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Rškdykning har ansetts vara den fysiskt mest krŠvande aktiviteten inom rŠddningstjŠnsten. Den hŠr studien visar att Šven mer frekventa aktiviteter (slangkorgbŠrning,
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23 till 55 Œr gamla. Dessutom deltog 80 unga aspiranter, medelŒlder 27 Œr och 5 fysiskt vŠltrŠnade, unga kvinnor. Erfarenhet och vana med utrustningen fšrvŠntades
ge kortare tider och eller bŠttre kvalitet pŒ arbete. Detta kunde inte verifieras. GenomgŒende gjordes delmomenten snabbare ochbŠttre ju yngre brandmŠnnen var.
€nnu snabbare var aspiranterna som helt saknade yrkeserfarenhet. Dock bedšmdes kvaliteten i utfšrt arbete som nŒgot sŠmre Šn brandmŠnnens, undantaget gruppen
med flest Œr i tjŠnsten som var Šn sŠmre. Bland mŠnnen bedšmdes de Šldsta ha gjort arbetet sŠmst och lŒngsammast.. Inkluderas kvinnorna ansŒgs dessa ha gjort
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Šr fšrdelaktigt eftersom kompetenta brandmŠn kan fŒs relativt snabbt. Ett problem Šr de Šldre brandmŠnnen. Uppenbarligen sŒ hjŠlper den fysiska trŠning som ingŒr i
deras tjŠnstetid inte dem att hŒlla jŠmna steg med de yngre. €ven vanliga moment tycks trŠnas dŒligt eftersom helt oerfarna gjorde lika bra eller bŠttre arbeten. Att de
Šldsta var sŠmst pŒ att komma ihŒg och rationellt genomfšra serien av delmoment kan vara Œldersrelaterat eller bero pŒ brister i uppmŠrksamhet och rutintrŠning.
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BAKGRUND
FšrutsŠttningarna fšr rekrytering av brandmŠn har varit mycket olika i skilda delar av landet.
Medan hundratals intresserade har svarat pŒ annonser i storstadsomrŒdena har intresset i
glesbygden varit mycket begrŠnsat. Samtidiga krav pŒ tillgŠnglighet och vissa minimikrav t.ex.
pŒ fysisk arbetsfšrmŒga har gjort att glesbygden har haft mycket svŒrt att fylla sitt behov. I
storstaden dŠremot har man kunnat hšja antagningskraven avsevŠrt šver miniminivŒn och ŠndŒ
vara sŠker pŒ att kunna tillsŠtta de utlysta tjŠnsterna.
Ett sŒdant rekryteringsfšrfarande Šr mšjligt sŒ lŠnge som ingen kategori, t.ex. kvinnor
missgynnas. JŠmnstŠlldhetslagstiftningen Šr mycket tydlig i detta avseende. Kan arbetsgivaren
inte styrka att ett visst krav Šr oeftergivligt fšr att arbetet ska kunna utfšras, sŒ fŒr kravet inte
stŠllas. En annan kategori som missgynnas av "šverkrav" Šr Šldre personer, en kategori som
dock inte omfattas av ovanstŒende lagstiftning.
I de flesta kommuner stiger medelŒldern hos personalen i rŠddningstjŠnsten. Det har medfšrt
att flertalet kommuner har en bemanning dŠr medelŒldern šverskrider 40 Œr och kommuner dŠr
medelŒldern Šr 50 Œr och šver fšrekommer. Utvecklingen Šr tydligast i mindre kommuner dŠr
ršrligheten pŒ arbetsmarknaden ofta Šr sŠmre men fenomenet kan Šven Œterfinnas i stšrre
kommuner. Den stigande medelŒldern Šr ett problem dŒ brandmannen delvis har ett fysiskt
krŠvande yrke. Eftersom den fysiska kapaciteten generellt avtar med škande Œlder innebŠr
detta ett problem vid krŠvande insatser. Fšr att i viss mŒn motverka Œlderseffekten har
brandmannen rŠtt till fysisk trŠning pŒ betald arbetstid. En dryg kostnad Šr dock att 20% av
alla skador som krŠver mer Šn 30 dagars sjukskrivning orsakas av just denna fysiska trŠning.
Fenomenet med en Œldrande yrkeskŒr Šr inte bara nationellt utan tendensen Šr mycket tydlig
Šven ur ett internationellt perspektiv. Enligt de Zwart och medarbetare (1995) utgjorde 1990
de mellan 45 och 64 Œr en tredjedel av vŠrldens alla arbetsfšra individer, en siffra som 2020
kommer ha škat till 42% samtidigt som gruppen 15 till 24 Œr minskar frŒn 23% till 18%. Enligt
Shepard (1999) kommer utvecklingen bli Šn pŒtagligare i Europa och USA.
En Œsikt som vanligtvis omhuldas inom olika yrkeskategorier Šr, att en avtagande fysisk
arbetsfšrmŒga kan kompenseras av den erfarenhet och yrkesskicklighet som antalet Œr i
tjŠnsten fšrvŠntas ge. I en tidigare studie (Danielsson och Bergh, 1998) som behandlade den
fysiska belastningen vid bland annat rškdykning var en mŒlsŠttning att testa hypotesen att
Œlder och erfarenhet kan motverka en lŠgre fysisk kapacitet. TyvŠrr kunde detta inte testas dŒ
alltfšr fŒ Šldre valde att delta i den fysiskt krŠvande rškdykningsšvningen. DŠremot kunde
konstateras att chansen fšr framgŒngsrik varm rškdykning škade med brandmŠnnens fysiska
kapacitet och sjšnk med stigande Œlder. Sett ur aspekten med vilken frekvens olika aktiviteter
utfšrs Šr rškdykning, bortsett frŒn de obligatoriska švningarna, mycket ovanlig och de flesta
brandmŠn utsŠtts inte fšr detta ens en gŒng per Œr (Leray och medarbetare, 1999) vilket gšr att
de flesta Šr ovana vid skarp rškdykning. Vanligare Šr att brandmannen bŠr slangkorgar, drar
och kopplar slang samt ŒterstŠller materiel. Ur synvinkeln rekrytering och rŒdande Œldersprofil
Šr det av intresse att klargšra om Œlder, erfarenhet och fysisk kapacitet har betydelse vid dessa
mer standardbetonade aktiviteter sett ur bakgrunden att "alla" ska kunna gšra "allt". Eftersom
liknande aktiviteter fšrekommer inom hela totalfšrsvaret har frŒgan en vidare relevans inte
minst pŒ grund av škat samhŠlleligt intresse fšr att fŒ in fler kvinnor i dessa verksamheter.
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Rekryteringsfšrfaranden inom Stockholms Brandfšrsvar har under senare Œr kritiserats av
JŠmO (JŠmstŠlldhetsombudsmannen). De arbetsrelaterade test som anvŠnts har stŠllt fysiska
krav som Stockholms Brandfšrsvar inte kunnat visa motsvara de som arbetet krŠver. Fšljden
har varit att kvinnor som deltagit i rekryteringstestet nŠstan undantagsvis har misslyckats i ett
eller flera moment, framfšrallt sŒdana som har krŠvt stor muskelstyrka. Nya test har dŠrfšr
fšreslagits som baseras pŒ mer grundlŠggande arbetsmoment som alla brandmŠn ska kunna
utfšra. Problemet med s.k. kšnsdiskriminerande rekryteringsfšrfarande Šr inte unikt fšr
rŠddningstjŠnsten. Motsvarande diskussioner har Šven fšrts inom det militŠra fšrsvaret dŠr
vissa anser att kvinnliga officerare diskrimineras av de nu fšrekommande fysiska proven.
FrŒgor om kravens nivŒ och relevans har stŠllts och Šr nu under fšrnyad diskussion och
pršvning.
MŒlsŠttning
Ett ny arbetsrelaterad testbana har utvecklats av Stockholms Brandfšrsvar inkluderande nŒgra
av brandmannens vanligaste fšrekommande arbetsmoment samt ett relativt sŠllsynt
fšrekommande, men kritiskt, moment nŠmligen livrŠddning. Syftet med studien var att med
hjŠlp av testbanan kunna kvantifiera A) fysisk prestationsfšrmŒgan vid utfšrande av
brandmannarelevanta aktiviteter och B) mŠta fysiologiska och psykofysiologiska belastning
under dessa aktiviteter pŒ individer dŒ dessa Šr i) heltidsanstŠllda brandmŠn av skiftande Œlder
och Œr i tjŠnsten ii) aspiranter (huvudsakligen unga) till brandmannayrket utan tidigare
erfarenhet av verksamheten samt iii) fysiskt vŠltrŠnade unga kvinnor utan
brandmannaerfarenhet. Syftet var ocksŒ att kvalitetsbedšma genomfšrt arbete och sŠtta det i
relation till tidsŒtgŒngen fšr de olika kategorierna deltagare.

