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DE STATISTISKA BEGREPP SOM ANVÄNTS VID UNDERSÖKNINGEN 

ALLMÄNT OM HUR  
UNDERSÖKNINGEN  
FÖRVERKLIGATS
UNDERSÖKNINGEN HADE SOM MÅL att via olika undersökningsdelområden omfattande 
insamla information om dagens avtalsbrandkårsverksamhet. Med hjälp av undersökningen 
strävar man även att förutse den närmaste framtidens behov av förändringar och utveckling i 
anslutning till verksamheten.

BASMÅLGRUPPEN FÖR UNDERSÖKNINGEN bestod av brandkåristerna, cirka 25 000 personer.

UNDERSÖKNINGEN HADE ÄVEN SOM MÅL att följa upp trender och därför var vissa frågor 
identiska med dem som ingick i avtalsbrandkårsbarometern 2014. För jämförelsens skull har en 
del av graferna för dessa presenterats parallellt.

UNDERSÖKNINGENS FRÅGEBLANKETT gjordes upp i samarbete mellan Inrikesministeriet, 
Finlands Avtalsbrandkårers Förbund (SSPL) och Suomen Kyselytutkimus Oy. Frågeblanketten 
gjordes upp på både finska och svenska. Blanketten översattes av SSPL. 

INSAMLINGEN AV UPPGIFTER för undersökningen förverkligades under tiden 30.5 – 26.6.2017 
i form av en på förhand aviserad e-blankettundersökning (med öppen länk till svarsblanketten). 
Man påminde ännu två gånger om att man önskade få in svar.

I DENNA RAPPORT behandlas i huvudsak information som gäller hela landet, men för en del 
har uppgifterna dessutom presenterats regionvis.

I RAPPORTEN har ur svaren på de öppna frågorna slumpvis som exempel valts ett antal öppna 
svar ur olika grupper att representera typiska synpunkter.

”Inom utsatt tid inlämnade 
sammanlagt 1531 personer 
sitt svar till undersökningen.” 

Barometerpublikationens 
kompletta rapport samt de 
öppna svaren* kan läsas på 

adressen  
www.sspl.fi

Obs!

*D
e 
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pn
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sv

ar
en

 ha
r b

earbetats så att  svararens identi tet eller andra kännetecken inte avslöjas.

I denna rapport används i huvudsak 
följande statistiska begrepp:
Den procentuella fördelningen 
av svaren=
Den procentuella fördelningen av 
svaren kring respektive svarsalter-
nativ 

mt = Medeltal
Medeltalet (aritmetiskt medeltal) 
är det allra vanligaste bland de sk. 
medelvärdena. Det anger placering-
en av mittpunkten för variabelns 
fördelning inom den uppmätta 
dimensionen.

sd = Medelspridning
Medelspridningen är det viktigaste 
och mest använda måttet på sprid-
ningen. Medelspridningen beskriver 
det genomsnittliga avståndet mellan 
observationsvärdena och medeltalet. 
Ju mindre spridning desto tätare har 
observationsmaterialet koncentre-
rats kring medeltalet (de som svarat 
har varit av samma åsikt). 

Md = Median
Medianen är det värde för vilket 
hälften av värdena (50 %) är större 
och hälften mindre.

Mo = Typvärde
Typvärdet är det värde som oftast 
förekommer i materialet (i samband 
med variablerna oftast angivet med 
en inringning). 

Min och Max = Minimivärde  
och maximivärde
Svarens respektive minsta och störs-
ta värde.

Delkälla: Statistikcentralen 2017
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BAKGRUNDSUPPGIFTER  
OM DEM SOM SVARAT

MAN KVINNA

KÖN
Alla de som svarade totalt (n=1531) %.
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FÖDELSEÅR
Alla de som svarade totalt (n=1531) %.

mt=1976

sd=13,842

Md=1977

min=1935

max=2005

Mo=1975

/n=1516
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UPPGIFTER I BRANDKÅREN
Alla de som svarade totalt (n=1531) %.

/n=1528
Släck-

nings- och 
rädd-

ningsverk-
samhet

Operativa 
lednings-
uppgifter

Första del-
vårdsverk-

samhet

Övriga 
operativa 
uppgifter

Lednings- 
och för-

valtnings-
uppgifter 

inom 
förenings-
verksam-

heten

Övriga 
ansvars-
uppgifter

Stödfunk-
tioner

Ungdoms-
avdelning-
en-osasto

85,2

41,4 42
37,1

50,3

14 15,9

23,5

11,1

14,1

19,7

27,8

22,6

DE SOM SVARADE var födda mellan åren 1935-2005 (ålder cirka 
12-82 år). Mest typiskt var den som svarade född år 1975, med-
an födelseårets median låg vid 1977. Av alla dem som svarade 
var sammanlagt 85,4 procent män. 

UPPGIFTERNA I BRANDKÅREN för dem som svarade handlade 
framför allt om deltagande i släcknings- och räddningsverksam-
het (85,2 %), men över hälften av dem som svarade uppgav att 
de även hade övriga operativa uppgifter (50,3 %). En och samma 
person kunde även verka i ett flertal olika uppgifter.

DE TRE VIKTIGASTE FORMERNA av brandkårsverksamhet var: 
utryckningar och räddningsverksamhet (90,7 % av dem som 
svarade), övning för räddningsuppgifter (78,0 % av dem som 
svarade) och utbildning för räddningsuppgifter (59,2 % av dem 
som svarade).

HELA 47,6 PROCENT av alla dem som svarade hade varit med i 
brandkårsverksamhet i över 20 år (medianvärde 16-20 år).

SOM RÄDDNINGSOMRÅDE HADE DE SOM SVARADE oftast 
Egentliga Finland (13,7 % av dem som svarade), Satakunda (8,4 
% av dem som svarade), Norra Savolax (7,5 % av dem som sva-
rade), Birkaland (7,1 % av dem som svarade) eller Västra Nyland 
(6,3 % av dem som svarade.

 Motsvarande tal i barometern 2014.

 Motsvarande tal i barometern 2014.

14,6

85,4

/n=1514

mt=1,1

sd=0,353

Multival-
möjlighet
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REGION INOM RÄDDNINGSVÄSENDET
FRÅN VILKET RÄDDNINGSOMRÅDE KOMMER DU?
Alla de som svarade totalt (n=1531) %.

HUR LÄNGE DE SOM SVARADE VARIT MED  
I BRANDKÅRSVERKSAMHETEN
HUR LÄNGE HAR DU VARIT MED I BRANDKÅREN (INBEGRIPET UNGDOMSAVDELNINGEN)?
Alla de som svarade totalt (n=1531) %.

/n=1529Md= 16–20 år

/n=1530

Mindre än 
ett år

1–5 år 6–10 år 11–15 år 16–20 år Över 20 år
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

1,7
1,8

13,3 15,4
11,3 10,7

47,6

3,7

4,3

6,3

2,4

3,3

4,5

4,7

7,1

13,7

2,7

1,9

3,7

8,4

3,9

5,8

2,6

7,5

2

2

1,3

3,3

1,8

3,1

12,5 15,3
13,6 12,3

44,6

3,8

3,4

11,9

1,7

4,2

5,8

4,1

9,5

14,1

4,1

2,1

6,2

9,9

3,2

3,8

1,7

0,4

2,1

0,4

0,2

3

1,4

2,8

0 20 40 60 80 100

BRANDKÅRSVERKSAMHETENS VIKTIGASTE FORMER
VAD TYCKER DU ATT ÄR DET VIKTIGASTE I BRANDKÅRSVERKSAMHETEN?  
VÄLJ HÖGST DE 3 VIKTIGASTE. Alla de som svarade totalt (n=1531) %.

/n=1530

Utryckningar /  
räddningsverksamhet

Övning för  
räddningsuppgifter

Utbildning för  
räddningsuppgifter

Förvaltning

Säkerhets- 
kommunikation

Beredskap

Damverksamhet

Ungdoms- 
verksamhet

Veteran- 
verksamhet

Musikkår/orkester

Klubbverksamhet  
utan anslutning till 

räddningsverksamhet

Något annat

90,7

78

59,2

5

18,1

6,5

2,2

28,2

1,1

0,3

2,8

1,2

Multival- 
möjlighet

 Motsvarande tal i barometern 2014.

 Motsvarande tal i barometern 2014.
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VERKSAMHETEN OCH  
TIDSANVÄNDNINGEN

VAD ÄR DET MEST MOTIVERANDE  
I BRANDKÅRSVERKSAMHETEN
VILKA TRE VIKTIGASTE SAKER MOTIVERAR DIG MEST I BRANDKÅRSVERKSAMHETEN?  
Alla de som svarade totalt (n=1531) %.

BRANDKÅRISTERNAS TIDSANVÄNDNING
TIMMAR/VECKA, JÄMFÖRELSETABELL 2014-2017
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Mindre än  
2 timmar

Ca. 2-5 timmar Ca. 5-10  
timmar

Ca. 10-20  
timmar

Ca. 20-30  
timmar

Över 30  
timmar  

per vecka

DE SOM SVARADE använde i medeltal cirka 2-5 tim-
mar i veckan för brandkårsverksamhet (undantaget 
beredskap). Allmänt sett använde något över hälften 
av dem som svarade (58,7 %) högst cirka 5 timmar i 
veckan för brandkårsverksamhet.

