmoment under de här två övningarna var 

något ansträngande. Detta resultat korrelerar med den självuppskattade 

styrkan och konditionen i enkäten. En viktig begränsning i den här fältstudien 

är dock att tidspress och stressnivåerna inte är lika stora som under en riktig 

räddningsinsats.   

 Finns det alternativ till dagens utrustning 

Alla i brandmansyrket har inte anpassad utrustning för att klara av och trivas 

i sitt arbete. Kapitel 3.3 diskuteras alternativ till utrustning, samtidigt som 

utvecklingspotential beskrivs.  

4.3.1 Skyddsutrustning 

Bland de antropometriska parametrarna (människans kroppsmått) visas 

tydligt att skyddsutrustningen måste formges för både referensgruppen och 

kvinnogruppen eftersom typvärden för längd och vikt skiljer sig distinkt från 

varandra. Att ha en för stor reflexväst, en hjälm som svajar eller en 
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andningsmask som pyser ut luft medför extra ansträngning för dessa personer. 

Modifiering av skyddsutrustningens passform, vikt och termisk komfort, kan 

medföra förbättringar i alla arbetsmoment46.  

Det finns god tillgång till anpassade skor, hjälmar, handskar etc. Det finns 

också andningsmasker och remställ som går att anpassa efter storlek på 

person. Idag är larmstället anpassat efter rökdykning, men i de flesta 

situationer genomförs andra arbetsuppgifter än rökdykning. För att underlätta 

för personalen bör det undersökas om det finns möjlighet att ha olika sorters 

larmställ beroende på situation.  

4.3.2 Brandbilen 

Placeringshöjden för utrustning i brandbilar ska baseras på det lägsta 

typvärdet av räckvidden minus en säkerhetsmarginal. Enligt de 

antropometriska parametrarna bör utrustning inte placeras högre än 180 cm. 

MSB bistår räddningstjänsterna med upphandling av BAS-bil och vid 

upphandling borde ergonomi prioriteras, som i exemplet med de nya 

brandbilarna till MSB:s skolor (se 3.3.2). Viktigt att beakta är dock att 

acceptabla ergonominivåer bör uppnås även när hjälpsystem är ur funktion 

(som t.ex. elektriska hissystem).  

4.3.3 Losstagning 

Vid losstagning är det trånga utrymmen att arbeta med och därför är det 

viktigt att utrustningen är lätt, men samtidigt måste den ha kapacitet att klippa 

i nya bilar som blir allt starkare. Att klippa bilar kan vara ett hårt arbete 

särskilt på grund av arbetsställningen, men det är också i detta område som 

det skett mest utveckling. För att kunna fortsätta utvecklingen av 

klippverktyg, och av tillvägagångssätt för klippning, behöver norm E13204 

ändras. Idag finns det en beredningsgrupp som tittar på innehållet i normen 

men tyvärr finns inte Sverige med i denna grupp.  

Idag finns det batteridriven utrustning på marknaden vilket i vissa avseenden 

kan underlätta eftersom hydraulslangen då inte kräver någon uppmärksamhet. 

Den bärbara hydraulpumpen upplevs av många som tung och klumpig och 

vid användning av en batteridriven utrustning behövs inte denna.  Däremot är 

dessa batteridrivna utrustningar tyngre och klumpigare så det är oklart hur 

mycket som vinns genom att slippa hantera en slang.  

Det finns flera olika storlekar och kapacitet på hydrauldriven utrustning. När 

räddningstjänsten ska välja mellan storlek och kapacitet väljs ofta den med 

högre kapacitet för att vara på den säkra sidan. Mindre utrustning är dock 

                                                 

 

46 L.Hao, and W. Yu, Comparison of thermal protective performance of aluminized fabrics 

of basalt fiber and glass fiber, Fire Mater. (2010). 
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lättare att använda och komma åt vid trånga utrymmen. Mindre saxar kan vara 

fördelaktigt eftersom de är lättare, men kräver mer kunskap av användaren 

för att klippa fordon som är förstärkta i stolparna. Det förekommer att vissa 

räddningstjänster väljer den större spridaren eftersom den kan skapa större 

öppningar. Räddningstjänsten bör ifrågasätta om en viss storlek på öppningen 

är nödvändig eller inte. Ergonomi och effektivitet för hydrauldriven 

utrustning bör också jämföras med andra metoder, till exempel tigersåg och 

kättingdrag.  

4.3.4 Transport av slang 

Oberoende av om slangarna ska ut i skogen eller upp för ett trapphus är det 

ett tungt arbete som kan underlättas med bra slangkorgar/ryggsäckar. Att vira 

slangen runt kroppen är ett sätt att transportera slang. Fördelen med detta sätt 

mot att ha slangarna i en ryggsäck är att det inte blir något extra material att 

bära, nackdelen är att tyngden inte kan läggas på höfterna. Ett 

utvecklingsområde är att använda sig av drönare för transport av slang eller 

mindre robotar med larvfötter. Ett annat sätt att minska den fysiska 

belastningen vid transport av slang är att reducera vikten för själva slangen. 

Detta kan göras genom att t.ex. välja mindre slangdimensioner. Till exempel 

använder MSB:s skola i Sandö slangar med dimensioner 17 mm vid 

skogsbrandsläckning. Vid vissa typer av bränder kan det behövas större 

dimensioner av slangarna, men särskilt vid skogsbrandsläckning kan mindre 

dimensioner vara positivt eftersom det samtidigt minskar vattenåtgången till 

att bara fylla slangarna.  