M€TMETODER OCH ÐTEKNIK
Fšrsškspersondata
Brandmannayrket saknar tydlig tjŠnstebeskrivning. Om det vore helt klart vad en brandman
ska kunna utfšra, hur snabbt och hur lŠnge, vore det enkelt att sŒvŠl testa befintlig personal
som aspiranter med avseende pŒ lŠmplighet och fysisk fšrmŒga. Fšr att undgŒ det ovan
nŠmnda problemet med šverkrav Šr det viktigt att skilja pŒ individens fysiska kapacitet och
det faktiska krav som anstŠllningen stŠller. Stor vikt har lagts vid att det arbetsrelaterade
testen ska innehŒlla sŒdana fysiska moment som nŠra ansluter till brandmannens dagliga
arbete. Vid en analys av brandmannens yrke (Leray och medarbetare, 1997) har det
framkommit att arbetet mest bestŒr i att bŠra, lyfta och fšrflytta utrustning. Mer sŠllan
sammanfaller den fysiska belastningen med krŠvande termisk stress som t.ex. vid varm
rškdykning och skogsbrandbekŠmpning eller stor mental belastning, kombinationer som inte
pršvas under det arbetsrelaterade testet.
De i testet ingŒende aktiviteterna kan mŒnga, dock inte alla, sŒvŠl Šldre som yngre, mŠn som
kvinnor, utfšra om de har en viss grundstyrka och -kondition. Det som hšjer kraven šver vissa
individers kapacitet Šr bšrdans vikt men framfšrallt om momenten ska utfšras snabbt. DŠrfšr
var kravet att testbanan skulle genomfšras raskt men utan krav pŒ maximal hastighet. En viktig
del i studien var bedšmning av kvalitet i genomfšrandet av de olika momenten. Fšr detta
utsŒgs och utbildades instruktšrer med uppgift att leda fšrsšken. Dessa var brandmŠn med
lŒng erfarenhet. Som referens avseende tidŒtgŒng och kvalitet genomfšrdes testet av sextio
heltidsanstŠllda brandmŠn. BrandmŠn frŒn Œtta stationer i Stockholms lŠn rekryterades
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frivilligt fšr att utfšra testet vilket genomfšrdes vid •gesta švningsomrŒde. BrandmŠn frŒn
skilda stationer ingick i var och en av Œlderskategorin 26-30 Œr, 31-35 Œr, 36-40 Œr, 41-45 Œr,
46-50 Œr och 51-55 Œr. Fšr att fŒ delta krŠvdes att brandmannen skulle ha genomfšrt AFStestet i laga ordning (Arbetarstyrelsens fšrfattningssamling 1995:1, se APPENDIX 1) och att
testvŠrde samt lŠkarutlŒtande skulle finnas tillgŠngliga vid genomfšrandet.
Fšrutom de heltidsanstŠllda brandmŠnnen genomfšrdes testet av 80 personer som aspirerade
pŒ en tjŠnst som brandman. Aspiranter hade fšre testet genomgŒtt olika prov inkluderande det
fysiska prov som krŠvs enligt AFS. Ytterligare sŒ deltog 6 kvinnor, fysiskt aktiva men utan
brandmannaerfarenheter. Data frŒn fem av dessa, med ungefŠr samma Œlder, ingŒr i
resultatredovisningen.
Antalet brandmŠn i de olika Œlderskategorierna var fšrdelade enligt tabell 1. Tabellen visar
ocksŒ medelvikt, medellŠngd och Œr i yrket i de olika grupperna. MedelŒldern fšr aspiranterna
var 27 Œr medan kvinnorna var i genomsnitt 22 Œr. Figur 1 visar relationen mellan Œlder och Œr i
tjŠnst som brandman.
Tabell 1. Gruppmedeldata fšr deltagande heltidsanstŠllda brandmŠn, fysiskt aktiva kvinnor respektive aspiranter
till brandmannayrket.
Kategori
Kvinnor Aspiranter
HeltidsanstŠllda brandmŠn

•lder
Antal
Vikt (kg)
LŠngd (cm)
•r i yrket

22
5
66
170
0

27
80
82,1
183
0

26
9
87,3
185
2,8

33
8
83,4
182
10,5

38
12
81,8
180
13,5

43
9
84,1
181
18,2

35
30

•r i tjŠnsten

25
20
15
10
5
0
20

25

30

35

40
45
•lder

50

55

60

Figur 1. Relationen mellan Œlder och Œr i tjŠnsten fšr de heltidsanstŠllda brandmŠn.

8

48
6
89,2
182
24,8

54
6
82,7
179
29,8
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Handens storlek
Handens storlek pŒ de heltidsanstŠllda brandmŠnnen, mŠtt som avstŒndet mellan lŒngfingrets
spets och andra handfŒran(se APPENDIX 3), fšrdelades mellan 10,5 och 14,4 cm enligt tabell
2. Aspiranternas handstorlek hade ett medelvŠrde kring 12,5 cm vilket šverensstŠmde med
brandmŠnnens medan samtliga kvinnorna hade hŠnder mindre Šn 12 cm (tabell 2).
Tabell 2. Handstorlek (cm) mŠtt frŒn lŒngfingrets spets till andra handfŒran och antalet individer i de olika
kategorierna fšrdelade pŒ nedanstŒende handmŒtt.

HandmŒtt 10,5-10,9 11-11,4 11,5-11,9 12-12,4 12,5-12,9
Kvinnor
2
1
2
0
0
Aspiranter
0
0
10
30
24
BrandmŠn
1
1
8
16
10

13-13,4

13,5-13,9

14-14,4

0
12
9

0
3
3

0
1
2

AFS-testets pulsdata
Infšr testet var kravet att samtliga aspiranter och brandmŠn skulle ha genomfšrt AFS-testet,
pŒ cykel eller rullband. Av de femtio deltagande brandmŠnnen inkom 80% med AFS-pulsdata.
Dessa var ungefŠr lika fšrdelade šver deltagande stationer och Œlderskategorier. Kvinnorna
genomfšrde inte AFS-testet. Statistiskt signifikanta skillnader (p<0,05) i AFS-puls erhšlls
mellan aspiranterna och "fyrtioŒringarna" (medel 41 Œr) respektive "femtioŒringarna" (medel
51 Œr).
Tabell 3. Antalet testpersoner som avlŠmnat pulsvŠrde frŒn sitt senast genomfšrda AFS-test och motsvarande
pulsmedelvŠrde fšr respektive grupp.

Kategori
•lder (mv)
Antal AFS-data
AFS-puls (mv)

Aspiranter
27
80
177

29
14
168

HeltidsanstŠllda brandmŠn
41
51
15
12
155
157

Utfšrandet av varje moment av testbanan bedšmdes Šven ur en kvalitetsaspekt utifrŒn tanken
att ett arbete som utfšrs snabbt men slarvigt inte ska premieras bŠttre Šn ett som utfšrs
lŒngsammare men vŠl. Bedšmningsgrunderna fastslogs av erfarna brandmŠn tillsamman med de
utvalda instruktšrerna sŒ att nivŒerna skulle sammanfalla med kravet pŒ god kvalitet i
arbetsutfšrandet.
Buren personlig utrustning under testet
Testpersonen bar fullstŠndig larmutrustning (trŠningsoverall i bomull, larmstŠll, stšvlar, bŠlte,
hjŠlm, arbetshandskar, luftpaket (komposit). Andningsmasken var ej pŒtagen under testet.
Vikten av utrustningen var 24 kg.
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Arbetsrelaterad testbana
Varje fšrsšksdag bšrjade med en muntlig genomgŒng av testet. DŠrefter fšljde rundvandring till
de olika moment som Œnyo beskrevs muntligt. Vid varje station fanns dessutom bild och text
som beskrev vad som skulle gšras. Informationen fanns Šven i den lokal dŠr de testande
vŠntade pŒ sin tur att genomfšra banan.
I vŠntan pŒ testet fick deltagarna ocksŒ ta del av de formulŠr som skulle anvŠndas vid
bedšmningen. De fick ocksŒ veta att de sjŠlva skulle bedšma hur vŠl den egna insatsen
genomfšrts. Innan starten fick den testade mšjlighet att Œnyo studera banans olika moment, pŒ
uppsatta affischer, fšr memorering och fšrberedelse. Fšrsškspersonen kunde Šven stŠlla frŒgor
till instruktšren. Testbanan innehšll fem praktiska delmoment. De bestod av:
Delmoment 1.
Utan tidkrav kopplar fšrsškspersonen ihop och lossgšr tvŒ grovslangskopplingar (figur 2) tio
gŒnger. DŠrefter upprepas ŒtgŠrden men nu med tvŒ smalslangskopplingar. Syfte med
momentet Šr att exemplifiera det krav som hantering av den vanligaste utrustningen stŠller pŒ
handstyrka och handstorlek dŒ arbetshandskar bŠrs.

Figur 2. Grovslangkoppling med bajonettfattning

Delmoment 2.
Fšrsškspersonen fšrflyttar slŠckutrustning bestŒende av tvŒ grovslanglŒdor innehŒllande tvŒ
slangar per lŒda med slangmŒtten 25m/76mm (figur 3). Vikten pŒ varje lŒda Šr 23 kg. Starten
sker i ett trapphus, varefter utrustningen bŠrs upp tre vŒningsplan. Varje trappa bestŒr av 9
steg med hšjden 19 cm och stegdjupet 24 cm. DŠrefter bŠrs lŒdorna ned till markplanet dŠr
slanglŒdorna placeras pŒ markerad plats utanfšr trapphuset. Syfte med momentet Šr att
exemplifiera ett vanligt fšrekommande moment som Šr fysiskt krŠvande och som stŠller visst
krav pŒ bŠrteknik.

Figur 3. Brandman som bŠr upp de tvŒ slangkorgarna tre vŒningar.

10

Fysisk belastning och prestation. Effekter av Œlder och erfarenhet vid aktiviteter inom rŠddningstjŠnsten
Ulf Danielsson, Henri Leray, Ulf Bergh

Delmoment 3.
Fšrsškspersonen lŠgger ut och kopplar ihop tvŒ grovslangar (63 mm, totallŠngd 45 m) och
kopplar dŠrefter dessa till ett grenršr (kyrka). FrŒn kyrkan kopplas smalslang sŒ att ett ÓYÓ
bildas dŠr varje ben i "Y:et" bestŒr av tvŒ ihopkopplade smalslangar (38 mm, totallŠngd 50 m
fšr varje "ben"). Smalslangen avslutas med pŒkopplat munstycke ("Fog fighter") (figur 4).
Syfte med momentet Šr att exemplifiera ett av de vanligaste fšrekommande slŠckmomenten
och som krŠver viss muskelstyrka och kondition och dŠr arbetsteknik och
organisationsfšrmŒga ger utslag i tidŒtgŒng och funktion.