DE TRE VIKTIGASTE SAKER som motiverade inom 
brandkårsverksamheten var: den goda andan och 
gemenskapen (69,2 % av dem som svarade), viljan 
att hjälpa vid olyckssituationer (69,0 % av dem som 
svarade) samt alarmuppdragen i allmänhet (44,0 % 
av dem som svarade).

UR NEDANSTÅENDE JÄMFÖRELSE mellan åren 2014 
och 2017 ser man att graferna för brandkåristernas 
tidsanvändning för brandkårsverksamhet har förflyt-
tat sig mot ökad tidsanvändning. I praktiken torde 
detta betyda att brandkåristernas tidsanvändning 
för brandkårsverksamhet i rätt betydande grad skul-
le ha ökat under de tre senaste åren. Detta stöder 
motsvarande observationer som erhållits i andra 
sammanhang.

Multival- 
möjlighet

0 20 40 60 80 100

/n=1531

Vännerna
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samhörighet

Avtalsbunden, säker och 
kunnig verksamhet

Möjligheten att lära  
sig nya saker

Alarmuppdragen

Viljan att hjälpa  
till vid olycksfall

Möjligheten till  
samarbete med brandkårister 

i andra brandkårer
Ungdomsverk- 

samheten

Damverksamheten

Veteranverksamheten

Frivilligheten

Något annat

25,7

13

51

26

12

47

30

8

1 0

9

2 1

69,2

15,2

35,7

44

69

4,8

9,5

2,9

3

12,1

2,2

2014 2017

Jämförelsetabell  
2014–2017
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ARBETSATMOSFÄREN
HURUDAN ÄR ATMOSFÄREN I ARBETET I DIN BRANDKÅR?
Alla de som svarade totalt (n=1531) %.

Utmärkt Bra Någotsånär Nöjaktig Dålig

23,6

55,8

15,2

1,5
3,9

mt=4,0
sd=0,824
/n=1528

NEJ JA

UTMANINGARNA FÖR  
KONTINUITETEN  
I BRANDKÅRSVERKSAMHETEN 
HAR DU UNDER DET SENASTE ÅRET ÖVERVÄGT  
ATT UPPHÖRA MED BRANDKÅRSVERKSAMHETEN?
Alla de som svarade totalt (n=1531) %.

73,9

26,1

/n=1531

mt=1,7

sd=0,439
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HUR UPPLEVS MÖJLIGHETERNA ATT PÅVERKA
HUR BRA ANSER DU ATT DU KAN PÅVERKA BESLUTEN I DIN BRANDKÅRSFÖRENING / 
BRANDKÅR? Alla de som svarade totalt (n=1531) %.

Mycket bra Bra Någotsånär Dåligt Inte alls

24

44,1

23,6

7,3

1

mt=3,8
sd=0,912
/n=1525

ARBETSVÄLFÄRDEN
NÄSTAN ÅTTA av tio som svarade (79,4 %) ansåg att 
arbetsatmosfären i den egna brandkåren var åtminstone 
bra. Sammanlagt 15,2 procent ansåg att atmosfären är nå-
gotsånär medan de resterande 5,4 procenten av dem som 
svarade ansåg att den var nöjaktig eller rent av dålig.

NÄSTAN SJU av tio som svarade (68,1 %) bedömde att de 
hade åtminstone bra möjligheter att inverka på besluten i 
brandkårsföreningen / brandkåren. 23,6 procent ansåg att 
påverkningsmöjligheterna var någotsånär och 7,3 procent 
ansåg att de var dåliga. Sammanlagt 16 personer (1,0 %) 

ansåg att de inte alls kunde påverka besluten.

FLERA ÄN var fjärde som svarade (26,1 %) hade under det 
senaste året övervägt att avstå från sin brandkårsverksam-
het. Då den som svarade hade övervägt att avstå var de 
tre mest betydande orsakerna: svårigheter med att anpas-
sa brandkårsverksamheten till det övriga livet (42,5 % av 
dem som övervägt att avstå), klickbildning, mobbning eller 
liknande personkonflikter (35,2 %) eller räddningsverkets 
verksamhet såsom samarbetet, attityderna, resurserna 
eller liknande (30,9 %). 

24,8

52,6

16,7

1,64,3 74

26

 Motsvarande tal i barometern 2014.

 Motsvarande tal i barometern 2014.



14                          AVTALSBRANDKÅRSBAROMETERN • 2017 2017 • AVTALSBRANDKÅRSBAROMETERN                        15

0 20 40 60 80 100

44,4
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19,2

20,4

19,2

25,1

24,1

17,8

30,3

35,2

8,8 

6,3

14,8

17,3

13,4

13,1

34,7

30,9

5,6

8,5

10,7

14,1

Svårighet att passa in brandkårs- 
verksamheten i det övriga livet

Alltför mycket jobb i brandkåren eller 
det att verksamheten är alltför bindande

Problem som hänger ihop  
med valet av personer

I brandkårsarbetet finns det med  
personer som inte passar in där

Klickbildning, mobbning eller  
liknande personkonflikter

Känsla av utanförskap eller svårighet att 
komma med i gänget

Den egna hälsan  
eller åldern

Annan personlig orsak

Räddningsverkets verksamhet  
(samarbetet, attityderna,  

resurserna el. likn.)

Andra administrativa 
problem

Någon annan 
orsak

UTMANINGAR FÖR BRANDKÅRSVERKSAMHETENS FORTBESTÅND
AV VILKEN ORSAK (VÄLJ DE 1-3 MEST BETYDANDE).
Alla de som svarade ”ja” på föregående fråga (n=400) %. (2017)

/n=398
2017

2014

2014

2017

2017

Jämförelsetabell
2014–2017

Jämförelsetabell 
2014–2017

RÄDDNINGSVÄSENDETS  
SYSTEM OCH SAMARBETET
NÅGOT ÖVER HÄLFTEN (53,6 %) av alla dem som sva-
rade bedömde att samarbetet mellan räddningsverk 
och brandkår för tillfället löper åtminstone bra. 29,5 
procent bedömde att samarbetet löper någotsånär och 
13,9 procent ansåg att det löper nöjaktigt eller till och 
med dåligt. 2,9 procent av dem som svarade kunde 
inte bedöma hur samarbetet löper.

SOM ORSAKER TILL UTMANINGARNA nämndes oftast 
attitydproblem hos ledningen inom verket (60,7 % av 
dem som angivit ”försvarligt” eller ”dåligt”), attity-
dproblem hos enskilda personer (51,4 %) samt svag/
dålig kommunikation (50,0 %). Då man bedömer re-

sultaten bör man beakta att utmaningarna inte endast 
hänförde sig till enstaka faktorer utan rätt kraftigt spred 
sig över flera olika svarsalternativ.  

DE TRE VIKTIGASTE formerna som beskriver samar-
betet är enligt de som svarade att brandkåren har 
en kontaktperson som utsetts för samarbetet med 
räddningsverket (63,1 % av dem som svarade), att man 
håller regelbundna samarbetsdiskussioner mellan 
brandkåren och räddningsverket minst en gång per år 
(49,7 %) samt det att räddningsverket håller åtmins-
tone ett gemensamt tillfälle med regionens avtals-
brandkårer (38,2 %).
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SAMARBETET MELLAN RÄDDNINGSVERKET  
OCH BRANDKÅRERNA
HURUDANT TYCKER DU ATT SAMARBETET MELLAN RÄDDNINGSVERKET OCH DIN BRANDKÅR ÄR 
FÖR TILLFÄLLET? Alla de som svarade totalt (n=1531) %. (2017) 

Utmärkt Gott Någotsånär Nöjaktigt Dåligt Jag kan 
inte säga

6,2

9,9

42,1
43,7

37

29,5

3,3 4,2
2,9

11,5
9,7

mt=3,5
sd=0,958
/n=1531

2017
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SAMARBETET MED RÄDDNINGSVERKET
MEDELTAL REGIONVIS.
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50

33,2
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15,4

19,2

19,6

36

30,8

29

7,9

Attitydproblem – enskilda personer

Attitydproblem  
– räddningsverkets ledning

Byrokrati

Svag/dålig kommunikation

Resursanvändningen (resurserna  
utnyttjas inte förståndigt)

Resursbrist (inte tillräckligt  
med redskap/manskap)

Kravnivån (de krav som ställs på den 
enskilda avtalsbrandkåristen eller på 

brandkåren är alltför höga)

Personrelationerna

Maktmissbruk

Ansvarsflykt

Bortförklaring av problem

Annan orsak

SAMARBETET MELLAN RÄDDNINGSVERKEN  
OCH BRANDKÅRERNA
PÅ VAD BEROR UTMANINGARNA INOM SAMARBETET ENLIGT DIN UPPFATTNING? 
Alla är de som svarat ”dåligt” eller ”nöjaktigt” på fråga 12 (n=214) %

/n=214

n’

Åland

Lappland

Uleåborg-Nordostlandet

Kajanaland

Ådalarna

Norra Karelen

Norra Savolax

Mellersta Österbotten

Österbotten

Södra Österbotten

Satakunda

Birkaland

Mellersta Finland

Södra Savolax

Södra Karelen

Kymmenedalen

Päijänne-Tavastland

Egentliga Tavastland

Egentliga Finland

Östra Nyland

Mellersta Nyland

Västra Nyland

Helsingfors
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SAMARBETSFORMERNA
VÄLJ BLAND ALTERNATIV SOM BESKRIVER SAMARBETET MELLAN  
RÄDDNINGSVERKET OCH BRANDKÅREN DE (HÖGST TRE) VIKTIGASTE.  
Alla de som svarade totalt (n=1531) %.