4.3.5 Evakuering 

För att underlätta livräddning av en skadad person finns det många 

hjälpmedel. Räddningstjänsten och leverantörer bör ta lärdom från hur de 

arbetar inom vården. Leverantörer borde kunna utveckla ett smidigt 

hjälpmedel som kan integreras med rökdykarnas flaskpaket. Byxorna kan 

också utrustas med en klättersele som man kan använda för att hjälpa till att 

dra ut eller lyfta en rökdykare i nöd.   

4.3.6 Handgrepp 

Oberoende vilken utrustning som används är det viktigt att dimensionen på 

greppet är anpassat även för mindre händer. T.ex. behöver slangkopplingar 

utvecklas för att personer med små händer lättare ska kunna koppla ihop och 

ta isär slangar, särskilt grovslang. Typvärdet av statisk greppstyrka för 

kvinnor ska användas som parameter för att bestämma den maximala 

greppstyrkan som krävs av utrustningen. 

4.3.7 Sele 

För att lyfta tungt kan det ofta vara positivt att fördela vikten så att stora 

muskelgrupper lyfter. Detta löses ofta med någon typ av sele. Dock kan det i 

många sammanhang vara svårt för personalen att använda en sele då det blir 
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ett extra moment att ta på sig den, samt att den kan vara i vägen i själva 

insatsarbetet. Vid utveckling av selar behöver följande aspekter beaktas; 

placering på kroppen, bärpunkter samt hur man kopplar på det som ska bäras. 

 Hinder för att införa bättre ergonomiskt 

utformad utrustning. 

När en utrustning väl har köpts in används den tills den går sönder. Det tar 

därför ofta lång tid innan det går att köpa in ny utrustning. Detta begränsar 

möjligheten att ersätta utrustning som används idag mot mer ergonomiskt 

utformad utrustning som finns tillgänglig på marknaden. 

Ekonomin är en viktig parameter när ny mer ergonomiskt utformad utrustning 

ska köpas in. Dels kan den mer ergonomiskt utformade utrustningen vara 

dyrare i inköp, och dels kan den också kräva fler övningstimmar för att 

behärska utrustningen. Det är särskilt svårt för deltidsstationerna att få loss 

övningstimmar. En ny utrustning kan också kräva helt nya metoder för att 

t.ex. bekämpa bränder och det kan krävas många timmar för en övningsledare 

att ta fram ett helt nytt övningskoncept. Vid valet av ny utrustning kan det 

vara svårt att veta om den nya utrustningen verkligen är så pass fördelaktigt 

att man ska lägga tid och pengar på det.  

Vid utprovning av ny utrustning är det viktigt att beakta hur 

sammansättningen ser ut på den grupp som provar utrustningen. Utifrån 

ergonomiska aspekter behöver det vara en varierad grupp avseende fysiska 

förutsättningar. Dessutom är det viktigt att även provmaterial beställs i olika 

storlekar. T.ex. behöver varuprov på handskar beställas in i alla storlekar så 

att alla har möjlighet att prova. Vidare behöver denna grupp ha kunskap kring 

vilka krav de kan ställa på den ergonomiska utformningen.  

Förutom ekonomiska aspekter kan alltså kunskapsbrist vara ett hinder för att 

införa mer ergonomiskt utformad utrustning, men också bristen på intresse 

för ergonomi kan vara ett hinder. Här har skolorna en viktig funktion och de 

behöver vara aktiva vad gäller hur man ska arbeta på rätt sätt med 

utrustningen. Både från en ergonomisk synvinkel men också så att 

utrustningen används på ett optimalt sätt. Lärarna på skolorna bör alla vara 

insatta i vikten av att arbeta ergonomiskt. Ett bra sätt är också att aktivt visa 

på skillnader mellan äldre traditionella metoder och mer modern teknik och 

metod. MSB:s skola i Sandö har haft sådana övningar och resultatet visar att 

det var lättare att jobba vilket gav ökad uthållighet. Detta var extra tydligt vid 

kvinnornas utvärderingar.  

4.4.1 Kunskap 

I enkätsvaren fanns det några respondenter som tyckte att det inte är 

utrustningen som är tung utan arbetsmomenten i sig. Till viss del har de rätt, 

att till exempel gå uppför trappor kan vara ansträngande även om man bara 

har vanliga kläder på sig. Ansträngningsgraden korrelerar dock med hur tung 
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utrustning man bär på. För de flesta arbetsmomenten beror 

ansträngningsgraden till stor del på den utrustningen man använder. 

Kunskapen om hur utrustning fungerar ihop med människan behöver höjas 

hos räddningstjänstpersonalen.  

Inom försvaret finns det en särskild upphandlingsenhet som arbetar dagligen 

med att ta fram och beställa ny materiel. Upphandlingsenheten deltar i 

försvarsmaktens strategi- och inriktningsarbete och är med som stöd hela 

vägen från det tidiga strategiarbetet vidare till upphandlingsarbetet och 

slutligen när produkten ska avvecklas. Genom att vara med redan i 

strategiarbetet samt vara expert inom upphandlingsarbetet kan uppköpta 

produkter lättare leva upp till de krav som försvarsmakten avser leva upp till 

enligt deras strategiarbete.  