Figur 4. Grov och smalslangarna utlagda som ett ÓYÓ och ihopkopplade med grenršr ÓkyrkaÓ.

Delmoment 4.
Fšrsškspersonen rŠddar fingerad nšdstŠlld brandman med rškdykarutrustning (docka med
larmstŠll och kompositflaskor, typ: 323, med en totalvikt av 97 kg) (figur 5). Dockan vŠnds
fšrst frŒn framŒtstupalŠge till rygglŠge. DŠrefter dras dockan i en Ó8Ó-formad bana (lŠngd 28
m) varvid ett fastmonterat hinder av typen Europapall, med hšjden 15 cm, passeras šver med
dockan. Syfte med momentet Šr att visa hur ett sŠllan fšrekommande men mycket fysiskt
krŠvande tillika kritiskt moment kŠnns, ett moment som under realistiska fšrhŒllanden Šven
kan vara kopplad till mental och termisk stress.

Figur 5. LivrŠddning av kollega (docka) och passering šver lastpall.
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Delmoment 5.
Fšrsškspersonen ŒterstŠller utlagd materiel genom hoprullning av smal- och grovslang,
insamling av grenršr samt munstycke till markerad plats (figur 6). Ihoprullningen av slang ska
ske i luften, inte genom rullning pŒ marken (se omslagsbild). Syfte med momentet Šr att
illustrera de krav pŒ fysisk styrka och uthŒllighet samt tidŒtgŒng som Šr fšrknippade med
ŒterstŠllande av anvŠnd utrustning. Momentet ska simulera ŒterstŠllning i en miljš dŠr
terrŠngen fšrhindrar ihoprullning av slang pŒ marken. Det Šr vanligt fšrekommande vid
skogsbrandbekŠmpning och dŠr brandrester/rasmassor utgšr markbelŠggningen. Momentet
belyser individens arbetsteknik, styrka och noggrannhet.

Figur 6. •terstŠllning av materiel. Se Šven omslagsbilden som visar ihoprullningen av slang i luften

SŒvŠl instruktšren som genomfšraren bedšmmer, oberoende av varandra, kvaliteten pŒ
prestationen. I det ingŒr hur arbetet utfšrts ur ergonomiskt hŠnseende, detta med tanke pŒ att
ett riktigt utfšrt arbetet minskar skaderisken. SŠttet att fšrflytta materielen (grad av
varsamhet) och rationellt upptrŠdande betygsŠttes. Bakgrunden Šr att ett effektivt utfšrt
arbete innebŠr snabbare Óverkan i mŒletÓ samtidigt som det Šr betydelsefullt att utrustningen
inte skadas av sŠkerhetsskŠl. FšrmŒgan att fšrstŒ uppgiftens innehŒll och att ta instruktioner
betygsŠttes ocksŒ av bŒda parter. Bakgrunden Šr att fšrmŒgan att fšrstŒ muntliga och skrivna
order och instruktioner blir allt viktigare ju mer komplex arbetssituationen blir fšr
rŠddningsmannen, en fšrŠndring som fšljer den allmŠnna samhŠllsutvecklingen. Bedšmningarna
klassificeras som:
A:
B:
C:
D:

Fšrflyttning av kroppen (ergonomi)
Fšrflyttning av materielen (effektivitet i arbetet, varsamhet)
Arbetstekniken (sammanvŠgning av A och B)
Helheten (sammanvŠgning av A, B och C)

och genomfšrs pŒ sŒ sŠtt att testpersonen och instruktšren sŠtter ett kryss respektive en
cirkel utefter en linje med skalan frŒn 1 (mycket bra) till 7 (mycket dŒligt) (samma model som
anvŠndes i Brandman 2000 (Peterson och medarbetare, 1996)). Instruktšren gšr samma typ av
bedšmningar Šven direkt efter varje delmoment. Dessutom bedšmmer instruktšren efter
genomfšrt fšrsšk hur vŠl den testade har fšrstŒtt uppgiften (mottagande av uppgiften).
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MŠtmetoder
Prestationen, fysiologisk och psykofysiologisk belastning i de olika delmomenten, bestŠmdes
genom tidtagning, hjŠrtfrekvensmŠtning och skattning av upplevd anstrŠngning efter varje
delmoment.
TidmŠtning
Tiden startades nŠr Delmoment 2 (slangutlŠggning) pŒbšrjades och stoppades nŠr Delmoment
5 (ŒterstŠllning) just avslutats. Tiden fšr varje delmoment och tidŒtgŒngen mellan dessa
registrerades ocksŒ.
HjŠrtfrekvens
PŒ de heltidsanstŠllda brandmŠnnen och de testade kvinnorna mŠttes pulsen med Polar
pulsklocka under hela testet. PulsvŠrden lagrades varje 5:e sekund. Dessutom registrerade
instruktšren den testandes hjŠrtfrekvens vid slutet av varje moment genom att manuellt avlŠsa
en extern pulsklocka. Av fšrsškstekniska skŠl var pulsmŠtningen mer begrŠnsad fšr
aspiranterna. PŒ dessa mŠttes pulsen med Polar pulsklocka endast efter genomfšrd livrŠddning
samt efter ŒterstŠllning av materielen.
Subjektiv belastning
Efter varje delmoment fick den testade avge en bedšmning šver hur anstrŠngande arbetet
upplevdes med avseende pŒ armar, ben, andning och integrerat fšr hela kroppen (Óover-allÓ).
Dessutom gjordes bedšmning av upplevd kroppstemperatur fšre genomfšrande av
Delmoment 1 samt efter Delmoment 5. (skattningsskalor se APPENDIX 2)
HandmŒtt
Den testades handmŒtt mŠts med linjal (se APPENDIX 3)
RESULTAT
TidŒtgŒng
Den effektiva tidŒtgŒngen fšr de olika momenten visas i tabell 4 och figur 7 tillsammans med
effektiva totaltiden (summan av deltiderna). Viss "spilltid" uppstod mellan momenten men
den var totalt bara omkring 60 sekunder. GenomgŒende škade den totala tidŒtgŒngen med
Œldern och var cirka 20 minuter fšr den yngsta gruppen medan den vara nŠra 30 minuter fšr de
Šldsta. Gruppen aspiranter var cirka 1,5 minuter snabbare Šn "30-Œringarna" (n.s. (ej
signifikant)). Kvinnorna var nŠrmare 7 minuter lŒngsammare Šn "50-Œringarna" (p<0,005). Fšr
varje delmoment liksom fšr totaltiden var trenden škande tidŒtgŒngen med škande Œlder. De
flesta tidsskillnader var signifikanta. Aspiranterna var ungefŠr lika snabba som sina
brandmannakollegor med jŠmfšrbar Œlder ("30-Œringarna"). Kvinnornas prestation var i paritet
med brandmŠnnens vid slangkorgbŠrning och vid slangutlŠggning men signifikant sŠmre Šn
aspiranterna (p<0,05). DŠremot var kvinnornas tider sŠmre eller mycket sŠmre Šn mŠnnens
vid livrŠddning och ŒterstŠllning av materielen (p<0,0001).
Tabell 4. TidŒtgŒng vid de olika delmomenten samt effektiv totaltid (s)

Kategori
•lder
SlangkorgbŠrn.
SlangutlŠggn.
LivrŠddning
•terstŠllning
Totaltid

Kvinnor
22
72
372
191
1460
2095

Aspiranter
27
60
284
83
734
1161

HeltidsanstŠllda brandmŠn
29
41
51
68
81
77
313
355
417
80
109
139
794
898
1024
1248
1438
1658
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Figur 7. TidŒtgŒngen fšr de olika fšrsšksgrupperna vid aktiviteterna slangkorgbŠrning, slangutlŠggning och
livrŠddning (švre bilden). Nedre bilden visar tidŒtgŒngen vid ŒterstŠllning samt totaltiden.

Fysiologisk belastning
HjŠrtfrekvens
HjŠrtfrekvensen hos brandmŠnnen och kvinnorna mŠttes kontinuerligt under hela testet.
DŠremot mŠttes pulsen pŒ aspiranterna bara omedelbart efter avslutad aktivitet. De
presenterade pulsvŠrdena fšr de olika grupperna hŠrršr dock till samma tidsskede. Pulsen fšr
varje arbetsmoment visas i tabell 5 och figur 8. En genomgŒende tendens var att pulsen sjšnk
med škande Œlder fšr de olika aktiviteterna. Den signifikanta skillnaden i AFS-puls mellan
aspiranter och "fyrtio-" respektive "femtioŒringarna" Œterfinns mellan dessa grupper under de
tyngsta momenten, livrŠddning och ŒterstŠllning. Rangordningen mellan de olika delmomenten
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var densamma fšr de skilda grupperna med slangkorgbŠrning som "lŠttast" (lŠgst puls) och
dŠrefter med škande vŠrde slangutlŠggning, ŒterstŠllning och livrŠddning som tyngst (hšgst
puls)
Tabell 5. HjŠrtfrekvens (slag/min) efter de olika delmomenten.