/n=1462

I brandkå-
ren finns en 
person som 
utsetts att 
sköta sam-

arbetet med 
räddnings-

verket

Man håller 
regelbundna 

samar-
betsmöten 

mellan 
brandkåren 
och rädd-

ningsverket 
minst en 

gång per år

Ledningen 
för rädd-

ningsverket 
tar vid behov 

(t.ex. i en 
krissituation) 

inofficiell 
kontakt med 
brandkåren

Samarbetet 
med rädd-

ningsverket 
sker via 

brandkå-
rernas ge-

mensamma 
regionalav-

delning

Räddnings-
verket 

håller årligen 
åtminstone 
ett gemen-

samt tillfälle 
tillsam-

mans med 
regionens 

brandkårer

Det finns 
inte något 
samarbete 

eller det 
är mycket 
obetydligt 

(påtvunget)

Någonting 
annat

63,1

49,7

22,4

15,9

38,2

16,1

4,4

ARBETARSKYDDET
TOTALT CIRKA 65,3 procent av alla 
dem som svarade hade både bekan-
tat sig med det arbetarskyddsdirek-
tiv som ansluter sig till räddnings-
verksamheten och dessutom tagit 
innebörden till sig. 23,6 procent 
hade bekantat sig med direktiven 
men inte ordentligt tagit innebörden 
till sig och de resterande 11,0 pro-
centen hade inte alls bekantat sig 
med arbetarskyddsdirektiven. 

FÖR BRANDKÅRSVERKSAMHETENS 
DEL hade sammanlagt 69,5 pro-
cent av alla dem som svarat blivit 
granskade av arbetshälsovården. 
96,4 procent av dem som svarade 
uppgav att de var medvetna om 
sitt eget ansvar för arbetarskyddet. 
54 personer (3,6 %) var dock inte 
medvetna om saken. Som centrala 
faktorer med inverkan på arbetars-

kyddet uppgavs bl.a. utrustningen, 
tillräckligt kunnande och utbildning, 
attityden och samarbetet, att man 
följde direktiven samt hälsan.

NÄSTAN HÄLFTEN (43,2 %) av 
dem som svarade uppgav att det 
i brandkåren inte fanns tillräckligt 
med personlig släckningsutrust-
ning med tanke på underhållet 
(medan 56,8 % meddelade att det 
fanns tillräckligt). Likaså uppgav 
73,7 procent av dem som svarade 
att brandkårens alla medlemmar 
inte använde mellanhandskar vid 
eldsvådor. Orsak till att man inte 
använde sådana var för det mes-
ta att man inte tyckte att sådana 
behövdes (44,6 % av dem som 
svarade) och/eller att det inte fanns 
mellanhandskar att använda (41,0 
% av dem som svarade). Som andra 

orsaker uppgavs bl.a. dålig kunskap, 
attitydproblem, lättja, glömska, 
likgiltighet, gammal vana och det att 
de är besvärliga att använda.

5,1 PROCENT av alla dem som 
svarade kunde inte bedöma hur det 
i den egna brandkåren stod till med 
de lagstadgade arbetarskyddsfrågor-
na (arbetarskyddsplaner, arbetars-
kyddsdirektiv, riskbedömningar, årlig 
uppföljning, brandkårens represen-
tation i arbetarskyddsorganisationen 
samt saklig skyddsutrustning med 
tanke på räddningsuppgifterna). 
Knappt hälften (48,0 %) av dem som 
svarade bedömde att de lagstadga-
de arbetarskyddsfrågorna var i ett 
åtminstone bra skick, 33,4 procent 
att de var någotsånär och de res-
terande 13,5 procenten att de var 
nöjaktiga eller till och med dåliga.

JA, MEN JAG HAR INTE RIKTIGT 
TAGIT DEM TILL MEJ
NEJ

JA, OCH JAG TAGIT INNEBÖRDEN TILL MEJ

KÄNNEDOMEN OM  
ARBETARSKYDDSDIREKTIVEN
HAR DU BEKANTAT DIG MED DE ARBETARSKYDDSDIREKTIV 
SOM ANSLUTER SIG TILL BRANDKÅRSARBETET?
Alla de som svarade totalt (n=1531) %.

65,3

23,6

11

/n=1523

Multival- 
möjlighet
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NEJ

NEJ

NEJ

JA

JA

JA

ARBETSHÄLSOVÅRDENS  
KONTROLLER
HAR DU INOM RAMEN FÖR BRANDKÅRSVERKSAMHETEN 
BLIVIT UNDERSÖKT AV ARBETSHÄLSOVÅRDEN  
(LÄKARE, HÄLSOVÅRDARE)?
Alla de som svarade totalt (n=1531) %.

ARBETARSKYDDET OCH ANSVARET
KÄNNER DU TILL OCH ÄR DU MEDVETEN OM DITT  
EGET ANSVAR FÖR ARBETSSÄKERHETEN?
Alla de som svarade totalt (n=1531) %.

69,5

96,4

3,6

30,5

/n=1520

/n=1509

mt=1,3

mt=1,0

sd=0,461

sd=0,186

AVTALSBRANDKÅRERNAS PERSONAL HAR INOM RAMEN 
FÖR BRANDKÅRSVERKSAMHETEN BLIVIT UNDERSÖKT 
AV ARBETSHÄLSOVÅRDEN 
De av dem som svarade till vars uppgifter hör släcknings- och räddningsverksamhet. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

92

51

51

68

35

77

39

33

60

96

97

58

76

88

86

91

91

91

95

98

100

100

100

100

8

49

49

32

65

23

61

67

40

4

3

42

24

12

14

9

9

9

5

2

Åland

Lappland

Uleåborg-Nordostlandet

Kajanaland

Ådalarna

Norra Karelen

Norra Savolax

Mellersta Österbotten

Österbotten

Södra Österbotten

Satakunda

Birkaland

Mellersta Finland

Södra Savolax

Södra Karelen

Kymmenedalen

Päijänne-Tavastland

Egentliga Tavastland

Egentliga Finland

Östra Nyland

Mellersta Nyland

Västra Nyland

Helsingfors

Hela riket



22                          AVTALSBRANDKÅRSBAROMETERN • 2017 2017 • AVTALSBRANDKÅRSBAROMETERN                        23

FAKTORER SOM INVERKAR PÅ ARBETARSKYDDET
VILKA ANSER DU ATT ÄR DE TRE VIKTIGASTE FAKTORERNA SOM PÅVERKAR ARBETSSÄKERHETEN  
I BRANDKÅRSARBETET?  Alla de som svarade totalt (n=1531 / N=1085).
Svar som slumpvis valts ur hopen som någorlunda typiska för svaren.

”Sans och det att man tänker efter  
innan man handlar.”

”Passlig och hel personlig  
skyddsutrustning.”

”Redskap och skyddsutrustning i skick.”

”En minskning av exponeringen.”

”Korrekt användning och kunnande.”

”Man följer reglerna och håller  
utrustningen/redskapen i skick.”

”Utbildning/övning.”

”Att man sätter räddarnas och de rädda-
des säkerhet i viktighetsordning framom 
egendom.”

”Disciplin och attityd.”

”Vid trafikolyckor trafiken.”

”Moderna fordon i gott skick.”

”Det egna bondförnuftet.”

”Att man lär sig att göra saker och ting 
rätt från början. En stor del av regelverket 
i anslutning till arbetarskyddet kommer 
vid inlärningssituationer.”

”Lugn, bort med onödigt jäktande.”

”Att man identifierar riskerna på 
olycksplatsen.”

”Att man känner sina egna  
möjligheter och gränser.”

”En arbetssäker kultur där varje medlem 
har tagit till sig arbetarskyddets direktiv 
och regler.”

”Att man på alla nivåer är medveten om 
arbetarskyddsdirektiven och följer dem.”

”Att enhetschefen känner sin personal och 
deras kunnande.”

”Körutbildning och utbildning  
i alarmköra.”

”Förutseende. Man funderar över det 
man gör eller står i beråd att göra och 
förstår det, både som individ och som 
grupp.”

”Övning.”

”Personlig kunskap och förmåga.”

”Redskapens och den personliga  
utrustningens mängd, skick och kvalitet.”