Försvarsmakten går inte jämföra helt med räddningstjänsten som är en 

kommunal verksamhet, men något som tydligt framkommit i interjuver är att 

räddningstjänsterna vill ha ett stöd liknande det som finns hos 

försvarsmakten. De flesta kommunerna är för små för att ha möjlighet att 

genomföra en bra omvärldsbevakning kring ny utrustning och därmed också 

svårare att veta vad som är möjligt att begära av en produkt. Ergonomi är bara 

en del av allt som behöver tas hänsyn till vid inköp av ny utrustning och därför 

måste stödet ta upp fler aspekter som t.ex. kapacitet, utbildningsbehov etc.  

4.4.2 Intresset för ergonomin 

Intresset för ergonomin varierar och även om det i enkäten var många som 

tyckte att var viktigt med ergonomin kan det också varit så att personer 

intresserade av ergonomin varit mer belägna att svara. Bland de intervjuade 

är en åsikt att kvinnor är mer benägna att använda ergonomiska hjälpmedel 

än män. En annan åsikt är att det har blivit mindre macho-kultur och att alla 

prioriterar sin hälsa. Det kan hänga ihop med hur mycket man arbetat med 

arbetskulturfrågor på sin räddningstjänst.  

Trots att mer ergonomiskt utformad utrustning är bättre både för den som är 

mindre och den som är större har vissa intervjuade personer mer fokuserat på 

vilken fysik man behöver ha som räddningstjänstpersonal, istället för att vilja 

prata om möjligheten till utveckling. Att inte vara öppen för möjligheter att 

underlätta arbetet genom ergonomisk bättre utrustning kan utgöra ett hinder 

till att införskaffa lättare och mer ergonomiskt utformad utrustning.  

Flera av de intervjuade uttryckte att det var viktigt att kunna bli räddad av sin 

kollega vid nödfall. Däremot kommer även en stor och stark person med full 

skyddsutrustning få svårigheter att dra ut en kollega med full 

skyddsutrustning på grund av den totala vikten. Det finns dock alltid en 

rökdykarledare som kan hjälpa till och om t.ex. ett snöre, madrass eller 

liknande används underlättar det evakueringen.  
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 Internationellt perspektiv 

Vid kartläggningen av den internationella marknaden var det svårt att 

identifiera utrustning som är bra från ett ergonomiskt perspektiv och som inte 

används av den svenska räddningstjänsten. Detta berodde dels på att i 

fattigare länder var utrustningen ofta donerad eller bestod av olika 

hemmabyggen där ergonomin inte varit i fokus. Men eftersom personerna 

generellt är kortare och mindre identifierades vissa uppfinningar där 

ergonomin förbättrades, som exempelvis ett enkelt snöre för att hjälpa till med 

resning av stege och ett hjälpmedel för att lyfta ur en person, se 3.3. 

Svårigheten att identifiera ny utrustning för svensk räddningstjänst berodde 

också på att den mer ergonomiskt utformade utrustningen som identifierades 

redan fanns på den svenska marknaden.  

Intressant är dock att det finns räddningstjänster som mest använder lätt 

utrustning, men också alltid har större och kraftfullare utrustning tillgänglig 

om det skulle behövas. Detta kan jämföras med resonemanget om att man 

bland vissa svenska räddningstjänster alltid vill vara överstarkt och känner att 

det finns risk för att förlora värdefull tid om man börjar med en mindre lättare 

utrustning för att sedan behöva byta.    

Kvinnlig personal har liknande problem som i Sverige med att utrustning är 

dåligt anpassad efter dem. Även männen i länder med generellt kortare 

personal än i Sverige uttrycker till viss del detta. Som exempel nämns att 

greppen på den hydraulisk drivna utrustningen som finns tillgängliga är 

formgivna till personer med större händer.  

De formella antagningskriterierna för de undersökta räddningstjänsterna är 

enbart relaterade till hälsokrav under förutsättningarna att personalen kan 

klara alla arbetsmoment under insatser.  

Räddningstjänster som tjänstgör länder som kontinuerligt drabbas av 

jordbävningar föredrar personal med goda fysiska förmågor och relativa små 

kroppar på grund av lägre luftkonsumtion och mobilitet inom drabbade 

strukturer. De intervjuade kvinnorna anser att de är lika kapabla än sina 

manliga kollegor för att utföra räddningstjänstinsatser, men i vissa fall mer 

tid eller ändrad teknik kan behövas. 

 Parametrar som behöver tas hänsyn till 

vid utveckling av utrustning 

Utrustning som inskaffas för räddningstjänsten måste vara anpassad för alla 

personer som jobbar operativt. Ergonomiaspekten måste införas som en av 

grundpelarna för utrustningsval, så att räddningstjänsten kan ha utrustning 

som används av alla utan att riskera överbelastning av kroppsdelar eller 

bristande skydd.   
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Data visar att det finns tydliga skillnader mellan referensgruppen och 

kvinnogruppen med avseende på antropometriska (människans kroppsmått) 

och dynamiska (rörliga) parametrar.  