Kategori
•lder
SlangkorgbŠrn.
SlangutlŠggn.
LivrŠddning
•terstŠllning

Kvinnor
22
179
184
190
188

Aspiranter
27

HeltidsanstŠllda brandmŠn
29
41
51
162
150
146
171
163
158
182
177
171
181
171
166

184
179

SlangkorgbŠrn.
SlangutlŠgg
LivrŠddn
•terstŠlln
AFS-puls

HjŠrtfrekvens (slag/min)

200
190
180
170
160
150
140
130
120
Kv."22" Asp."27"

"30"

"40"

"50"

•lder
Figur 8. HjŠrtfrekvensen (slag/min) fšr de olika grupperna omedelbart efter avslutad aktivitet. Dessa var
slangkorgbŠrning, slangutlŠggning, livrŠddning samt ŒterstŠllning av materiel. Figuren visar Šven
brandmannagruppernas och aspiranternas medelvŠrde fšr pulsen under AFS-testet. Kvinnorna genomfšrde inte
AFS-testet.

Psykofysiologisk belastning
Deltagarna fick avge sina subjektiva skattningar av anstrŠngning omedelbart efter varje
aktivitet samt upplevd temperatur fšre och omedelbart efter testets avslutning.
Upplevd anstrŠngning (arm)
Tabell 6 och figur 9 visar att "ŒterstŠllning" var den aktivitet som tycktes mest anstrŠngande
fšr armarna, mer belastande Šn vid livrŠddning. Rangordningen mellan aktiviteterna var
densamma fšr de olika grupperna. Skillnaden i skattningsvŠrde mellan de olika grupperna var
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signifikant (p<0,005) fšr aktiviteten ŒterstŠllning. SlangkorgbŠrning och slangutlŠggning ansŒgs
vara nŒgot mindre anstrŠngande och skillnaden mellan olika grupperna tycks ha varit relativt
smŒ (n.s.).
Tabell 6. Upplevd anstrŠngning (arm) efter de olika delmomenten

Upplevd anstrŠngning (arm)

Kategori
•lder
SlangkorgbŠrn.
SlangutlŠggn.
LivrŠddning
•terstŠllning

Kvinnor
22
14
13
16
19

Aspiranter
27

29
12
13
15
17

15
16

HeltidsanstŠllda brandmŠn
41
51
13
11
13
13
15
15,5
17
17

SlangkorgbŠrn.
SlangutlŠgg
LivrŠddn
•terstŠlln

20
18
16
14
12
1 0
8
6
Kv."22" Asp."27"

"30"

"40"

"50"

•lder
Figur 9. Upplevd anstrŠngning av armarna under slangkorgbŠrning, slangutlŠggning, livrŠddning och
ŒterstŠllning av materiel. Aspiranterna bedšmde inte slangutlŠggning och slangkorgbŠrning.

Upplevd anstrŠngning (benen)
Upplevd anstrŠngning av benen (tabell 7 och figur 10) visar att ŒterstŠllning och livrŠddning
uppfattades som mer anstrŠngande Šn slangkorgbŠrning och slangutlŠggning. LivrŠddningen
upplevdes som tyngst. Upplevd benanstrŠngning tycks inte ha varit kopplad till grupp (n.s.)
Šven om kvinnornas medianvŠrde genomgŒende var nŒgot hšgre Šn mŠnnens.
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Tabell 7. Upplevd anstrŠngning (ben) efter de olika delmomenten

Upplevd anstrŠngning (ben)

Kategori
•lder
SlangkorgbŠrn.
SlangutlŠggn.
LivrŠddning
•terstŠllning

Kvinnor
22
15
15
18
17

Aspiranter
27

29
13
15
17
15

17
15

HeltidsanstŠllda brandmŠn
41
51
13
13
14
14
17
17
14
15,5

SlangkorgbŠrn.
SlangutlŠgg
LivrŠddn
•terstŠlln

20
18
16
14
12
1 0
8
6
Kv."22" Asp."27"

"30"

"40"

"50"

•lder
Figur 10. Upplevd anstrŠngning i benen vid slangkorgbŠrning, slangutlŠggning, livrŠddning och ŒterstŠllning av
material. Aspiranterna skattade inte slangutlŠggning och slangkorgbŠrning.

Upplevd anstrŠngning (andning)
Det fanns en signifikant (pÅ0,05) skillnad mellan grupperna i upplevelsen anstrŠngning i
andningsarbetet (tabell 8 och figur 11). Rangordningen var liknande den fšr armar och ben
vilket innebŠr att livrŠddning och ŒterstŠllning upplevdes som tyngst.
Tabell 8. Upplevd anstrŠngning (andning) efter de olika delmomenten

Kategori
•lder
SlangkorgbŠrn.
SlangutlŠggn.
LivrŠddning
•terstŠllning

Kvinnor
22
17
17
19
19

Aspiranter
27

29
13
15
16
16

17
15

17

HeltidsanstŠllda brandmŠn
41
51
14
13
14
15
17
17
16
16

Upplevd anstrŠngning (andning)
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Figur 11. Upplevd anstrŠngning avseende andningsarbetet under slangkorgbŠrning, slangutlŠggning, livrŠddning
och ŒterstŠllning av materiel. Aspiranterna skattade inte vid slangkorgbŠrning och slangutlŠggning.

Upplevelsen av anstrŠngning (hela kroppen)
AnstrŠngning, skattad med avseende pŒ hela kroppen (tabell 9 och figur 12) var bara
signifikant olika mellan kategorierna fšr aktiviteten livrŠddning. MedianvŠrdena fšr denna
aktivitet var jŠmfšrbara med vŠrdena fšr ŒterstŠllning. LŠttast tycks slangkorgbŠrning och
slangutlŠggning ha varit. Fšr huvuddelen av skattningarna av anstrŠngning (arm, ben andning
och hela kroppen) gŠllde att slangkorgbŠrning och slangutlŠggning skattades som mellan "nŒgot
anstrŠngande" till "anstrŠngande". Fšr livrŠddning och ŒterstŠllning gŠllde oftast att arbetet
upplevdes mellan "anstrŠngande" och "mycket anstrŠngande". Kvinnornas vŠrden tyder pŒ att
livrŠddning och ŒterstŠllning ofta vara nŠra maximalt anstrŠngande.

Tabell 9. Upplevd anstrŠngning (hela kroppen) efter de olika delmomenten

Kategori
•lder
SlangkorgbŠrn.
SlangutlŠggn.
LivrŠddning
•terstŠllning

Kvinnor
22
15
17
19
19

Aspiranter
27

HeltidsanstŠllda brandmŠn
29
41
51
13
14
13
14
15
14
17
17
17
16
16
16

16
16
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8
6
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Figur 12. Upplevd anstrŠngningsgrad fšr hela kroppen under slangkorgbŠrning, slangutlŠggning, livrŠddning
och ŒterstŠllning av materiel. Aspiranterna skattade inte slangkorgbŠrning och slangutlŠggning.

Klimat och upplevd kroppstemperatur
Testerna pŒ brandmŠnnen och aspiranterna utfšrdes under svala till kyliga fšrhŒllanden.
Temperaturen var omkring 0¡C och vinden tidvis frisk. Underlaget var omvŠxlande snš, is,
asfalt och grus men omrŒdet sandades vid behov fšr att fšrhindra halkning. Under nŒgra
tillfŠllen var det snš eller regn i luften. Kvinnorna dŠremot genomfšrde testerna under relativt
varma fšrhŒllande, drygt 21¡C. Underlaget var gynnsamt fšr utfšrandet av arbetet.
Skattningen av upplevd kroppstemperatur (tabell 10 och figur 13) var fšr kategorierna
brandmŠn och aspiranter genomgŒende "varken varmt eller kallt" innan testernas start.
Kvinnorna skattade dŠremot temperaturen som ÓnŒgot varmtÓ. Omedelbart efter avslutade test
nŒddes mellan "varmt" och "mycket varmt" fšr brandmŠnnen och aspiranterna medan
kvinnorna skattade Ómycket, mycket varmtÓ. Fšr mŠnnen erhšlls ingen koppling mellan Œlder
och temperaturskattning.
Tabell 10. Upplevelsen av kroppstemperaturen (hela kroppen) fšre och omedelbart efter testet och
lufttemperaturen (¡C) under fšrsšket.

Kategori
•lder
Fšre arbetet
Efter arbetet
Lufttemp ¡C

Kvinnor
22
2
8
21,1

Aspiranter
27
0
5
3,3

HeltidsanstŠllda brandmŠn
29
41
51
0
0
0
5
5
5
-0,3
0,6
-1
19
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Figur 13. Upplevelsen av kroppstemperatur (hela kroppen) fšre och omedelbart efter testet. Figuren visar Šven
lufttemperaturen (¡C) under fšrsšket.

Kvalitet
Instruktšrernas bedšmning av genomfšrd kvalitet
Kvaliteten pŒ och fšrmŒgan till att genomfšra uppgifterna bedšmdes av instruktšrerna (tabell
11 och figur 8) sŒvŠl som av fšrsškspersonerna sjŠlva (tabell 12 och figur 14). Skillnaden i
bedšmning mellan Œldersgrupper inbšrdes och relativt aspiranterna tycks varit relativt liten.
Det innebŠr att gruppen aspiranter bedšmdes ha genomfšrt uppgifterna lika bra som de
heltidsanstŠllda brandmŠnnen. Gruppen kvinnor tycks dŠremot ha genomfšrt testet sŠmre.
Statistiskt belagda skillnader erhšlls dock bara fšr "mottagande av uppgift" och vid
"fšrflyttning av kroppen". Ett mŒtt pŒ kvaliteten i utfšrt arbete fšr de olika grupperna
brandmŠn var frekvensen av instruktšrernas speciella, skriftliga kommentarer šver sŒdant som
varit ÓoskickligtÓ. Enligt dessa kommentarer kritiserades ca 40% av de som ingick i gruppen
30-Œringar, 50% i gruppen 40-Œringar och hela 70% i gruppen 50-Œringar.