”Redskap och verktyg som är i skick  
och i ordning.”

”Särskild försiktighet i trafiken.”

”Att man vid räddningsuppgifter  
litar på kamraten.”

”Att man använder bondförståndet.”

”Att man följer givna direktiv och regler.”

”Direktiv, handledning och å andra  
sidan arbetarens skyldigheter.”

”Enhetlig praxis inom  
räddningsverkets område.”

”Ett professionellt ’grepp’.”

NEJJA

TILLRÄCKLIGT MED PERSONLIG 
SLÄCKNINGSUTRUSTNING MED  
TANKE PÅ UNDERHÅLLET
BL.A. SÅDANT SOM STÖVLAR OCH HJÄLMAR ÄR  
REDAN AV HYGIENISKA SKÄL PERSONLIGA, OCH  
SLÄCKNINGSUTRUSTNING SOM BLIVIT SMUTSIG BÖR 
ALLTID TVÄTTAS. FINNS DET I DIN BRANDKÅR TILLRÄCKLIGT 
MED PERSONLIG SLÄCKNINGSUTRUSTNING ÄVEN  
MED TANKE PÅ UNDERHÅLLET?
Alla de som svarade totalt (n=1531) %.

56,8
43,2

/n=1505

mt=1,4

sd=0,496

”Önskan att bry sig om sin egen och  
andras hälsa och välbefinnande.”

”Att man tar tag i nära-ögat-situationer.”

”En person som utsetts att ansvara för 
arbetarskyddet så att saker och ting inte 
blir liggande på nivån ’nån sköter säkert 
om saken’.”
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FINNS DET TILLRÄCKLIGT MED PERSONLIG UTRUSTNING?
(ÄVEN FÖR DEN TID UNDERHÅLLET TAR?)

Jämförelsetabell 
2014–2017

20172014
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73,7

26,3

81,1

18,9

NEJJA

TILLRÄCKLIGT MED PERSONLIG  
UTRUSTNING REGIONVIS
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ANVÄNDNINGEN AV 
MELLANHANDSKAR

ANVÄNDER DIN BRANDKÅRS  
ALLA MEDLEMMAR  

MELLANHANDSKAR VID  
ELDSVÅDOR?

Alla de som svarade totalt (n=1531) %.

ANVÄNDNINGEN AV  
MELLANHANDSKAR
VARFÖR ANVÄNDER INTE DIN BRANDKÅRS 
ALLA MEDLEMMAR MELLANHANDSKAR VID 
ELDSVÅDOR? Alla de som på ovanstående fråga 
svarade ”nej” (n=1128) %. (2017)

/n=1531

mt=1,7

sd=0,441
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OMSORGEN OM ARBETARSKYDDSFRÅGOR
HUR BEDÖMER DU ATT DET STÅR TILL MED DE LAGSTADGADE ARBETARSKYDDSFRÅGORNA I DIN 
BRANDKÅR (HÄR AVSES UTTRYCKLIGEN ARBETARSKYDDSPLANER, ARBETARSKYDDSINSTRUKTIONER, 
RISKBEDÖMNINGAR, ÅRSUPPFÖLJNING, BRANDKÅRENS REPRESENTATION I ARBETARSKYDDS- 
ORGANSATIONEN, SAKLIGA SKYDDSMEDEL FÖR RÄDDNINGSUPPDRAGEN)? Alla de som svarade totalt 
(n=1531) %. (2017)

mt=3,4

sd=0,894

/n=1524

4,5 4,6

40,1
43,4

32,1 33,4

11,7
9,1

5,7
4,4

5,9 5,1

Multival-
möjlighet

Jämförelsetabell
2014–2017

Jämförelsetabell
2014–2017
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SAMARBETET MELLAN 
BRANDKÅRERNA
AV ALLA DEM som svarade ansåg 
68,7 procent att samarbetet med 
andra brandkårer inom det område 
där brandkåren verkar var åtminsto-
ne bra. 23,0 procent tyckte att det 
var någotsånär, medan sammanlagt 
5 procent tyckte att det var nöjaktigt 
eller dåligt. 3,4 procent av dem som 
svarade kunde inte bedöma hur 
samarbetet löper. Orsakerna till ett 
negativt omdöme handlade för det 
mesta om det ringa samarbetet samt 

om en viss negativ tävlingsanda.

43,5 PROCENT av alla dem som 
svarade uppgav att regionens brand-
kårers gemensamma verksamhet (re-
gionalavdelning eller motsvarande) 
fungerat åtminstone bra till förmån 
för avtalsbrandkårsverksamheten. 
29,6 procent tyckte att den gemen-
samma verksamheten var någotsånär 
medan 10,7 procent av dem som sva-
rade ansåg att den var nöjaktig eller 

dålig. Sammanlagt 14,2 procent av 
alla dem som svarade kunde inte ta 
ställning till frågan och 30 personer 
(2,0 % av dem som svarade) uppgav 
att det i deras region inte finns någon 
gemensam verksamhet brandkå-
rerna emellan. En eventuell negativ 
bedömning berodde för det mesta på 
att verksamheten ansågs vara mycket 
slumpartad och upplevdes som en 
”påtvingad” tillvaro i ”räddningsver-
kets ledband”.

0
10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

SAMARBETET MED ANDRA BRANDKÅRER
HUR FUNGERAR SAMARBETET MED ANDRA BRANDKÅRER INOM DIN BRANDKÅRS  
VERKSAMHETSOMRÅDE? Alla de som svarade totalt (n=1531) % .

8,8

59,9

23

4,1 0,9 3,4

mt=3,7
sd=0,716
/n=1527

REGIONENS BRANDKÅRERS GEMENSAMMA VERKSAMHET
HUR FUNGERAR REGIONENS BRANDKÅRERS GEMENSAMMA ARBETE (REGIONALAVDELNING 
ELLER MOTSVARANDE) TILL FÖRMÅN FÖR AVTALSBRANDKÅRSVERKSAMHETEN INOM  
RÄDDNINGSVERKETS OMRÅDE? Alla de som svarade totalt (n=1531) %. (2017)
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REKRYTERINGEN  
I BRANDKÅRERNA
SAMMANLAGT 69,8 PROCENT av alla dem som svarade 
uppgav att deras brandkårer hade rekrytering. Där det 
förekom rekrytering skedde den för det mesta via ung-
domsarbetet (62,1 % av dem som svarade). Av samma 
grupp av dem som svarade uppgav 52,4 procent att 
rekryteringen var kontinuerlig och 47,2 procent att den 
skedde då och då i form av jippon.

AV ALLA DEM SOM SVARADE var sammanlagt 38,5 
procent av den åsikten att man i framtiden inte kommer 
att få tillräckligt med alarmeringsdugliga medlemmar 
till brandkårerna. 32,9 procent kunte inte ta ställning 
till frågan och endast något flera än en fjärdedel (28,7 
% procent) bedömde att man kommer att få tillräckligt 
med alarmeringsdugliga medlemmar även i framtiden.

SOM ORSAKER TILL DET att man i framtiden inte kom-
mer att få tillräckligt med alarmeringsdugliga medlem-
mar till brandkårerna uppgavs bl.a. att tidsanvändningen 
ändrar sig och nutidsmänniskans brådska, att intresset 
för brandkårsverksamhet minskar, att brandkårerna täv-
lar med andra intressen som är i ökande (och att den då 
inte är tillräckligt attraktiv), regionalt utflyttningsövers-
kott och sålunda problem med befolkningstillgången på 
små orter samt att de krav som ställs på brandkårsverk-
samhet och sålunda en viss yrkesmässighet ökat.

NÄSTAN HÄLFTEN av dem som svarade (46,9 %) kunde 
inte ta ställning till frågan om man till brandkårerna i 
framtiden får medlemmar för annat än alarmverksam-
het. 35,0 procent bedömde att man får tillräckligt med 
sådana medlemmar medan resterande 18,2 bedömde 
att man får för lite av dem.

JA NEJ

BRANDKÅRERNAS  
MEDLEMSREKRYTERING
HAR DIN BRANDKÅR MEDLEMSREKRYTERING?
Alla de som svarade totalt (n=1531) %.

mt=1,3

sd=0,459

/n=1531

BLAND DE SÄTT som de som svarade uppgav för 
medlemsrekrytering kom det bl.a. fram att man via en 
viss öppenhet kan erbjuda en realistisk bild av verk-
samheten, olika slags jippon och över huvud taget det 
att man effektivt tar del i jippon som arrangeras av 
andra, att man vid jippon direkt får folk att komma mer 
med i verksamheten, att man förbättrar den offentli-
ga synligheten medelst effektiv marknadsföring och 
föreställningsreklam (även via sociala media), att man 
effektiverar medlemsrekryteringen samt olika besök till 
exempelvis skolor där man presenterar verksamheten.

69,8

30,2

NÅGRA SÄTT ATT REKRYTERA
(Urval bland det som föreslagits i de öppna svaren.)

”Stationsansvarige väljer kandidaterna 
och i personalens bekantskapskrets hittas 
det alltid då och då nya intresserade.”