Dessa värden är en grund för vilka ergonomiska aspekter som man bör ta 

hänsyn till vid upphandling av utrustning. Om endast referensgruppens data 

skulle tas hänsyn till hade kvinnors data negligerats eftersom det är så få antal 

kvinnor i referensgruppen. Bara för att det finns få kvinnor i yrket betyder det 

inte att deras ergonomi kan försummas. Dessutom underlättar ergonomin för 

även för starka/stora personer. 

Det är viktigt att förstå att referensgruppen består av en fördelning med olika 

proportioner av män och kvinnor. Även om fördelningen kan ge intryck av 

att vara en monomodal fördelning på grund av den låga andelen av kvinnor, 

måste den beaktas som en fördelning av två olika grupper. Att negligera detta 

skulle resultera att kvinnor försummas. Anledningen till detta är den låga 

andelen kvinnor i referensgruppen, som gör att den bimodala fördelningen för 

referensgruppen verkar vara en monomodal fördelning. Det är viktigt att 

beakta kvinnogruppens statistiska data vid beställning och utveckling av 

utrustning. Användning av typvärden från referensgruppen skulle utesluta de 

flesta kvinnor i till exempel räckvidd och greppstyrka. 

Stolpdiagrammen om räckvidden visar tydlig att det är viktigt att behandla 

statistiska data för räddningstjänsten som en bimodal fördelning. 

Medelvärdsskillnad mellan referens- och kvinnogruppen är mindre än 20 cm 

(228 och 209 cm) men skillnaden mellan typvärden för grupperna är 

egentligen drygt 30 cm. Detta betyder att om objekt placeras vid en höjd så 

att de bara kan nås av de flesta i referensgruppen, så skulle inte medlemmarna 

i kvinnogruppen kunna nå dem. Ett exempel på en lösning finns i vanliga 

byggnader. De är gjorda för att långa liksom korta personer ska kunna bruka 

dem. Dörrar är höga så att långa personer kan gå igenom dörröppningar utan 

att skada eller behöva böja sig i onödan, men har lågplacerade handtag för att 

korta individer ska kunna öppna dem. Liknande kriterier och tankessätt måste 

införas inom räddningstjänsten.  

Nedan ges exempel på hur några parametrar skulle kunna användas. 

Räckvidden 

Placeringshöjden för utrustningen i brandbilar ska utgå från det lägsta 

typvärdet av räckvidden minus en säkerhetsmarginal. I det här fallet bör 

utrustningen inte placeras högre än 180 cm. 

Greppstyrka  

Medelvärdet av greppstyrka för kvinnogruppen minus en eller två 

standardavvikelser skulle kunna användas som parameter för att bestämma 

den maximala kraft som behövs för att hantera utrustningen.  
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Längd och vikt 

Längd och vikt för båda grupperna måste användas som parametrar vid 

beställning av skyddsutrustning eftersom det finns en stor spridning bland 

personalen gällande längd och vikt. 
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5. Slutsatser  

Ergonomi måste införas som en av grundpelarna för utrustningsval, så att 

räddningstjänsten kan ha utrustning som används av alla utan att riskera 

överbelastning av kroppsdelar eller bristande skydd.   

Arbetsmoment som räddningstjänstpersonal bedömde som tyngst och mest 

konditionskrävande är losstagning efter trafikolycka, dörrforcering, 

evakuering av en människa i en lägenhet, skogsbrandsläckning, hantering av 

konventionellt slangsystem, resning av utskjutsstege samt ventilering. Den 

uppskattade syrekonsumtion vid fältstudierna korrelerar med bedömningen 

kring vilka arbetsmoment som de upplever tunga. De identifierade tunga 

arbetsmomenten ger en vägledning över vilka arbetsmoment som behöver 

studeras mer noggrant och vilka förbättringar som behöver prioriteras.  

Studien identifierade utrustning och flera alternativa metoder för att minska 

den fysiska arbetsbelastningen.  I kapitel 3.3 samt 4.2 ges förslag på olika 

tekniska lösningar och innovationer som har förbättrat ergonomin hos 

utrustning till räddningstjänsten.  

Studien har också funnit att det inte bara är utformningen av utrustningen som 

bidrar till hög arbetsbelastning, utan också hur den används. Här är antalet 

tillgängliga övningstimmar avgörande, men i vissa fall saknas också 

kunskapen om hur utrustningen ska användas på ett korrekt sätt.   

Hinder för att införa bättre ergonomiskt utformad utrustning beror ofta på 

ekonomin eftersom ny utrustning kan vara dyrare att köpa in, men också 

eftersom det kan krävas extra många timmar för att implementera ny 

utrustning i organisationen. Andra hinder är att räddningstjänsterna ofta inte 

har tid med omfattande omvärldsbevakning utan vänder sig till 

grannkommunen för råd om vilken utrustning som ska köpas in. Dessutom 

kan kunskap om vilka ergonomiska aspekter som behöver beaktas vara låg. 

Ytterligare ett hinder är att man ofta vill vara överstark och då hellre väljer 

större och mer kraftfull utrustning än mindre och lättare.  

Arbetet vid övningar inför räddningsinsatser och på skadeplats påverkas om 

nya metoder eller ny utrustning införs. Lättare utrustning kan kräva mer 

kunskap och övning för att lyckas utföra samma arbete. Det kan också handla 

om att behöva arbeta på ett nytt sätt.  