Tabell 11. Instruktšrernas bedšmning hur vŠl den testade genomfšrt banan.

Kategori
•lder
Mott. av uppgift
Helheten
Arbetstekniken
Fšrfl. av materiel
Fšrfl. av kroppen

Kvinnor
22
5
4
4
5
4

Aspiranter
27

HeltidsanstŠllda brandmŠn
29
41
51
2
2
3
2
3
3
2
3
2,5
2
3
3
2
3
2

2
3
3
2
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6

Helheten
Arbetsteknik
Fšrflyttn. materiel
Fšrflyttn. kropp
Mottagn. av uppgift

5
4
3
2
1
0
Kv."22" Asp."27"

"30"

"40"

"50"

•lder
Figur 14. Instruktšrernas bedšmning av hur de olika kategorierna genomfšrt švningen med avseende pŒ
arbetsteknik, fšrflyttning av materiel, kropp, helheten (integrerat mŒtt) samt hur arbetsuppgiften mottogs och
omsattes i handling

Fšrsškspersonens egen bedšmning av kvalitet i genomfšrandet
Den testade brandmŠnnen bedšmde genomgŒende sina insatser lika (tabell 12) oberoende av
Œlderstillhšrighet, en bedšmning som ocksŒ šverensstŠmde vŠl med instruktšrernas. UtifrŒn
aspiranternas egenbedšmning tycks de ha gjort ett arbete jŠmfšrbart med brandmŠnnen i
kvalitetshŠnseende, en bedšmning som sammanfšll vŠl med instruktšrernas. Kvinnornas egna
bedšmningar var ocksŒ i paritet med instruktšrernas Œsikt.
Tabell 12. Kategoriernas egna synpunkter (medianvŠrde) pŒ hur vŠl banan genomfšrts enligt olika
bedšmningsgrunder.

Kategori
•lder
Helheten
Arbetstekniken
Fšrfl. av materiel.
Fšrfl. av kroppen

Kvinnor
22
5
5
4
5

Aspiranter
27
3
3
3
3

HeltidsanstŠllda brandmŠn
29
41
51
2
2
2
2
2
2,5
2
2
2,5
2
3
3
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DISKUSSION
Kvalitetsprestation
De femtio deltagande brandmŠnnen var jŠmnt fšrdelade šver Œlderskategorierna. Det innebar en
god spridning i yrkeserfarenhet varierande frŒn knappt tre Œr i gruppen 23-30 Œr till knappt 30
Œrs erfarenhet i gruppen 51-55 Œr (tabell 1). En faktor tio mellan de yngsta i yrket och de
Šldsta skulle kunna fšrvŠntas ge utslag pŒ hur bra uppgiften utfšrdes. Effekten av Œlder och Œr
i tjŠnsten (erfarenhet) kunde dock inte separeras dŒ dessa var nŠra relaterade (figur 1). Men
instruktšrernas bedšmning av hur uppgiften organiserades och genomfšrdes samt hur bra
teknik som anvŠndes tyder pŒ att hšgre Œlder inte gav nŒgra fšrdelar (figur 8). Den skillnad
som framkom pekar pŒ att den yngsta gruppen gjorde ett nŒgot bŠttre jobb Šn de Šldre och att
den Šldsta Œldersgruppen bedšmdes ha gjort det sŠmsta arbetet. Trenden blir tydligare med
brandmŠnnen uppdelade i de ursprungliga sex kategorierna (tabell 1) dŠr den yngsta gruppen
var 26 Œr i genomsnitt och den Šldsta 54 Œr.
Ett sŒdant resultat skulle kunna bero pŒ att uppgiften inte premierade erfarenhet utan bara var
fysiskt krŠvande, en situation som borde ha gynnat de yngre som vanligtvis har bŠttre
kondition och styrka Šn de Šldre (Danielsson och medarbetare, 1998)). En sŒdan hypotes Šr
fšrenlig med att aspiranterna bedšmdes ha gjort arbetet ungefŠr lika bra eller bŠttre Šn de flesta
brandmŠn. JŠmfšrt med de yngsta, Ó26-ŒringarnaÓ, var aspiranterna bara signifikant (p<0,05)
sŠmre i bedšmningen ÓArbetsteknikÓ och ÓHelhetÓ. Att kvinnornas resultat bedšmdes vara
sŠmst, alla kategorier, skulle ocksŒ kunna vara en effekt av kvinnornas lŠgre fysiska kapacitet
(mŠrk dock att klimatet var betydligt varmare Šn fšr mŠnnen). Negativ inverkan av Œlder pŒ
maximalt utvecklad aerob kapacitet och fysisk styrka, men Šven pŒ fšrmŒgan till ŒterhŠmtning
och uthŒllighet Šr vŠl belagt i litteraturen (se exempelvis de Zwart och medarbetare, 1995).
Men ur aspekten urval Šr problemet att de inter-individuella skillnaderna Šr sŒ stora att varken
Œlder eller kšn skulle kunna anvŠndas fšr att fšrvŠgra individer anstŠllning Šven om
sannolikheten att klara arbetsuppgiften minskar med škande Œlder och fšr kvinnor.
En av huvudhypoteserna infšr studien var att de Šldre, som ocksŒ hade flest Œr i yrket, skulle
kunna kompensera sin sŠmre fysiska kapacitet med ett bŠttre och effektivare genomfšrande av
uppgiften. Inget av resultaten tyder pŒ detta. En kvalitetsbedšmning gŠllde Ómottagande av
uppgiftÓ vilket betyder fšrmŒgan att šversŠtta en muntligt och skriftligt framstŠlld
arbetsuppgift till ett effektivt genomfšrande. Enligt tabell 11 finns om mšjligt en trend att
denna fšrmŒgan blev sŠmre med škande Œlder och yrkeserfarenhet. Vid jŠmfšrelse mellan
kategorien Ó26-ŒringarÓ och Ó54-ŒringarÓ var den senare signifikant sŠmre (p<0,05). Det sŠmre
betyget fšr de Šldre var enligt instruktšrernas anteckningar ett resultat bland annat av att de
Šldre kom ihŒg sŠmre hur de olika momenten skulle utfšras, att delmoment utfšrdes i fel
ordning vilket medfšrde lŠngre transportstrŠckor och dŠrmed tidŒtgŒng m.m. Vid jŠmfšrelse
mellan Ó26-ŒringarÓ och Ó33-ŒringarÓ erhšlls ingen signifikant skillnad. Den nŒgot ovŠntade
slutsatsen tycks vara att Œlder och/eller yrkeserfarenhet Šr en belastning nŠr det gŠller att fšrstŒ
en uppgift och omsŠtta den i effektivt och energibesparande utfšrande. Eftersom detta betyg
borde gynnas av materielkŠnnedom och hur de olika arbetsmomenten brukar utfšras (bara
standardmoment ingick) Šr resultatet Šn mer fšrbryllande. Tydligen var nivŒn pŒ det fysiska
arbetet sŒdan att den pŒverkar fšrmŒgan olika mycket fšr de tvŒ kategorierna. En fšrklaring till
att de Šldre klarar uppgifterna sŠmre, Šven de mindre fysiskt krŠvande uppgifterna, kan vara
att den tidspress som fšrsškssituationen skapade, en tidspress som anses klaras sŠmre vid
škande Œlder (se exempelvis Cloutier och Champoux, 2000). Mšjligtvis Šr det av detta skŠl
som de Šldre brandmŠnnen ofta vŠljer att inte utsŠtta sig fšr de mest krŠvande uppgifterna.
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Danielsson och Bergh (1997) sŒg detta vid studie av varm rškdykning dŠr de Šldre, i hšg
omfattning, valde att inte delta i detta moment. Samma iakttagelse har beskrivits bla. av Leray
och medarbetare (1999) som konstaterade att det Šr huvudsakligen de yngre som gšr de
krŠvande rškdykningarna med fšljden att de flesta rŠddningstjŠnster fŒr ett fŒtal specialister
medan švriga brandmŠn fŒr mycket begrŠnsad erfarenhet av t.ex. "skarp" rškdykning. En
konsekvens av detta Šr att frekvensen av skador under tjŠnsteutšvning minskar med škande
Œlder (dŠremot škar rehabiliteringstiden med stigande Œlder) (Liao och medarbetare, 2001).
Bedšmningsgrunden ÓFšrflyttning av materielÓ tyder ocksŒ pŒ att den yngsta
brandmannagruppen (Ó26-ŒringarnaÓ) genomgŒende var bŠttre Šn den Šldsta. Skillnaden mot
Ó54-ŒringarnaÓ Šr dock inte signifikant pŒ "5%-nivŒn". I bedšmningen ingick hur materielen
behandlades (i grader frŒn varsamt till vŒrdslšst) och hur arbetsuppgiften organiserades. Att ta
med ÓFog fighternÓ samtidigt som smalslang drogs ut gav bra omdšme eftersom det sparade tid
och ÓenergiÓ utan att nŠmnvŠrt ška belastningen. Det Šr ett exempel pŒ upptrŠdande som de
mest ÓoerfarnaÓ var bŠttre pŒ Šn de med mŒnga Œr i tjŠnsten. Detta tyder pŒ att ÓrationelltÓ
handlande inte premieras vid t. ex. brandbekŠmpning. VŒdan av att inte hantera utrustningen
rŠtt och varsamt Šr minskad personsŠkerhet och sŠmre kvalitet i t.ex. slŠckningsarbetet.
Danielsson och Bergh (1997) fann att skadad utrustning medfšrde att heltidsanstŠllda
brandmŠn misslyckades i 20% av fallen vid varm rškdykning. Motsvarande grad av
misslyckande bland deltidsanstŠllda var mer Šn 90%. Inverkan av Œlder (och erfarenhet) pŒ
hantering av t.ex. redskap har diskuterats under lŒng tid. Den uttalade fšrvŠntan har varit att
erfarenhet ska "lšna" sig eller kompensera t.ex. fšrsŠmrad fysisk fšrmŒga. Denna fšrhoppning
fŒr inget stšd i denna studien och enligt Chi och Lin (1998) som studerade inplacering av
sysselsŠttningar i kategorierna "age-enhanced", "age-neutral", "age-counteracted" och "ageimpaired" faller brandmansyrket entydigt inom kategorin "age-impared" dvs yrket Šr olŠmpligt
fšr Šldre arbetstagare. Ur en arbetsgivaraspekt Šr de Šldre brandmŠnnen mindre produktiva och
kostsammare, bl.a. i form av lŒnga rehabiliteringstider (Liao och medarbetare, 2001). Enligt
Cloutier och Champoux (2000) Šr det ocksŒ fšrvŒnande att de Šldre med sin (fšrvŠntade)
erfarenhet inte fšrmŒr att šverfšra ÓriskkunskaperÓ till de yngre fšr att dŠrmed minska
skaderisken fšr denna kategori. Kan det mšjligen vara sŒ att de Šldre, genom att vŠlja en
strategi som innebŠr fŠrre risker, ocksŒ fšrlorar den erfarenhet som de kanske en gŒng
fšrvŠrvat? €ven om fysisk kapacitet minskar med škande Œlder Šr det dock inte givet att
fšrmŒgan (fŠrdighet) fšljer samma utveckling. Enligt Seitsam och Martikainen (1999) kan
gruppen 50-Œringar och Šldre pŒverkas positivt i termen av fšrmŒga genom utbildning och
anspassning av arbetsuppgifterna.
Den Šldsta kategorin brandmŠn var sŠmst pŒ ÓFšrflyttning av kroppenÓ vilket inbegriper
ergonomiskt upptrŠdande. Skillnaden var signifikant (p<0,05) vid jŠmfšrelse med Ó26ŒringarnaÓ. FšrvŒnande nog ingŒr inte exempelvis lyft- och bŠrergonomi i brandmŠnnens
(vidare)utbildning. Uppenbarligen har bara den yngsta gruppen varit kunnig i och dessutom
nyttjat hur man lyfter och bŠr fšr att minska skaderisken. Bedšmningen av aspiranterna
avseende ÓFšrflyttning av kroppenÓ skilde sig inte signifikant frŒn Ó26-ŒringarnasÓ resultat
vilket kan tyda pŒ att yngre har stšrre fšrstŒelse fšr att lyfta rŠtt. En annan fšrklaring till de
Šldres sŠmre resultat kan vara bristande muskelstyrka. Det Šr bekant att om styrkan inte
rŠcker till sŒ lyfter man lŠtt fel, d.v.s. med fel muskelgrupper. Men enligt Shephard (1999) Šr
det fšrvŒnande att trots de Šldres stšrre fysiska "utsatthet" dessa inte drabbas av fler skador.
Men som pŒpekats ovan sŒ beror detta sannolikt pŒ att de Šldre vŠljer situationer som medfšr
de inte blir sŒ skadeexponerade (se Šven Cloutier och Champoux, 2000) medan nŠr de vŠl
skadas sŒ blir konsekvenserna mer kostsamma (Liao och medarbetare, 2001). Vid samma