”Man för ingen särskild kampanj men om 
grannen till någon kamrats bekant eller 
liknande skulle vara intresserad så tar 
man denna med i verksamheten.”

”Ingen särskild rekrytering, men man 
försöker få kamraterna med.” 

”Olika jippon där man håller  
sig framme.” 

”Facebook och nätsidorna  
ger synlighet.”

”Mycket slumpartat.”

”Om någon förirrar sig till stationen  
så försöker man ta tag och hålla fast  
= inte någon systematik.”
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”Medlemmarna gör rekrytering via  
’buskradion’ under hela året.”

”Marknader eller andra byevenemang.”

”Brandkåren har kommit ut från  
stationen, till evenemang där det  
rör sig folk.”

”Räddningsverkets nätsidor.”
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”Man har tillsammans med  
räddningsverket grundat en arbetsgrupp 
för rekrytering och information.”

”Situationen är bra och det fins inget akut 
behov av medlemmar just nu.”

”Enskilda medlemmar rekommenderar 
intresset för sina bekanta.”

”Man hittar i allmänhet alltid sådana som 
är intresserade, t.ex. en ny åldersklass.” 

KAN INTE SÄGA

KAN INTE SÄGA

NEJ

NEJ

JA

JA

TILLGÅNGEN PÅ ALARM- 
ERINGSDUGLIGA MEDLEMMAR  
I FRAMTIDEN
KOMMER MAN I FRAMTIDEN ATT FÅ TILLRÄCKLIGT 
MED ALARMERINGSDUGLIGA MEDLEMMAR TILL 
BRANDKÅRERNA??
Alla de som svarade totalt (n=1531) %.

HUR MAN EFFEKTIVT KAN FÖRVERKLIGA MEDLEMSREKRYTERING
HUR SKULLE DU FÖRVERKLIGA EN EFFEKTIVARE REKRYTERING?
Alla de som svarade totalt (n=1531 / N=488). (Urval bland de förslag som kom fram bland de öppna svaren.)

TILLGÅNGEN PÅ MEDLEMMAR 
FÖR ANNAN VERKSAMHET
KOMMER MAN I FRAMTIDEN ATT TILL BRAND- 
KÅRERNA FÅ MEDLEMMAR FÖR ANNAN  
VERKSAMHET ÄN ALARMVERKSAMHET?
Alla de som svarade totalt (n=1531) %.

/n=1525

18,2

46,9

35

/n=1531

38,5

32,9

28,7

”Aktiv information, email, Facebook,  
Twitter.”

“Genom att utnyttja föräldrar till  
brandkårens medlemmar såsom  
ungdomsavdelningen, intressegrupper 
och nätverk.”

”En aktiv, livskraftig, modern brandkår 
drar redan i sig till sig människor.”

”Med ett mera aktivt grepp i den externa 
kommunikationen. Genom att uppmuntra 
folk att komma med även på annat sätt 
än ’under disken’.”

”Genom att poängtera öppenhet vid 
rekryteringen, ett fungerande mångsidigt 
och systematiskt ungdomsarbete (att 

erbjuda en nyttig hobby), samarbete med 
regionens övriga avtalsbrandkårer (t.ex. 
gemensamma övningar för ungdomsav-
delningarna), synlighet vid sådana evene-
mang i regionen som arrangeras av olika 
föreningar och organisationer, informa-
tionsinslag riktade till läroanstalter, att 
deltaga i mässor och andra idrotts- och 
motionsevenemang.”

”Vi har inte det problemet eftersom det 
finns mera folk som vill komma än vi kan 
ta emot. Den egna ungdomsavdelningen 
producerar medlemmar i alarm- 
avdelningen.”

”Öppenhet och kontinuerlig rekrytering. 
Brandkårerna måste komma ut från  
stationerna och med bland människorna.”

Jämförelsetabell 
2014–2017
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”Öppen och positiv  
brandkårsverksamhet.”

”Jag vet inte. Medlemsrekryteringen  
måste vara realistisk och inte erbjuda 
’månen ner från himlen’. Jobben är inte 
alltid så trevliga och förhållandena inte 
alltid enkla. Nytt folk måste förstå det och 
ändå önska komma med.”

”Mera kunskap om det som brandkåren 
övar och hur, och vad som hör till verk-
samheten. Vi lyckades på en gång rekry-
tera 15 nya damer till damavdelningen 
då vi berättade om vad allt man kan göra 
och öva inom damavdelningen.”

”Mera evenemang där flera brandkårer 
kunde stå som arrangörer. Brandkårerna 
bör komma ut från sina stationer... syn-
lighet i kommuninvånarnas ögon. Någon 
kunde bli intresserad om man kommer åt 
att följa med en veckoövning.”

”Först måste man få den produkt  
man säljer i skick!!!” 

”Genom att arrangera öppna dörrar för 
dem som är intresserade av verksam-
heten och förklara för folk att brandkårs- 
verksamhet även är mycket annat än 
rökdykning.”

”Rekryteringen borde vara kontinuerlig. 
Själv väntade jag över ett par rekryte-
ringstillfällen innan jag vågade mej med.”

”Genom jippon i sociala medier och  
aktiv reklam i lokaltidningar och på 
anslagstavlor. Vid lokala evenemang och 
jippon har som synvinkeln medlemsrekry-
tering hög prioritet. Man engagerar hela 
gänget att rekrytera.”

”Genom att ändra räddningsverkets  
kommunikation beträffande avtalsbrand-
kårerna och även räddningsverkets atti-
tyd beträffande det att medlemsrekryte-
ringen även är deras sak.”

”Vi har prövat olika sätt och kommit till 
det resultatet att vi genom att klart synas 
på orten och göra målinriktat rekryte-
ringsarbete bäst får folk med. Oftast även 
via bekanta. Allmänna annonser osv. 
Kampanjer ger inte mycket resultat, men 
genom att positivt synas får vi ett gott 
rykte och det inverkar också.”

”Andan i brandkåren borde vara så bra 
att alla vill bli delaktiga i sammanslut-
ningen. Då sprids ordet och folk kommer 
med utan att det märks. Om man inte 
satsar på att göra saker så hör man om 
det även ur medlemmarnas mun och då 
är nykomlingar inte intresserade av att 
komma med. Det sätt på vilket nya med-
lemmar tas med i gänget berättar mycket 
och skapar grunden för det att personen 
fortsätter i verksamheten fast hur länge. 
Man borde fundera på och reda ut orsa-
kerna till att folk tidigare har slutat och 
korrigera de utmaningarna så att det inte 
i framtiden skall gå på samma sätt.”

”På en liten ort är det effektivast  
att fråga direkt.”

”Med en positiv kommunikation om en 
modern avtalsbrandkårs mångsidiga och 
intressanta verksamhetsbeskrivning.”

”Man måste bli av med inåtvärmningen 
och för varje ny medlem utse en tutor.”

”Det viktigaste skulle vara att höja hela 
räddningsbranschens image.”            

UTBILDNINGEN
SAMMANLAGT 64,5 PROCENT  
av dem som svarade uppgav att 
den lagstadgade utbildningen av 
alarmavdelningarnas personal arran-
gerades av räddningsverket medelst 
ett samarbetsavtal med ett regio-
nalt räddningsförbund eller SPEK:s 
regionala verksamhet. 21,7 procent 
uppgav att räddningsverket anordna-
de utbildningen i egen regi och 1,6 
procent angav något annat sätt. 12,2 
procent av dem som svarade kunde 
inte definiera vem som arrangerade 
utbildningen.

UTBILDNINGENS ARRANGEMANG 
ansågs av sammanlagt 48,1 procent 
löpa som sig bör (utmärkt eller bra). 
33,8 procent av dem som svarade 
ansåg att arrangemangen var något-
sånär medan 14,2 procent av dem 
som svarade ansåg att de var nöjak-
tiga eller dåliga. 3,9 procent av dem 
som svarade kunde inte bedöma hur 
utbildningen löpte.

AV ALLA DEM SOM SVARADE kunde 
5,6 procent inte bedöma om det 
inom respektive räddningsområde 
fanns tillräckligt med grundutbild-
ning. 24,8 procent ansåg att det 
fanns tillräcklig med utbildning 
medan 45,8 procent av dem som 
svarade ansåg att det fanns nästan 
tillräckligt. Nästan var fjärde (23,8 %) 
bedömde dock att det fanns för lite 
utbildning.

BRANDKÅRERNA ARRANGERADE 
i medeltal (Md) årligen flera än 
30 övningskvällar per år. De som 
svarade hade under de senaste fem 
åren i medeltal genomgått 1-3 (Md) 
manskapskurser. Sammanlagt cirka 
75,3 procent av alla dem som svara-
de ansåg att nivån på manskaps- och 
enhetschefskurserna var åtminstone 
bra. 14,1 procent bedömde att nivån 
var nöjaktig, medan cirka 2,1 procent 
av dem som svarade ansåg att den 
var försvarlig eller dålig. 8,6 procent 

av dem som svarade kunde inte 
bedöma kursernas nivå.