Skillnaden mellan referensgruppen och kvinnogruppen med avseende på 

antropometriska (människans kroppsmått) och dynamiska (rörliga) 

parametrar visar att det är viktigt att skaffa och formge utrustning som kan 

fungera på ett användbart sätt för båda grupperna och inte bara till 

referensgruppen. Utrustning ska specificeras eller väljas baserat på de 
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antropometriska och dynamiska parametrarna uppmätta eller uppskattade i 

den svenska räddningstjänsten. 

De åtgärder som behöver vidtas för att förbättra arbetsmiljön för alla inom 

den operativa räddningstjänsten är:  

 En mer varierad grupp med människor i alla storlekar behöver vara 

med och utvärdera den utrustning som ska införskaffas. 

 Skolorna behöver vara mer aktiva i hur man ska arbeta på rätt sätt med 

olika typer av utrustningar. Både från en ergonomisk synvinkel men 

också så att utrustningarna används på ett optimalt sätt. Vidare har 

skolorna ett viktigt uppdrag i att sprida kunskap om ny teknik och nya 

metoder. 

 För att stimulera innovation och nytänkande kan 

innovationsupphandling genomföras. Grundtanken är att 

räddningstjänsten identifierar behovet av en ny lösning men utan att 

ange hur lösningen ska se ut. Istället får företagen presentera idéer till 

lösning. I nästa steg upphandlas konceptlösningar och fyller konceptet 

behovet utvecklas prototyper, som följs av en testserie. Först därefter 

sker en konkurrensuppsatt upphandling. Denna typ av 

upphandlingsform gör det lättare för mindre aktörer med nya 

innovationer att komma in på marknaden. 

 Det finns ett behov av ett neutralt och kvalitetssäkrat 

utvärderingsverktyg som kan hjälpa räddningstjänsten att utvärdera 

utrustning utifrån dess påverkan på räddningstjänstpersonalens 

arbetsbelastning och ergonomi. Proceduren kan bestå av en checklista 

med vilka ergonomiska aspekter som räddningstjänsten bör begrunda. 

Men eftersom ergonomin bara är en av aspekterna som 

räddningstjänsten ska ta hänsyn till vid inköp bör 

utvärderingsverktyget expanderas så att det innehåller fler aspekter 

som till exempel livscykelkostnader, kapacitet, 

implementeringskostnader, underhåll och arbetsmiljö. Genom en 

oberoende och bred utvärdering får räddningstjänsten möjlighet att 

bedöma samtliga aspekter och får därmed en djupare förståelse för 

produktens värde.  
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6. Bilaga 1: Enkätfrågor 

Personuppgifter och bakgrundsinformation 

1. Län: 

2. Befattning (ringa in de som stämmer på dig): 

o Brandman heltid, 15 veckors heltid 

o Brandman heltid, SMO 

o Brandman deltid, preparand plus räddningsinsats MSB 

o Brandman deltid, endast lokal preparandutbildning 

o Åker som FIP 

o Materialansvarig eller liknande position 

o Ansvarig för interna övningar 

o Styrkeledare/insatsledare  

o Räddningschef/operativ chef eller liknande position 

o Annan (vilken_________________________________________) 

3. Antal år i tjänst (ringa in det alternativt som stämmer på dig): 

o 0–2 

o 2–5 

o 5–15 

o 15+ 

4. Kön 

o Kvinna 

o man 

5. Längd (________cm) 

6. Vikt (__________kg) 

7. Hur långt upp når du utan att stå på tå (___________cm) 

Styrka/kondition – fyll ditt ungefärliga resultat utifrån genomförda tester eller 

efter uppskattad förmåga. Ifylls endast av personal som arbetar eller kan 

arbeta med operativ räddningstjänst.  

8. Bänkpress 30 kg (Ringa in det antalet du tror du klarar) 

o Mindre än 20 

o 20-25 

o 26-30 

o 31-35 

o Mer än 35 

o Ingen uppskattning 

9. Löpning 3 km (Ringa in det tidsintervallet som stämmer på dig. min:sek) 

o Mer än 16:00 

o 16:00-14:01 

o 14:00-12:01 

o 12:00-10:01 

o Mindre än 10:00 

o Ingen uppskattning 
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10. Gripstyrka (Ringa in hur mycket kg du uppskattar klara)  

o Mindre än 30  

o 30-35 

o 36-40 

o 40-45 

o Mer än 45  

o Ingen uppskattning 

11. Haklyft 15 kg (Ringa in det antalet du tror du klarar) 

o Mindre än 20  

o 20-25 

o 26-30 

o 31-35 

o Mer än 35  

o Ingen uppskattning 

Kartläggning av utrustning och verktyg 

Fokus för denna del av enkäten är att identifiera vilka arbetsmoment som du 

anser innebär extra belastning på dig samt vilken utrustning/verktyg som du 

då använder.  

Trafikolycka 

För varje enskilt moment ange vilken utrustning/verktyg du använder och 

gradera hur tungt varje moment är. Utgå från att det är en tidspressad situation 

och bedöm hur stor styrka du behöver använda samt hur ansträngande, 

konditionsmässigt arbetet med verktyget är.  

Styrka: Hur mycket av din totala styrka krävs för att använda 

utrustningen/verktyget? 1 = Mycket lite, 2 = Lite, 3 = Mellan, 4 = Mycket, 5 

= All.  