23

Fysisk belastning och prestation. Effekter av Œlder och erfarenhet vid aktiviteter inom rŠddningstjŠnsten
Ulf Danielsson, Henri Leray, Ulf Bergh

miljšexponering av olika Œldrar (fysisk trŠning i amerikanska armŽn) har det visat sig att
skadefrekvensen škar med škande Œlder (Smith och Cashman, 2002) dŠremot tycks typen av
skador Šndras med Œldern, i alla fall inom rŠddningstjŠnsten (Liao och medarbetare, 2001).
Fšrsškspersonernas egna bedšmningar sammanfšll vŠl med instruktšrernas, sŒvŠl fšr
ÓArbetsteknikÓ, ÓHelhetenÓ som fšr švriga delbedšmningar. Instruktšrerna skattade
genomgŒende kvinnnorna lŠgre (sŠmre) Šn mŠnnen. Den bedšmningen delades av kvinnorna.
Det sŠmre resultatet kan bero pŒ kvinnors, i allmŠnhet, frŠmlingskap infšr Ómekaniska
verktygÓ Šven om dessa var av ÓokvalificeradÓ karaktŠr och trots att dessa kvinnor var fysiskt
trŠnade i sporter dŠr redskap delvis nyttjas. Bristen pŒ fšrmŒga att hantera utrustningen och
situationerna adekvat kan fšrklara varfšr risken fšr skada Šr stšrst hos de kvinnliga
brandmŠnnen (Liao och medarbetare, 2001). Den stšrre risken fšr kvinnor att skadas i tjŠnsten
gŠller Šven militŠr tjŠnstgšring. Tendensen finns i Sverige (enligt AMF trygghetsfšrsŠkring,
personlig kommunikation), trots fŒ kvinnor inom svenska fšrsvaret, men fenomenet Šr tydligt
i exempelvis USA (Knapik och medarbetare, 2001, Henderson och medarbetare, 2000)
Fysisk prestation och -kapacitet
Instruktionen till deltagarna var sŒdan att banan skulle genomfšras raskt men att det inte var
frŒgan om tŠvling. Men eftersom brandmŠnnen, kvinnorna samt aspiranterna hade varit eller
var tŠvlingsaktiva i skilda sportgrenar, kan det misstŠnkas att en stor portion tŠvling ingick i
prestationen. Prestationsresultaten i form av tidŒtgŒng och hjŠrtfrekvens fšr de olika
kategorierna tyder pŒ att testbanan var fysiskt krŠvande. DŠrmed favoriserades sannolikt de
yngre. Det visade sig ocksŒ att tidŒtgŒngen fšr de olika momenten samt totaltiden
genomgŒende var kortare fšr de yngre. Den yngsta gruppen brandmŠn behšvde knappt 21
minuter fšr att genomfšra banan medan aspiranterna, trots obefintlig erfarenhet av utrustning
och teknik, genomfšrde banan 1,5 minuter snabbare. Det skulle kunna tyda pŒ hšgre fysisk
kapacitet och eller hšgre nyttjande av sin fysiska kapacitet hos aspiranterna. AFS-pulsen som
visar graden av belastning pŒ standardiserat arbete (gŒng pŒ rullband, se APPENDIX 1) tyder
dock inte pŒ att aspiranterna skulle haft hšgre kapacitet Šn de yngsta brandmŠnnen eftersom
AFS-pulsnivŒerna var jŠmfšrbara och medelŒldern bara skilde 1 Œr. Att aspiranterna skulle ha
nyttjat hšgre andel av sin fysiska kapacitet stšds inte heller av hjŠrtfrekvensvŠrdena vid
livrŠddning och ŒterstŠllning. Kvoten mellan medelpulsen fšr dessa aktiviteter och AFS-pulsen
var ca 1,01 fšr aspiranterna och 1,07 fšr de yngsta brandmŠnnen. (Fšr de Šldre brandmŠnnen
var kvoten cirka 1,10). Om nŒgot, sŒ tyder detta pŒ att aspiranterna nyttjade sin kapacitet
nŒgot mindre Šn brandmŠnnen.
TidŒtgŒngen under de olika delmomenten visar att aspiranterna var nŒgot snabbare Šn de
yngsta brandmŠnnen i tre av de fyra momenten. Vid livrŠddning var skillnaden bara tre
sekunder till brandmŠnnens favšr. …vriga Œlderskategorier visade pŒ kontinuerligt škande
tidŒtgŒng med stigande Œlder. SlangkorgbŠrning gav den minsta skillnaden mellan grupperna.
Det kan bero pŒ att den aktiviteten utfšrdes fšrst, tidŒtgŒngen var kort och kravet pŒ
muskelstyrka mŒttligt. Stšrsta skillnaden i tid var cirka 15%, inkluderande kvinnorna, vilka var
nŒgot snabbare Šn de Šldsta mŠnnen. …vriga aktiviteter visade pŒ mer eller mindre tydlig
koppling mellan tidŒtgŒng och Œlder. Bland mŠnnen skedde det tydligaste ÓhoppetÓ mellan
kategorin Ó48 ŒrÓ och Ó54 ŒrÓ. Det var framfšrallt de muskelkrŠvande aktiviteterna livrŠddning
och ŒterstŠllning som skapade de stšrsta skillnaderna. Samma fenomen Œterfanns vid
jŠmfšrelse mellan kvinnor och aspiranter eller Ó26-ŒrigaÓ brandmŠn. Vid livrŠddning och
ŒterstŠllning var skillnaden i tid cirka 100% medan skillnaden vid slangkorgbŠrning och
slangutlŠggning var betydligt mindre, nŠmligen 15 respektive 25%. Resultatet visar Œnyo med
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all tydlighet, att det Šr bristen pŒ muskelstyrka i šverkroppen som Šr den stora begrŠnsningen
hos kvinnor. Den hŠr kšnsrelaterade skillnaden har identifierats tidigare sŒvŠl vid studier pŒ
brandmŠn som inom andra yrkeskategorier och Šr den skillnad som allvarligast begrŠnsar
kvinnors fšrmŒga att arbeta som brandman. Bristen i muskelstyrka Šr dock inte enbart ett
kvinnofenomen. Problemet blir allt tydligare Šven hos de manliga brandmŠnnen ju Šldre de blir.
Ett argument som brukar anfšras vid jŠmfšrelse mellan kvinnors och mŠns prestation Šr att
utrustningen inte Šr utformad fšr kvinnor utan vikt och dimensioner Šr bŠttre avpassade fšr
mŠn. Av det skŠlet genomfšrdes Delmoment 1 dŠr fšrsškspersonerna fick sŠtta samman och
ta isŠr grov- och smalslangar, utan tidspress. Kopplingarnas dimensioner gšr det olika svŒrt
fšr personer med skilda handmŒtt att genomfšra momentet. Vid jŠmfšrelse mellan handmŒtt
och personernas ÓslangkopplingsfšrmŒgaÓ var det tydligt att personer med handmŒtt mindre
Šn 11,5 cm inte kunde klara uppgiften utan att ta stšd av kroppen eller annat fšremŒl. Indirekt
betyder det att dessa personer inte kan anbringa tillrŠckligt stor kraft pŒ kopplingen pŒ grund
av fšr liten omslutningsvinkel. Eftersom 2 av 50 brandmŠn och 0 av 80 aspiranter har ÓsmŒÓ
hŠnder, medan 3 av 5 kvinnor har det, Šr grovslangkopplingen en typisk utrustningsdetalj som
diskriminerar kvinnor. Den hŠr faktorns betydelse fšr švriga resultat Šr sannolikt liten, men
den pekar ŠndŒ pŒ behovet av analys av utrustningens utformning med avseende pŒ
diskriminering av kšn (och Œlder). Att kvinnor har mindre hŠnder Šn mŠn beror huvudsakligen
pŒ att kvinnor Šr mindre Šn mŠn. Kroppsstorleken Šr ocksŒ av avgšrande betydelse fšr
prestationen under švriga delmoment eftersom kroppsstorlek ofta samvarierar med muskulŠr
styrka och kondition. Men dŠrutšver har kvinnor en nackdel som Šr specifikt kšnsberoende,
nŠmligen sŠmre muskelstyrka vid given kroppsstorlek. En annan kategori som ocksŒ ofta har
nedsatt styrka och kondition Šr de Šldre. DŠrfšr Šr det inte fšrvŒnande att kvinnorna uppvisar
en prestation jŠmfšrbar med de Šldsta mŠnnen. SŒ fšr att vŠrna om kvinnors mšjlighet inom
olika yrken bšr utrustningens krav studeras, men detta har sannolikt stor betydelse Šven fšr
mŠn som Šr kvar i yrket vid hšgre Œlder.
Fysiologisk belastning
Ett mŒtt pŒ den fysiska belastningen Šr hjŠrtfrekvensen under utfšrandet av de olika
delmomenten. GenomgŒende var pulsen hšg eller mycket hšg. I flertalet fall var den i nivŒ med
vad som nŒs under varm rškdykning innehŒllande livrŠddning och slŠckning (Danielsson och
Bergh, 1997) trots att delmomenten utfšrdes utomhus, vintertid, med minimal yttre termisk
belastning. Den hšga belastningen visar att Šven arbetsmoment som inte direkt ingŒr i
rškdykning ocksŒ kan vara avsevŠrt belastande vilket bšr beaktas med tanke pŒ den allt hšgre
medelŒldern hos brandmŠn. Det Šr nŠmligen dessa uppgifter som ofta utfšrs av Šldre eller av
dem som kŠnner sig lite fšr ÓkrassligaÓ fšr att agera rškdykare vid skarp insats.
Pulsen var hšgre fšr de yngre vilket sannolikt var fšljden av att de hade hšgre maximal puls.
Skillnaden i puls, fšr samma arbetsuppgift, fšr olika Œldrar, stŠmmer vŠl šverens med vad som
uppmŠtts under varm rškdykning och maxarbete pŒ rullband (Danielsson och Bergh, 1997).
Vid jŠmfšrelse mellan pulsen under AFS-provet (godkŠnt, som motsvara ett
syrefšrbrukningskrav pŒ cirka 3 liter per minut, krŠvs fšr upprŠtthŒllande av tjŠnst som
brandman) och pulsen under de olika delmomenten inses att delmomenten orsakade en lika hšg
eller hšgre belastning Šn AFS-provet. En direkt jŠmfšrelse Šr svŒr att gšra pŒ grund av olika
tidsomfattning hos de olika delmomenten samt mŠngden armarbete vilket ocksŒ hšjer pulsen.
En jŠmfšrelse mellan tidsviktad medelpuls och AFS-puls visar att medelpulsen berŠknad pŒ
livrŠddning och ŒterstŠllning šverskred AFS-pulsen med 5 till 10% fšr brandmŠnnen.
Motsvarande vŠrde fšr aspiranterna var nŒgon enstaka procent. BerŠknat pŒ samtliga
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delmoment sŒ var motsvarande siffra fšr brandmŠnnen nŒgra procentenheter lŠgre. Icke desto
mindre Šr den faktiska belastningen pŒ muskulatur och cirkulationsapparaten avsevŠrd. En
avgšrande faktor fšr vilken belastning som uppnŒs Šr det tempo med vilket momenten
genomfšrs. Vad som Šr rŠtt och rimligt Šr hittills outklarat. Att som kvinnorna, men Šven de
Šldre mŠnnen, ligga nŠra maximal hjŠrtfrekvens under en halv timmes arbete kan inte vara
funktionellt eller medicinskt lŠmpligt med tanke pŒ att sŠmre kvalitet uppnŒs samt
beredskapen fšr upprepade insatser blir lŒg.