61,7 PROCENT av alla dem som 
svarade uppgav att de får tillräckligt 
av räddningsbranschens utbildnings-
material för självstudier. Resterande 
38,3 procent upplevde att det inte 
fanns tillräcklig med sådant material. 
Bland dem som svarade var materi-
alkällan i första hand utbildningsma-
terial som gjorts för kurserna (37,2 
procent av dem som svarade) och 
Internet (33,4 procent av dem som 
svarade).

SOM UTMANINGAR VID UTBILD-
NINGEN nämndes bl.a. kurstidtabel-
lerna och bristen på egen tid, kurser-
nas geografiska placering samt i en 
del fall även tillgången på material 
och brist på lämpliga kursledare.
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UTBILDNINGSARRANGÖREN
VEM FÖRVERKLIGAR I DIN REGION DEN UTBILDNING AV ALARMAVDELNINGENS PERSONAL 
SOM FÖRUTSÄTTS I LAG OCH FÖRORDNING? Alla de som svarade totalt (n=1531) %. UTBILDNINGENS TILLRÄCKLIGHET

ARRANGERAS DET INOM DIN REGION TILLRÄCKLIGT MED BRANDKÅRSGRUNDUTBILDNING?  
Alla de som svarade totalt (n=1531) %.

ANTALET ÖVNINGAR
HUR MÅNGA ÖVNINGSTILLFÄLLEN ARRANGERAR DIN BRANDKÅR PER ÅR? 
Alla de som svarade totalt (n=1531) %.

Räddningsverket som 
egen verksamhet

Det finns tillräckligt med 
utbildning

Räddningsverket i form 
av ett avtalsbaserat sam-
arbete med ett regionalt 
räddningsförbund eller 

SPEK:s regionalverksamhet Det finns nästan tillräck-
ligt med utbildning

På annat sätt

Det finns alltför lite 
utbildning

Jag kan inte säga

Jag vet inte /  
kan inte säga

21,7

24,8

2,9

4,6

23,1

69,4

64,5
45,8

1,6

23,8

12,2

5,6

/n=1519

HUR UTBILDNINGEN LÖPER
HUR LÖPER UTBILDNINGSARRANGEMANGEN INOM DIN REGION (ÅRLIGA PLANER FÖR DEN  
UTBILDNING SOM ARRANGERAS, KURSKALLELSERNA, KURSERNAS FÖRVERKLIGANDE,  
KURSTIDTABELLERNAS PLANENLIGHET OCH HUR DE HÅLLER, RESPONSFÖRFRÅGNINGEN)?
Alla de som svarade totalt (n=1531) %.

Utmärkt Bra Någotsånär Nöjaktigt Dåligt Jag kan inte säga

4,8

43,3

33,8

8,8
5,4

3,9

mt=3,3
sd=0,921
/n=1519

Md=30–
/n=1501

mt=2,0
sd=0,717
/n=1523
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ANTALET GENOMGÅNGNA MANSKAPSKURSER
HUR MÅNGA KURSER FÖR BRANDKÅRSMANSKAP HAR DU GENOMGÅTT UNDER DE SENASTE 
FEM ÅREN? Alla de som svarade totalt (n=1531) %.
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HURUDAN BEDÖMDES NIVÅN PÅ MANSKAPS-  
OCH ENHETSCHEFSKURSERNA
HURUDAN ANSER DU ALLMÄNT ATT NIVÅN PÅ MANSKAPS- OCH ENHETSCHEFSKURSERNA ÄR?
Alla de som svarade totalt (n=1531) %.

Berömlig Bra Nöjaktig Försvarlig Dålig Jag kan inte säga

9,6

65,7

14,1

1,5 0,6

8,6

mt=3,9
sd=0,610
/n=1503
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DEN PRIMÄRA TILLGÅNGEN PÅ UTBILDNINGSMATERIAL
VAR FÅR DU I FÖRSTA HAND TAG PÅ INFORMATION FÖR SJÄLVSTUDIER? 
Alla de som svarade totalt (n=1531) %.

I räddnings- 
branschens 
läroböcker

I utbildnings- 
materialet för 

kurser

På nätet Ur material som 
din brandkår gjort

På annat håll

19

37,2
33,4

8,3

2,1

/n=1465

JA NEJ

RÄCKER RÄDDNINGS- 
VÄSENDETS UTBILDNINGS- 
MATERIAL TILL?
TYCKER DU ATT DU FÅR TILLRÄCKLIGT MED  
RÄDDNINGSBRANSCHENS UTBILDNINGS- 
MATERIAL FÖR SJÄLVSTUDIER? Alla de som  
svarade totalt (n=1531) %.

mt=1,4

sd=0,486

/n=1472

38,3

61,7

UTMANINGAR VID  
UTBILDNINGEN
VILKA UTMANINGAR FINNS DET  
BETRÄFFANDE UTBILDNINGEN?
Alla de som svarade totalt (n=1531 / n=449).

”Ont om kurser och mängden  
personer som borde utbildas.”

”De förberedande kraven för kurser-
na har ställts så högt att man inte får 
tillräckligt med kursdeltagare och att 
kurser inhiberas.”

”Anpassningen av tidtabellerna till 
arbets- och det civila livet.”

”Tidtabellerna kommer upp alltför sent 
så att man inte kan ordna sitt delta-
gande på grund av det övriga livet 
eller arbetet.”
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”Det saknas uppdaterat kursmaterial att 
användas av avtalsbrandkårerna.”

”Jag har inte på långa tider kommit åt att 
deltaga i kurser. Kurstiderna meddelas 
ofta rätt sent. Ofta går det så att special- 
kurser inhiberas. Utbildningssystemet 
kunde ha mera intensiva kurser över en 
eller två dagar. Tre dagar är redan mycket 
utmanande att anpassa till arbetets och 
familjens tidtabeller.”

”Det finns bra material; räddningsverket, 
räddningsinstitutet, men man får det inte 
för brandkårernas egna utbildning.”

”Att lösgöra sig för utbildning är ofta svårt 
på grund av arbets- eller familjehinder. 
Dessutom hålls kurserna från oss räknat 
ofta långt borta på 70–100 kilometers 
avstånd.”

”Det är svårt att få tillräckligt sakkunnigt 
och utbildat folk som utbildare. Endast en 
tillräckligt utbildad utbildare kan skapa så 
intressanta övningar att de upplevs som 
intressanta.”

”Det ordnas alltför lite utbildning och det 
skulle finnas behov för kompletterande 
utbildning såsom exempelvis årlig utbild-
ning för gruppchefer eftersom grupp-
cheferna ansvarar för hela brandkårens 
utbildning.” 

”Om jag nu till först kunde komma  
in på kursen i släckningsarbete.”

”Det finns inga ordentliga opus. Kurser 
inhiberas och arrangeras i en tokig  
ordning. I början av året rökdykningskurs 
och först därefter kurs i räddningsarbete. 
Eller förstahjälpskurs i början av året och 
första delvårdskurs först i slutet av året 
(de stöder inte varandra och den som 
endast vil bli första delvårdare får vänta 
rätt länge).”

”För mycket teori. Det praktiska saknas.”

”Brandkårerna deltar inte i  
planeringen av utbildningen.”

”Räddningsverket har inte någon  
person som utnämnts att ansvara  
för avtalsbrandkårerna.”

”Kvaliteten på den utbildning som  
räddningsverket arrangerar kastar från 
ytterlighet till ytterlighet. Det finns goda 
och sakliga kurser och utbildare och se-
dan presentationer som går helt  
under ribban, både beträffande kursen 
och utbildaren.”

”Räddningsverket använder sitt eget 
intranät som distributionskanal och där 
kommer FBK:erna inte åt att titta på  
utbildningarna...”

ANTALET PERSONER MED 
LASTBILSKÖRKORT 
I AVSNITTETS ENDA fråga bad man dem som svarade bedöma om det i deras brandkår fanns tillräckligt med 
brandkårister med lastbilskörkort.

TOTALT 45,0 procent av dem som svarade ansåg att mängden var tillräcklig medan 34,5 procent ansåg att det 
fanns nästan tillräckligt och 16,7 procent ansåg att det fanns för lite. 3,8 procent av dem som svarade kunde 
inte bedöma mängden innehavare av lastbilskörkort.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Tillräckligt Nästan tillräckligt Alltför få personer Jag kan inte säga

46 45

31

35

17 17

5 4

2017 
mt=2,3
sd=0,745
/n=1523

KÖRKORT AV KLASS C
JÄMFÖRELSETABELL 2014–2017.

20172014

Jämförelsetabell  
2014–2017



40                          AVTALSBRANDKÅRSBAROMETERN • 2017 2017 • AVTALSBRANDKÅRSBAROMETERN                        41

STÖD FÖR BRANDKÅRS- 
VERKSAMHETEN
DEN MEST CENTRALA organisationen som enligt dem 
som svarade erbjöd stödtjänster bl.a. i form av utbild-
ning, material och kunskap utgjordes av räddningsver-
ket (83,8 % av dem som svarade). Som övriga organi-
sationer som erbjöd stödtjänster uppgavs oftast: det 
regionala räddningsförbundet (33,2 % av dem som 
svarade), regionens övriga brandkårer (26,8 %), Rädd-
ningsbranschens Centralorganisation i Finland (24,7 
%) och Finlands Avtalsbrandkårers Förbund 23,3 %).