Kondition: Hur ansträngande är arbetet med utrustningen/verktyget? 1 = 

Mycket lätt, 2 = Något ansträngande 3 = Ansträngande, 4 = Mycket 

ansträngande, 5 = Maximal ansträngande. 

1. Vilka farthinder använder du främst för att säkra skadeplatsen i samband 

med trafikolycka?  
Alternativ – välj upp till 3 

Olika varningsskyltar 

Farthinder – portabelt- med vajer, t.ex. Boavajer 

Farthinder - utrullningsbart, t.ex. Ormen 

Farthinder – utrullningsbart snoken  

Portabla farthinder - Dafo 

ATA minigupp 

Farthinder med kabelbro 

Farthinder Flexibump 

Annat – vilket? 

Ej utfört arbetsmomentet 
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2. Vad använder du främst för att stabilisera en personbil som ligger på 

taket? 

3. Vad använder du främst för att stabilisera ett tungt fordon som ligger på 

sidan i ett dike? 
Alternativ – välj upp till 3 

Trappor och kilar, klossar 

Skarvstegar 

Mekaniska stöttor aluminium 

Mekanisk stöttor stål 

HS stöttan (Brinab) 

Lyftkuddar små kapacitet under 21 ton - Holmatro 

Lyftkuddar små kapacitet under 21 ton - Vetter 

Lyftkuddar stora kapacitet över 21 ton - Holmatro 

Lyftkuddar stora kapacitet över 21 ton - Vetter 

Lyftkuddar - Paratech 

RH pusher - reital 

Lyftkuddar - Sava 

Annat – vilket? 

Ej utfört arbetsmomentet 

 

4. Ringa in det märke ni främst har på era klipp-, spridar-, och 

bändarverktyg? 

o Holmatro 

o TNT 

o NIKE/REHOBOT 

o Lukas 

o RESQTEC 

o Annat 

5. Vad använder du främst för att skapa utrymme och åtkomst till skadade 

personer i personbil? 
Alternativ – välj upp till 3 

NECC TOOL 1600 (Nordic Rescue Equipment) 

Pedalklipp (mindre saxar under 5 kg) 

Liten papegojsax under 15 kg i vikt 

Stor papegojsax över 15 kg i vikt 

Kombiverktyg klipp/spridare hydraulisk  

Kombiverktyg klipp/spridare batteridriven 

Bändare (kolv, cylinder) 

Teleskopsbändare liten (ca 30 cm i minsta läget) 

Teleskopsbändare stor (ca 50 cm i minsta läget) 

Spridare 

Spridare CL 

Batteridriven spridare 

Tigersåg 

Glassåg 

kofot 

Kättingdrag 

Annat – Vilket? 

Ej utfört arbetsmomentet 
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6. Vad använder du främst för att stoppa bränsleläckage från ett hål i 

bränsletanken på en tung lastbil?  

Alternativ – välj upp till 3 

Tätning med kilar/pluggar 

Tätningstejp  

Tätning med tätningskuddar 

Tätning med vakuumkuddar 

Tätning med uppsamlingskuddar 

Tätning med grovslang 

Tätning med skruvförband 

Tätningsmatta 

Annat – Vilket? 

Ej utfört arbetsmomentet 

 

7. Vad använder du främst för att förhindra spridning i vatten och mark av 

ett stort utsläpp av bränsle efter en olycka med lastbil? 

Alternativ – välj upp till 3 

Invallning fylld grovslang 

Invallning Skärmlänsa 

Avledningsrännor 

Brunstätare - Tättingen 

Brunnstätningsmatta med uppsugande effekt 

Brunnstätningsmatta som klistrar fast vid underlaget 

Annat – vilket? 

Ej utfört arbetsmomentet 

 

8. Vad använder du främst för att samla upp ett större utsläpp av miljöfarligt 

ämne från en farligt gods lastbil? 

Alternativ – välj upp till 3 

Självresande uppsamlingsbassäng 

Fast uppsamlingskar 

Uppsamling till IBC Container 

Uppsamling med hjälp av presenning och skarvstegar 

Uppsamling med dränkbar pump 

Uppsamling med Fatpump 

Uppsamling med Centrifugalpump med injektor 

Uppsamling med Slangpump 

Uppsamling med Impellerpump 

Uppsamling med Membranpump 
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Uppsamling med Vätskesugare 

Absorberande dukar 

Annat – vilket? 

Ej utfört arbetsmomentet 

 

9. Vilken övrig utrustning eller verktyg som du använder vid trafikolycka 

anser du vara tunga, otympliga eller inte anpassad efter dig? Beskriv 

nedan. 

  

Brand i skog och mark  

För varje enskilt moment ange vilken utrustning/verktyg du använder och 

gradera hur tungt varje moment är. Utgå från att det är en tidspressad situation 

och bedöm hur stor styrka du behöver använda samt hur ansträngande, 

konditionsmässigt arbetet med verktyget är.  

Styrka: Hur mycket av din totala styrka krävs för att använda 

utrustningen/verktyget? 1 = Mycket lite, 2 = Lite, 3 = Mellan, 4 = Mycket, 5 

= All.  

Kondition: Hur ansträngande är arbetet med utrustningen/verktyget? 1 = 

Mycket lätt, 2 = Något ansträngande 3 = Ansträngande, 4 = Mycket 

ansträngande, 5 = Maximal ansträngande. 