Psykofysiologisk belastning
Den avgivna subjektiva skattningen av arbetstyngd bekrŠftar att arbetet var fysiskt krŠvande
fšr sŒvŠl armar, ben och andningsapparat. De subjektiva bedšmningarna samvarierade med de
objektiva pulsmŠtningarna, indikerande hšg belastning framfšrallt under livrŠddning och
ŒterstŠllning. SkattningsvŠrden motsvarande "anstrŠngande" till "mycket "anstrŠngande" gavs
under momenten ÓlivrŠddningÓ och ÓŒterstŠllning av materielÓ, medan ÓslangkorgbŠrningÓ och
ÓslangutlŠggningÓ ansŒgs nŒgot mindre krŠvande. €ndŒ skattades dessa moment till mellan
"nŒgot anstrŠngande" till "anstrŠngande". Dessa nivŒer Šr jŠmfšrbara med de som fŒs under
varm rškdykning (Danielsson och Bergh, 1997). €ven RPE-andning skattades mycket hšgt,
speciellt under livrŠddning och ŒterstŠllning, vilket troligtvis beror pŒ den stor delen armarbete.
Armarbetet under dessa delmoment skattades Ómycket, mycket anstrŠngandeÓ (nŠra maximal
anstrŠngning) av kvinnorna och de Šldre mŠnnen. Men Šven de yngre och aspiranterna skattade
uppgiften Ómycket tungÓ. Vanligtvis finns en god samvariation mellan skattad upplevelse av
arbetstyngd och faktisk fysisk belastning, speciellt nŠr arbetsformen Šr standardiserad som
exempelvis cykelergometri. Vid mer komplicerade arbetsuppgifter kommer fšrdelningen
mellan "lokal" och "central" trštthet att pŒverka RPE-vŠrdena (Pandolf, 1978) och dŠrmed
relationen till faktisk belastning. Hagen och medarbetare (1993) har visat att relationen mellan
skattningsvŠrde och fysisk belastning Šr mindre tydlig vid arbete i fŠlt Šn vid t.ex. gŒng pŒ
rullmatta, en skillnad som blir Šn mer markant hos Šldre. Den gruppen visade t. ex. ingen
signifikant relation mellan RPE-vŠrde och arbetstyngd (syreupptag) vid skogsarbete.
BrandmŠnnen och aspiranterna men Šven kvinnorna rangordnade de olika arbetsuppgifterna
lika och nivŒerna var, bortsett frŒn kvinnornas skattningar, jŠmfšrbara mellan grupperna. Det
skulle kunna tyda pŒ att den relativa belastningen var lika fšr de olika Œldersgrupperna.
De hšga belastningarna bšr uppmŠrksammas eftersom ÓŒterstŠllningÓ och liknande moment
frŠmst utfšrs av Šldre som inte tycker sig orka rškdyka eller som har fšrkylning Ói kroppenÓ.
De hŠr personerna utfšr ibland tunga moment som krŠver mycket armarbete, arbete som ofta
utfšrs utan skyddsmask Šven i ohŠlsosam andningsmiljš, t.ex. vid efterslŠckning. En
fšrbŠttring med tillika minskad belastningen vore om tekniker och arbetsmetoder utvecklades
som minimerar mŠngden armarbete. Det som delvis gjorde ÓŒterstŠllning av materielÓ sŒ tungt
var att ihoprullningen av slang helst skulle ske framfšr kroppen, i luften. Anledningen till att
slang helst inte ska rullas pŒ marken Šr att den, och dŒ speciellt grovslangen, kan fastna i
markfšremŒl. Speciellt tillŠmpas denna inrullningsteknik vid skogsbrandbekŠmpning. Om
dŠremot underlaget Šr slŠtt och utan hinder kan olika typer av hjŠlpanordningar anvŠndas vilka
minskar belastningen avsevŠrt.
Det yrkesrelaterade testet utfšrdes av brandmŠnnen och aspiranterna under,
temperaturmŠssigt, mycket gynnsamma fšrhŒllanden dŒ temperaturen var omkring 0¡C och
vinden bitvis frisk. Trots detta skattade deltagarna temperaturen till mellan "varmt" och
"mycket varmt" vilket nŠstan Šr i nivŒ med varm rškdykning inkluderande slŠckning och
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livrŠddning (Danielsson och Bergh, 1997). Om testet hade utfšrts under varmare Œrstider hade
sannolikt tidŒtgŒngen blivit lŠngre och vissa individer hade troligtvis inte orkat genomfšra
testet. Fysisk trŠning och/eller klimatacklimatisering Šr metoder som inte skulle pŒverkat
upplevelsen av arbetstyngden eller "okomforten" i nŒgon hšgre grad. Orsaken Šr att sŒ lŠnge
rŠddningsdrŠkt mŒste bŠras, vilken i hšg grad fšrhindrar avgivning av kroppsvŠrme och
dunstning av svett, kommer rŠddningsarbete att klassas som mycket tungt och varmt (Aoyagi
och medarbetare, 1998) Kvinnorna som genomfšrde sina test under avsevŠrt varmare
fšrhŒllanden skattade fšljaktligen temperaturen hšgre (ÓnŒgot varmtÓ) vid testets bšrjan Šn
mŠnnen vilkade skattade Óvarken varmt eller kalltÓ. Vid slutet av testet skattade kvinnorna
temperaturen som Ómycket, mycket varmtÓ vilket Šr jŠmfšrbart med den temperaturskattning
som fŒs vid realistisk rškdykning, inkluderande slŠckning och livrŠddning, i varm miljš
(medeltemperatur 100¡C). Den hšga vŠrmebelastningen som fšljer av vanligt fšrekommande
arbetsuppgifter, ÓpŒ avstŒnd frŒn brandhŠrdenÓ, under varma Œrstiden pekar pŒ behovet av
reglerad fšrdelning av arbete och vila (Bergh och medarbetare, 1986). SkogsbrandbekŠmpning
Šr en sŒdan typisk ÓrisksituationÓ.
SLUTSATS
Traditionellt sŒ har rškdykning ansetts vara den fysiskt mest krŠvande sysselsŠttningen inom
rŠddningstjŠnsten. Den hŠr studien visar dock att Šven standardbetonade
brandmannaaktiviteter kan vara i det nŠrmaste lika anstrŠngande om dessa genomfšrs raskt.
Det fšrvŠntade resultatet, att erfarenhet och vana med utrustningen skulle premieras med
kortare genomfšrandetid och eller bŠttre genomfšrt arbete, kunde inte verifieras. GenomgŒende
sŒ gjordes delmomenten snabbare och bŠttre ju yngre brandmŠnnen var. €nnu snabbare var
aspiranterna som helt saknade yrkeserfarenhet. Dock sŒ bedšmdes deras kvalitet pŒ arbetet
som nŒgot sŠmre Šn de heltidsanstŠllda brandmŠnnens, undantaget den Šldsta gruppen, den
med flest Œr i tjŠnsten. Bland mŠnnen bedšmdes den gruppen ha gjort sŠmst arbete samt att