HELA 46,9 PROCENT av dem som svarade kunde inte 
bedöma om det fanns tillräckligt med stödtjänster. 
35,0 procent av dem som svarade ansåg att stödt-

jänsterna var tillräckliga medan åter 18,2 procent 
ansåg att de inte var det. De som ansåg att stödt-
jänsterna inte var tillräckliga önskade mera av bl.a. 
öppet utbildningsmaterial och på det hela taget mera 
utbildning.

BETRÄFFANDE FINLANDS AVTALSBRANDKÅRERS 
FÖRBUNDS verksamhet kunde hela 22,4 procent av 
dem som svarade inte ge någon bedömning. 52,5 
procent av dem som svarade ansåg att Förbundets 
verksamhet var bra eller mycket bra, medan 21,9 
procent ansåg att den var medelmåttig och endast 3,2 
ansåg att den var dålig eller mycket dålig.
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STÖDTJÄNSTEPRODUCENTER
I BRANDKÅREN FÅR VI STÖD (UTBILDNING, TJÄNSTER, MATERIAL,  
INFORMATION MM) AV FÖLJANDE INSTANSER:   
Alla de som svarade totalt (n=1531) %.

/n=1434

NEJJA JAG KAN INTE SÄGA

ÄR STÖDTJÄNSTERNA  
TILLRÄCKLIGA?
FINNS DET TILLRÄCKLIGT AV SÅDANA  
STÖDTJÄNSTER (UTBILDNING, TJÄNSTER, MATERIAL, 
INFORMATION MM) ATT ERHÅLLA??
Alla de som svarade totalt (n=1531) %.
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OMDÖMET OM FINLANDS AVTALSBRANDKÅRERS  
FÖRBUNDS (SSPL) VERKSAMHET
FINLANDS AVTALSBRANDKÅRERS FÖRBUND SKÖTER PÅ RIKSNIVÅ OM  
AVTALSBRANDKÅRSSAMFUNDENS OCH AVTALSBRANDKÅRISTERNAS SAK.  
FUNGERAR FÖRBUNDET ENLIGT DIN ÅSIKT:
Alla de som svarade totalt (n=1531) %.

mt=3,7

sd=0,684

/n=1519

Mycket bra Bra Inte bra  
men inte 
heller illa

Rätt illa Synnerligen 
illa

Jag kan inte 
säga

5,1

47,4

21,9

2,4 0,8

22,4

Multisvars-
möjlighet
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SAMMANDRAG OCH  
SLUTLEDNINGAR
SUOMEN KYSELYTUTKIMUS OY genomförde i maj-ju-
ni 2017 Finlands Avtalsbrandkårers Förbunds enkät 
Avtalsbrandkårsbarometern 2017. Insamlingen av data 
förverkligades i form av en på förhand annonserad 
e-blankettundersökning via en sk. öppen svarslänk. 
Sammanlagt 1531 personer svarade och deltog således 
i enkäten, vilken kan anses tillfredsställande med tanke 
på den baspopulation som var föremål för undersök-
ningen. Undersökningen genomfördes förra gången i 
mars 2014 med delvis samma innehåll.

DE AVTALSBRANDKÅRISTER som deltog i enkäten var 
födda under åren 1935–2005 (ålder ca. 12–82 år) varvid 
medianfödelseåret var 1977 (ca. 40 år). Av alla dem 
som svarade var hela 85,4 procent män. Tyngdpunkten 
beträffande uppgifterna i brandkåren (deltagandet) för 
dem som svarade låg framför allt vid släcknings- och 
räddningsarbetet (85,2 %) men hälften av dem som sva-
rade (50,3 %) verkade även i andra operativa uppgifter. 
Som de tre viktigaste formerna av brandkårsverksam-
heten uppgav de som svarade alarmuppdragen (90,7 %), 
övning för räddningsuppgifter (78,0 %) samt utbildning 
för räddningsuppgifter (59,2 % av dem som svarade). Av 
alla dem som svarade hade hela 47,6 procent varit med 
i brandkårsverksamheten i över 20 år, med medianen 
liggande vid 16–20 år. Regionalt verkade de som sva-
rade vanligast i räddningsområdena Egentliga Finland 
(13,7 %), Satakunda, (8,4 %), Norra Savolax (7,5 %), 
Birkaland (7,1 %) och Västra Nyland (6,3 % av dem som 
svarade).

FÖR BRANDKÅRSARBETE (borträknat beredskap) använ-
de de som svarade i allmänhet cirka 2-5 timmar i veckan 
(Md). Knappt hälften (41,4 %) av brandkåristerna använ-
de dock mera än 6 timmar i veckan för brandkårsarbete. 
De tre saker som mest motiverade i brandkårsarbetet 

var: den goda andan och gemenskapen (69,2 % av dem 
som svarade), önskan att hjälpa vid uppdrag i olyckssitu-
ationer (69,0 % av dem som svarade) samt över huvud 
taget alarmuppdragen (44,0 % av dem som svarade). 
För många av dem som var med i brandkårsverksam-
heten var även möjligheten att lära sig nya saker (35,7 % 
av den som svarade) och vännerna (25,7 %) motiveran-
de faktorer.

SAMMANLAGT 79,4 PROCENT av alla dem som svarade 
ansåg att atmosfären i den egna brandkåren var åtmins-
tone bra och sammanlagt 68,1 procent bedömde att 
de kunde påverka i den egna brandkårsföreningens / 
brandkårens beslut åtminstone bra. Trots det hade flera 
än var fjärde av dem som svarade (26,1 %) under det 
senaste året övervägt att avstå från brandkårsverksam-
heten. Som de tre mest betydelsefulla orsakerna uppgav 
man svårigheten att anpassa brandkårsverksamheten 
till det övriga livet (42,5 %), klickbildning, mobbning el. 
likn. konflikter mellan personer (35,2 %) samt rädd-
ningsverkets agerande beträffande sådant som sam-
arbete, attityder, resurser eller liknande (30,9 % av de 
svaranden som övervägt att avstå).

AV ALLA DEM SOM SVARADE bedömde endast något 
över hälften (53,6 %) att samarbetet mellan räddnings-
verket och brandkåren förlöpte åtminstone bra. Orsaker 
till att samarbetet eventuellt inte löpte ansåg man 
vanligast ligga i attitydproblem med räddningsverkets 
ledning (60,7 %), attitydproblem med enskilda individer 
(51,4 %) samt svag eller dålig kommunikation (50,0 % av 
alla de svaranden som ansåg att samarbetet löpte nöj-
aktigt eller illa). Då man granskar resultaten är det skäl 
att observera att även många andra omständigheter fick 
många svar vid den här frågan. Att definiera enskilda 
orsaker är sålunda minst sagt krångligt.

DE SOM SVARADE ansåg att de tre former som bäst 
beskrev samarbetet med räddningsverket var att brand-
kåren hade en person som utsetts att sköta samarbetet 
(63,1 % av dem som svarade), man höll regelbund-
na samarbetsförhandlingar mellan brandkåren och 
räddningsverket minst en gång per år, (49,7 % av dem 
som svarade) samt att räddningsverket håller minst ett 
gemensamt tillfälle för regionens avtalsbrandkårer (38,2 
% av dem som svarade).

HELA 23,6 PROCENT av alla dem som svarade uppgav att 
även om man hade bekantat sig med de arbetarskydds-
direktiv som ansluter sig till räddningsverksamheten så 
hade man dock inte ordentligt tagit dem till sig. 11,0 pro-
cent hade inte alls bekantat sig med direktiven. Resten 
av dem som svarade hade både bekantat sig med dem 
och tagit dem till sig. Nästan alla de som svarade  (96,4 
%) uppgav dock att de var medvetna om sitt eget ansvar 
för arbetarskyddet Som centrala faktorer som inverkar 
på arbetarskyddet nämndes bl.a. rätt utrustning som 
fungerar, tillräckligt kunnande och tillräcklig utbildning, 
attityderna och samarbetet, att man följer direktiven 
samt den egna hälsan. Sammanlagt 69,5 procent av alla 
dem som svarade hade blivit undersökta av arbetshälso-
vården inom ramen för brandkårsverksamheten.

KNAPPT HÄLFTEN (43,2 %) av alla dem som svarade 
uppgav att det i brandkåren inte fanns tillräckligt med 
personlig släckningsutrustning med tanke på underhål-
let. Sammanlagt 73,7 procent av alla dem som svarade 
uppgav att brandkårens alla medlemmar inte använde 
mellanhandskar vid eldsläckning. Orsaken till att man 
inte använde sådana var oftast (44,6 % av de svarande 
som uppgav att alla inte använde mellanhandskar) att 
man inte ansåg det nödvändigt att använda sådana 
och/eller att det inte fanns mellanhandskar (41,0 %). 
Användningen av mellanhandskar begränsades även av 
okunskap, attitydproblem, lättja, nonchalans och gamla 
seder.
 