10. Vad använder du främst vid manuell transport av slang i terräng (stigar)?  

Alternativ – välj upp till 3 

Slanglåda Södertörn 

Slangkorg för rökdykning för 2 st dubbelrullade 25 m slangar med stålrör.  

Slangkorg för veckad slang öppningsbar i toppen 1x25 m 

Slangkorg för veckad slang öppningsbar i toppen 2x25 m 

Slangkorg för veckad slang öppningsbar sida.  

Slangryggsäck  

Slangsele JTpac 

QuikBag Slangväska – Svebab 

HANDLE-X – handtag för brandslang 

Slangväska – X-innovation 

Bärsele för blandad användning 

Annat – vilket? 

Ej utfört arbetsmomentet 

 

11. Vad använder du främst när du ska skapa/röja brandgata? 
Alternativ - välj upp till 3 

Buskknivar 

Bensindriven räddningssåg kort svärd 

Bensindriven räddningssåg långt svärd 
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Yxa 

Hacka 

Spade  

Flamdämpare  

Bärbar ryggpyttsspruta – Darley 

Dimspiksspett 

Annat – vilket? 

Ej utfört arbetsmomentet 

 

12. Vilka ytterligare verktyg, hjälpmedel eller utrustning som du använder 

vid brand i skog och mark anser du vara tunga, otympliga eller inte 

anpassade efter dig? Beskriv nedan. 

  

Brand i byggnad, tänk flervåningshus eller stor industribyggnad 

För varje enskilt moment ange vilken utrustning/verktyg du använder och 

gradera hur tungt varje moment är. Utgå från att det är en tidspressad situation 

och bedöm hur stor styrka du behöver använda samt hur ansträngande, 

konditionsmässigt arbetet med verktyget är.  

Styrka: Hur mycket av din totala styrka krävs för att använda 

utrustningen/verktyget? 1 = Mycket lite, 2 = Lite, 3 = Mellan, 4 = Mycket, 5 

= All. 

Kondition: Hur ansträngande är arbetet med utrustningen/verktyget? 1 = 

Mycket lätt, 2 = Något ansträngande 3 = Ansträngande, 4 = Mycket 

ansträngande, 5 = Maximal ansträngande. 

13. Vad använder du främst vid dörrforcering?   

Alternativ – välj upp till 3 

Kofot 

Stuvarspett 

Slägga 

Fire Hooks – Sheet Rock Hook 

Cobra dörrforceringsverktyg 

Cobra – bräck/ram/bonk 

Cobra Slägga 

Cobra kantbockningsverktyg 

Svedbro Brytverktyg 

Svedbro dörrbräcka 

Svedbro Slägga 

Svebro kantbockningsverktyg  

Sweden Entry Tools - MultiBreacher 

Sweden Entry Tools - EdgeBender 

Sweden Entry Tools - MultiPry 

Sweden Entry Tools - MultiSledge 
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Sweden Entry Tools – lilla bräckan/ram/bonk 

Sweden Entry Tools – slägga  

Mekaniskt/elektriskt kombiverktyg 

Annat – vilket? 

Ej utfört arbetsmomentet 

 

14. Vad använder du främst för att evakuera en skadad person på 120 kg från 

en lägenhet på 3:e våningen och där hiss saknas? 
Alternativ – välj upp till 3 

Handkraft 

Evakueringsbår – Visbo 

HS Skopan 

Ryggbräda (spineboard) 

Scoopbår 

Combicarrier 

Höganäsbräda 

KED-väst 

Vakuummadrass 

Glidbräda 

Annat - vilket? 

Ej utfört arbetsmomentet 

 

15. Vad använder du främst för att genomföra en snabb första insats mot en 

lägenhetsbrand?  

16. Vad använder du främst för att släcka en lägenhetsbrand på 3:e våningen 

i ett flerbostadshus från utsidan? 

17. Vad använder du främst för att genomföra invändig släckning i en 

industrilokal på 5000 m2? 

18. Vad använder du främst för att släcka en brand i en industribyggnad på 

5000 m2 från utsidan? 

 Vad använder du främst för att förhindra brandspridning mellan 

byggnader? 

Alternativ – välj upp till 3 

Lågtrycksystem brandslang 76 mm eller större 

Lågtryckssystem brandslang 42 mm 

Lågtryckssystem brandslang 38 mm 

Lågtrycksystem 32 mm eller smalare 

Förhöjt lågtryck med formstyv slang 

Cobra skärsläckare 

X-jet 350 

Fire-express 

Oertzens högtrycksbrandsläckningssystem 

Dimspik  

CAFS 

Skum injicering i tank 



74 

 

 

 

Munstycksinjicering Foscar 

Handbrandsläckare 6 kg 

Handbrandsläckare 9 kg 

Handbrandsläckare 12 kg 

Pulverspik/lans 

Släckgranat 

Ridåmunstycke – 115 och 190 l/min 

Ridåmunstycke – AWG 

Vattenridåslang - TST 

Gelsläckmedel Hydrex 

Power peak – Singi (Björn Olsson) 

Annan släckmetod – vilken? 

 Ej utfört arbetsmomentet 

 

19. Vad använder du främst vid transport av slang upp till 3:e våningen i ett 

flerbostadshus? 

Alternativ – välj upp till 3 

Slangkorg Södertörn 

Slangkorg för rökdykning för 2 st dubbelrullade 25 m slangar  

Slangkorg bärbar, öppningsbar sida.  