den dessutom genomfšrde delaktiviteterna lŒngsammast. Gruppen kvinnor bedšmdes ha gjort
kvalitetsmŠssigt sŠmst arbeten bland samtliga deltagande. TidsmŠssigt var de lŒngsammast
undantaget slangkorgbŠrning och slangutlŠggning dŠr de presterade ungefŠr i klass med den
Šldsta gruppen brandmŠn. Uppenbarligen sŒ bšr unga aspiranter med kort introduktion kunna
genomfšra brandmannaaktiviteter lika bra och snabbare Šn erfarna heltidsanstŠllda brandmŠn.
Ur rekryteringssynpunkt Šr det fšrdelaktigt eftersom kompetenta brandmŠn kan fŒs relativt
snabbt givet att det gŒr att rekrytera unga, fysiskt vŠltrŠnade personer. Ett frŒgetecken sŠtts
med avseende pŒ de Šldre brandmŠnnen. Tydligen sŒ medfšr den fysiska trŠning som ingŒr i
deras tjŠnstetid att de ŠndŒ inte kan hŒlla jŠmna steg med de yngre. FrŒgan Šr om den trŠning
som bedrivs Šr relevant sett ur kvantitet och kvalitet. Svaret Šr sannolikt nej Šven av ett annat
skŠl nŠmligen den att den (otillrŠckliga) fysiska trŠningen ŠndŒ orsakar 20% av alla
lŒngtidssjukskrivningar (mer Šn 30 dar). Dilemmat Šr alltsŒ att de Šldre behšver fysisk trŠning,
mer ju Šldre brandmannen blir. Men ju mer han trŠnar desto stšrre blir risken att han skadas
och nŠr han skadas blir vŒrdtiden lŠngre ju Šldre han Šr. FrŒgan Šr vid vilken Œlder kostnaden
blir alltfšr hšg.
Uppenbarligen trŠnas Šven vanliga yrkesrelaterade brandmannamoment dŒligt eftersom till och
med helt oerfarna utfšrde arbetsmomenten lika bra eller bŠttre Šn de heltidsanstŠllda
brandmŠnnen. Det vore sannolikt en fšrdel om den trŠnings/rekryteringsbana, eller liknande,
som beskrivits i denna studie ingick som rutinmoment fšr att upprŠtthŒlla kunskapen och
tekniken i de vanliga handgreppen och hur man utfšr de olika momenten. Resultatet, att de
Šldsta var sŠmst pŒ att komma ihŒg och rationellt genomfšra serien av delmoment, tyder pŒ
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brister i uppmŠrksamhet och rutin. Gruppen fysiskt vŠltrŠnade kvinnor visade Œnyo vilka
svŒrigheter denna elit bland kvinnor (i fysiskt hŠnseende) stŠlls infšr dŒ momenten krŠver
muskelstyrka. Gruppen matchade de Šldre brandmŠnnen dŒ uppgiften huvudsakligen
premierade konditionen. Infšr muskulŠrt tunga moment blir de emellertid kraftigt distanserade
i tid och sannolikt finns ett antal moment inom rŠddningstjŠnsten som kvinnor šverhuvudtaget
inte orkar genomfšra. LivrŠddning uppfšr trappor Šr ett sŒdant (Danielsson och Bergh, 1997)
Fšr att minska skillnaden i prestation mellan kšnen, men Šven mellan Šldre och yngre mŠn, bšr
de muskelkrŠvande momenten reduceras sŒ lŒngt det Šr mšjligt. Viss utrustning bšr ocksŒ
modifieras. I studien visades till exempel att kvinnor egentligen har fšr smŒ hŠnder fšr att
kunna koppla grovslangar utan hjŠlp eller stšd.
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APPENDIX 1
AFS
Arbetarskyddsstyrelsens kungšrelse med fšreskrift om ršk- och kemdykning (AFS
1995:1)
7¤ Den som, vid bestŠmning av fysisk arbetsfšrmŒga, inte kan prestera minst nedan angivna
tider och belastningarunder nedan angivna provfšrutsŠttningar fŒr normalt inte ršk- eller
kemdyka.
Provmetod faststŠlles av arbetsgivare enligt ett av fšljande alternativ:
1. Prov utfšrs genom gŒng i motlut pŒ rullband under 6 minuter. Bandets lutning mot
horisontalplanet skall vara 8,0¡ och gŒnghastigheten 4,5 km/tim eller annan kombination av
lutning och gŒnghastighet som ger minst samma belastning (oxygenfšrbrukning, VO2).
Den undersškte skall under provet vara ifšrd full larmutrustning utom andningsmask. Stšvlar
ersŠtts med gymnastikskor. Totalvikten av vid provet buren utrustning skall vara 24±0,5 kg.
2. Prov utfšrs genom cykling pŒ cykelergometer under 6 minuter med belastningen 200 W.
10¤ Den som anlitas fšr ršk- eller kemdykning skall ha genomgŒtt sŠrskild teoretisk och
praktisk utbildning fšr detta arbete. FŠrdigheten skall vidmakthŒllas genom minst fyra
švningar per Œr varav minst tvŒ med vŠrmetillsats.
Kommentar till 7¤ (AFS 1995:1)
Med hŠnsyn till att den fysiska arbetsfšrmŒgan avtar med Œldern Šr det lŠmpligt att den som
skall utbildas till ršk- eller kemdykning har sŒ hšg arbetsfšrmŒga, att han Šven efter mŒnga Œrs
tjŠnstgšring har den arbetsfšrmŒga som krŠvs i paragrafen. Vid utbildningens bšrjan kan det
dŠrfšr vara lŠmpligt att vederbšrande presterar en gŒnghastighet om 5,6 km/tim vid en lutning
av 8¡ mot horisontalplanet eller, om provet utfšrs pŒ cykelergometer, cyklar med 250 W
belastning, allt under 6 minuter och samma provfšrutsŠttningar i švrigt.
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APPENDIX 2
Skattningsskalor
Skala fšr skattning av upplevd anstrŠngning i arm, ben, rygg och andning
(Borgs 20-gradiga skala)
6 ingen anstrŠngning alls
7 extremt lŠtt
8
9 mycket lŠtt
10
11 lŠtt
12
13 nŒgot anstrŠngande
14
15 anstrŠngande
16
17 mycket anstrŠngande
18
19 extremt anstrŠngande
20 maximal anstrŠngning

Skala fšr skattning av upplevd temperatur
+9
+8mycket, mycket varmt
+7
+6mycket varmt
+5
+4 varmt
+3
+2 nŒgot varmt
+1
0 varken varmt eller kallt
-1
-2 nŒgot kallt
-3
-4 kallt
-5
-6 mycket kallt
-7
-8 mycket, mycket kallt
-9

Gemensamt fšr anvŠndandet av skattningsskalorna Šr att de verbala benŠmningarna bara
anvŠnds som stšdord. SkattningsutlŒtanden ges endast i form av ett siffervŠrde
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APPENDIX 3
HandmŒttmŠtning
HandmŒttet mŠttes som avstŒndet mellan handflatans andra fŒra och lŒngfingrets topp.
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