DE SOM SVARADE bedömde dock att de lagstadgade 
arbetarskyddsfrågorna i brandkåren var skäligen i skick 
(mt= 3,4 på skalan 1–5).

DE SOM SVARADE bedömde att samarbetet med andra 
brandkårer löpte rätt bra (mt= 3,7 på skalan 1–5). Ifall 
samarbetet inte fungerade låg orsaken vanligen i att det 
allmänt taget fanns för lite av det eller i en negativ täv-
lingsmentalitet. Brandkårernas gemensamma verksam-
het (inom ramen för en regionalavdelning eller motsva-

rande) för avtalsbrandkåristernas bästa i regionen 
ansåg de som svarade vara ganska någotsånär (mt= 
3,4 på skalan 1-5). Som orsaker till ett negativt omdö-
me låg återigen att verksamheten ansågs slumpartad 
och somliga ansåg att den snarast var dikterad av ett 
tvång.

BRANDKÅRERNA ÄGNADE SIG typiskt åt medlems-
rekrytering (69,8 %) och den skedde för det mesta 
via ungdomsarbetet (62,1 %). Trots medlemsrekry-
teringen bedömde endast 28,7 procent av dem som 
svarade att man även i framtiden kommer att få 
tillräckligt med alarmeringsdugliga medlemmar (cirka 
38,5 % bedömde att man inte kommer att få tillräck-
ligt med medlemmar medan resterande 32,9 procent 
inte kunde ta ställning till frågan). Centrala orsaker 
till problemet ansågs bl.a. ligga i dagens människ-
ors brådska, att intresset för brandkårsverksamhet 
kanske är i sjunkande och tävlar med andra intressen, 
regional befolkningsminskning samt att kraven på 
brandkårsverksamheten och en viss yrkesmässighet 
ökar.  I framtiden kommer det troligen även att finnas 
utmaningar för att få medlemmar för annat än alarm-
verksamhet, eftersom endast 35,0 procent av dem 
som svarade uppskattade att det kommer att finnas 
tillräckligt med sådana medlemmar (medan cirka 46,9 
% inte ansåg sig kunna ta ställning till frågan och 18,2 
% bedömde att man inte kommer att få tillräckligt 
med medlemmar för annat än alarmverksamhet). 
Som effektiva sätt att rekrytera medlemmar nämndes 
bl.a. olika jippon och det att man mera effektivt skulle 
vara med i olika evenemang och över huvud taget 
öka brandkårens synlighet i offentligheten med hjälp 
av marknadsföring och föreställningsbaserad reklam, 
samt olika former av besök i exempelvis skolor. Beträf-
fande frågorna gällande medlemsrekryteringen bör 
man beakta den stora osäkerhet som ligger i svaren 
bl.a. i form av andelen ”kan inte säga” och delvis även 
i de öppna svaren.

DEN LAGSTADGADE UTBILDNINGEN av alarmavdel-
ningarnas personal arrangeras typiskt (64,5 %) av 
räddningsverket i form av samarbetsavtal med det 
lokala räddningsförbundet eller SPEK:s regionalverk-
samhet. Kursarrangemangen ansågs löpa någotsånär 
(mt= 3,3 på skalan 1–5) och mängden grundutbildning 
ansågs vara nästan tillräcklig (mt= 2,0 på skalan 1–3). 
Då man bedömer mängden är det dock skäl att obser-
vera att var fjärde (23,8 %) av dem som svarade ansåg 
att det finns för lite grundutbildning.
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BRANDKÅRERNA ARRANGERADE årligen i allmänhet 
(Md) flera än 30 övningskvällar. De som svarade hade 
under de fem senaste åren i allmänhet (Md) genom-
gått 1–3 manskapskurser (39,8 % hade under de fem 
senaste åren inte alls gått på manskapskurser). Nivån 
för manskaps- och enhetschefskurserna bedömdes vara 
bra (mt= 3,9 på skalan 1-5).

EN DRYG MAJORITET (61,7 %) av dem som svarade 
uppgav att de fick tillräcklig med material för självstu-
dier medan åter resterande 38,3 procent upplevde att 
det inte fanns tillräckligt med material. Som de svaran-
des materialkällor fungerade framför allt material som 
gjorts upp för kurser (37,2 % av dem som svarade) samt 
Internet (33,4 % av dem som svarade). Som utmaningar 
i utbildningen nämndes bl.a. svårigheten att anpassa 
kursernas tidtabeller till det egna personliga livet och 
kursernas geografiska positionering. De som svarade 
bedömde att andelen brandkårister med lastbilskörkort 
var nästan tillräckligt (mt= 2,3 på skalan 1–3).

SOM DEN CENTRALA ORGANISATIONEN för tillhan-
dahållande av stödtjänster i form av bl.a. utbildning, 
material och kunnande framstod räddningsverket (83,8 
% av dem som svarade). 35,0 procent av dem som 
svarade ansåg att stödtjänsterna var tillräckliga, medan 
åter 18,2 procent var av den åsikten att de inte var det. 
Nästan hälften (46,9 %) av alla dem som svarade kunde 
inte bedöma om stödtjänsterna var tillräckliga. De som 
ansåg att de var otillräckliga önskade mera av sådant 
som öppet utbildningsmaterial och över huvud taget 
mera utbildning.

I SLUTET AV ENKÄTEN bedömde de som svarade Fin-
lands Avtalsbrandkårers Förbunds verksamhet som den 
som sköter avtalsbrandkårssamfundens och avtals-
brandkåristernas ärenden på riksnivå. De som svarade 
gav Förbundets verksamhet vitsordet ”bra” (mt= 3,7 på 
skalan 1-5). Sammanlagt 22,4 procent av alla dem som 
svarade kunde dock inte bedöma Förbundets verksam-
het.

SOM ENKÄTENS CENTRALA slutsatser kan man kon-
statera att framtiden medför utmaningar då det gäller 
att trygga mängden medlemmar, både beträffande 
alarmeringsdugliga medlemmar och sådana som deltar 
i annat än släcknings- och räddningsverksamhet. De 
som svarade hade en rätt hög åldersmedian (40 år) och 
nästan hälften av dem som svarade hade varit med i 
brandkårsverksamheten i över 20 år.

TIDSANVÄNDNINGEN utgör för mången en central 
utmaning då det gäller att fortsätta med verksamheten 
och samma tidsanvändning utgör även en utmaning 
då det gäller att få med nya medlemmar på en intres-
semarknad där konkurrensen är hård. Brandkårsverk-
samheten måste kunna särskilja sig med hjälp av de 
faktorer som de som svarade ansåg utgöra de viktigaste 
verksamhetsformerna (alarmuppdragen, räddnings-
verksamheten samt övning och utbildning för dem) 
men å andra sidan även med hjälp av de andra motiva-
tionsfaktorer som de som svarade ansåg viktiga, såsom 
bl.a. viljan att hjälpa, god anda, gemenskap och vänner. 
På basen av svaren verkar det som om brandkårsverk-
samheten för många av dem som svarade skulle vara 
nånting mera än enbart ett intresse, och å andra sidan 
sågs en viss professionalitet bland en del av dem som 
svarade till och med som en negativ sak. En sådan 
helhet torde medföra extra utmaningar då man skall 
marknadsföra verksamheten i en tid där människorna 
inte mera nödvändigtvis binder sig vid ett och samma 
intresse för hela livet utan då och då vill pröva även på 
nånting nytt.

ARBETSATMOSFÄREN i de brandkårer som de som 
svarade representerade vad huvudsakligen bra, men 
samarbetet med räddningsverket erbjöd i viss mån 
utmaningar. Olika attitydproblem kan man i många 
fall korrigera med hjälp av effektivare kommunikation, 
och den saken skulle i skenet av resultaten vara skäl 
att uppmärksamma. Ifall informationsgången inte är 
tillräcklig uppstår det ofta felaktiga uppfattningar.

BETRÄFFANDE ARBETARSKYDDET väckte det uppmärk-
samhet att en rätt stor andel av dem som svarade inte 
riktigt ordentligt hade tagit till sig arbetarskyddsdi-
rektiven. Lyckligtvis verkade det dock som om de som 
svarade skulle vara medvetna om sitt eget ansvar för 
arbetarskyddet, även om man anser att de lagstadgade 
arbetarskyddsfrågorna endast är någotsånär i skick. Till-
gången på personlig släckningsutrustning med tanke på 
underhållet och användningen av mellanhandskar vid 
eldsvådor är också sådant som medför sina egna utma-
ningar. Man vill ha mera utbildning och studiematerial, 
och att lära sig nytt är även en central motivationsfaktor 
för att orka med jobbet.

SAMMANLAGT 22,4 PROCENT av dem som svarade 
kunde inte bedöma Finlands Avtalsbrandkårers För-
bunds verksamhet. Där är mera transparens absolut av 
nöden.
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