Slangryggsäck  

Slangsele JTpac 

QuikBag Slangväska – Svebab 

HANDLE-X – handtag för brandslang 

Slangväska – X-innovation 

Inga  

Annan – vilken? 

Ej utfört arbetsmomentet 

 

20. Vad använder du främst för att ventilera brandgaser i flerbostadshus?  

Alternativ – välj upp till 3 

Motorsåg för naturlig ventilering  

Swefan 24 – 31 000 m3/h 

Swefan 21 – 28 791 m3/h 

LEADER, bensindriven fläkt (Svebab) 

RAMFAN, bensindriven fläkt 

LEADER, eldrivnen fläkt 

LEADER, BATfan batteridriven fläkt 

Blowhard: Batteridriven fläkt  

Vattenturbindriven fläkt 
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Annan – vilken? 

Ej utfört arbetsmomentet 

 

21. Hur ansträngande anser du att det är att resa stege? 

Alternativ – välj upp till 3 

Skarvstege, 2-delad 

Skarvstege, 3-delad 

Skarvstege, 4-delad 

Utskjutsstege, under 11 meter 

Utskjutsstege, mellan 11 och 13 meter 

Utskjutsstege, över 13 meter 

Ej utfört arbetsmomentet 

 

22. Vilken övrig utrustning eller verktyg som du använder vid brand i 

byggnad anser du vara tunga, otympliga eller inte anpassad efter dig? 

Beskriv nedan.  

Val av utrustning 

Gradera hur viktig ergonomi är vid inköp och val av utrustning eller verktyg. 

Ringa in svaret nedan.  

1 = Ergonomi bortses helt, 2 = Inte viktig, 3 = Lite viktig, 4 = Viktig, 5 = 

Mycket viktig. 

23. Vid inköp av utrustning hur viktigt tycker du att det är att den är 

ergonomisk anpassad?  

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 

24. Vid skadeplatsen, har du möjlighet att välja mellan olika verktyg eller 

utrustning som gör ett liknande jobb men är utformade olika? 

o Ja 

o Nej 

25. Vid ”Ja”, väljs ofta den som är lättast/bekvämast eller den som är mest 

kraftfull? 

o Lättast/bekvämast 

o Mest kraftfull 

26. Vid upphandling av utrustning vilken vikt läggs vid att utrustningen ska 

vara ergonomisk utformad?  

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 
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27. Du har hittat ett verktyg som gör det lättare att bära slang, men som kräver 

ändrade rutiner. Vilka hinder ser du med att köpa in och använda detta 

verktyg i din organisation? Beskriv nedan: 

28. Vad tycker du om de fysiska kraven som ställs för att kunna arbeta som 

brandman? 

o De är för hårda 

o De är korrekta 

o De är för lätta 

29. Övriga kommentarer 

Tack för ditt deltagande! Ditt svar kommer att behandlas anonymt men glöm 

inte diarieföra den utgående handlingen. Vill du ha fortsatt information om 

resultatet från enkäten, vänligen fyll i din mailadress nedan.  

30. Mail: 
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7. Bilaga 2: Intervjufrågor 

 Vilken befattning har du? 

 Vilken kommun arbetar du i? 

 Hur länge har du arbetat inom räddningstjänsten? 

  

Till brandmän: Om du vid en trafikolycka hade haft möjlighet att välja mellan 

olika klippverktyg, en som väger mindre men kräver lite mer teknik för att 

använda eller en som kräver mindre teknik men är tyngre att arbeta med. 

Vilken väljer du och varför? 

Till chefer: Du ska köpa in ett klippverktyg och du har två stycken att välja 

på; en som väger mindre men kräver lite mer teknik och övningstimmar för 

att kunna använda eller en som är tyngre men kräver mindre kunskap för att 

kunna använda. Vilken väljer du och varför? 

Du har hittat ett nytt verktyg för dörrforcering, men detta verktyg kräver nya 

rutiner. Vilka utmaningar ser du med att kunna införa detta verktyg i din 

organisation? 

Vid inköp av ny utrustning, tas det hänsyn till ergonomi – Varför, varför inte, 

hur? 

Vilka verktyg upplever du som tunga, otymplig eller inte anpassade efter dig? 

T.ex. inom trafikolycka eller brand i byggnad? 

Finns det några arbetsmoment som kan förbättras med andra typer av 

verktyg?  

Tillverkaren skickar med ett extra snöre som genom att fästa på ditt 

släckverktyg gör det mer ergonomiskt att använda. Släckverktyget går dock 

att använda utan snöret. Är det många i din organisation som INTE skulle 

använda snöret? Varför/varför inte?  

För brandmän: För att arbeta med ett verktyg optimalt från en ergonomisk 

synvinkel krävs det att man arbetar två och två. Är man noga med detta i din 

organisation?    

För chefer: Du har två verktyg framför dig som har samma kapacitet. Det 

första verktyget är tungt att hantera men går att sköta av en person. Det andra 

verktyget är utformat så att man måste vara två stycken när man använder det, 

fördelen är att det går att arbeta på ett mer ergonomiskt sätt. Vilket väljer du 

och varför? 

Vid en övning får en av räddningstjänstpersonalen en belastningsskada vid 

användningen av ett visst verktyg. Vilka åtgärder vidtas efter detta tillbud? 
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