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Sammanfattning 

Räddningstjänsten i Linköping har genomfört en stor rekrytering av brandmän för att 
bl.a. bemanna en ny brandstation i stadsdelen Lambohov. Huvudsyftena med rekryte-
ringen i ansökan till Equal Östergötland kan sammanfattas på följande sätt. 
 

• Att öka mångfalden bland personalen på Räddningstjänsten (fler kvinnor och 
personer med utländsk bakgrund). 

• Att utveckla en rekryteringsmodell som är rättvis och effektiv och som kan spri-
das till andra delar av kommunens verksamhet och mångfaldens ansiktens ut-
vecklingspartners 

• Att öka medvetenheten om betydelsen av att ha kompetenta medarbetare som 
representerar olika grupper i samhället.  

• Att förstå att mångkulturella erfarenheter och nätverk är en kompetens som ökar 
kommunens förutsättningar att nå sina verksamhetsmål 

 
Rekryteringsarbetets olika faser har följts med direkt observation och intervjuare av 
Alger Klasson, UDOK HB. 
 
Kan modellen med Rättvis och effektiv rekrytering användas inom andra verk-
samhetsområden i Linköpings kommun än Räddningstjänstens?  

Modellen kräver noggranna förberedelser och kan på så sätt öka effektiviteten. Den 
kan även bidra till att sökande får fyllig information om befattningen och komma under-
fund om att den inte passar. Modellen kan bidra till ett gynnsamt självurval. 

 
Vilka förslag till förändringar av modellen leder pilotförsöket fram till? 

Arbetet med att ta fram en kompetensprofil är meningsfullt men kan bli svårare än 
förväntat, då det är svårt att formulera precisa begrepp inte minst när det gäller person-
liga färdigheter och egenskaper. Det är viktigt att göra en prioritering av vilka delar i 
kompetensprofilen, som är viktigast för befattningen i fråga. 

Ansökningsformuläret utformades för att kunna läggas ut och besvaras på Internet. 
En fördel med ansökningsformuläret är att man får en standardiserad uppställning av de 
sökandes meriter och erfarenheter. Det resulterade dock i för tunna beskrivningar av de 
anställningar de sökande haft och av innehållet i arbetsuppgifterna. Gör ansökningsfor-
muläret tillräckligt detaljerat när det gäller att beskriva tidigare anställningar i kronolo-
gisk ordningsföljd och med krav på beskrivning av de arbetsuppgifter man ansvarat för. 
Snåla inte med utrymmet att beskriva erfarenheterna i. Ge möjlighet för rekryterings-
gruppen att föra in egna bedömningar av de sökandes meriter. 

När det gäller rekryteringskanaler och utannonsering blir rekommendationen föl-
jande. Pröva rekryteringskanaler som ger möjligheter att nå de grupper man önskar nå 
för att bl.a. öka mångfalden. Detta gäller i hög grad grupper som kan öka mångfalden i 
personalgruppen. Locka inte grupper i utannonseringen att söka, som inte fyller kraven 
på utbildning eller annan krävd kompetens. 

Urval till intervju och tester. Den grundläggande bristen var att det inte gick att föra 
in värderingar av de sökandes meriter direkt i IT-modulen för att sedan kunna sortera 
och söka ut sökande. Pröva att lägga ut ansökningshandlingar på Internet men lägg in 
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möjligheter för rekryteringsgruppens medlemmar att föra in bedömningar, värderingar, 
direkt i ansökningsformuläret 

Intervjuer och tester. Avsätt resurser för att träna rekryteringsgruppen i frågeteknik, 
förhållningssätt under intervjuerna. Det är önskvärt att genomföra praktiska övningar 
upplagda med tanke på den tid som kommer att stå till förfogande för varje intervju. 
Pröva även att genomföra intervjuer när de som intervjuar är flera personer samtidigt. 
Återkoppling av någon professionell på övningarna ökar kvaliteten på intervjuarbetet. 
Det är en fördel om den sökande får möta flera personer på olika ”stationer” under in-
tervju- testdagen/dagarna. 

Referenstagning. Det stödmaterial som användes för referenstagning har fungerat 
mycket bra. Låt flera i referensgruppen genomföra referenstagningarna. Utgå ifrån ett 
stödmaterial, som är gemensamt för alla som tar referenser i rekryteringsgruppen. Gör 
en gemensam genomgång av de sökande för att bl.a. fokusera på vilka farhågor man vill 
få synpunkter på vid referenstagningen. 

 
Leder Rättvis och effektiv rekrytering till att mångfalden i personalgruppen ökar? 

Slutresultatet av rekryteringen blev att åldersfördelningen bland de anställda brand-
männen kraftigt påverkats genom att så många yngre anställs. Åldersspridning som en 
del i begreppet mångfald har på så sätt åstadkommits.  

Av de 20 kvinnor med utbildning som brandman inbjöds 5 till intervju och test. Två 
hade redan fått jobb på annat håll och en klarade inte av konditionstestet och kunde där-
för inte komma. De två resterande hävdade sig så väl i intervjuerna och testerna att de 
erbjudits anställning. Eftersom ingen kvinna tidigare var anställd som brandman vid 
Räddningstjänsten så har kön som en komponent i begreppet mångfald påverkats.  

De tre sökande med utbildning som brandman i ett annat land än i Sverige kallades 
till intervjuer och tester. De fick genomgå en extra halvdag med arbetsrelaterade tester 
som bl.a. rökdykning. Det visade sig att den utbildning de hade inte räckte för att hävda 
sig gentemot andra sökande. Frågan kvarstår dock om det hade varit möjligt att arrange-
ra kompletterande utbildning för att kunna öka möjligheterna att få en ökad mångfald 
bland brandmännen  

Det strategiskt viktiga beslutet att utesluta sökande, som inte hade någon brandman-
nautbildning, resulterade i att många i med invandrarbakgrund inte blev aktuella i den 
fortsatta rekryteringsprocessen. Även här kan frågan ställas om det hade varit möjligt att 
kalla några av de sökande med speciella språkkompetenser och genomföra särskilda 
utbildningsinsatser med tanke på brandmannayrket. En förutsättning är dock att de i 
övrigt klarat av testerna och i intervjuerna bedömts som intressanta att satsa på.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att rekryteringen av de 23 nya brandmännen 
påverkat mångfalden i personalgruppen. Men är det tillräckligt frågar någon. Det är en 
fråga om vilka förväntningar man haft på metoden med Rättvis och effektiv rekrytering. 
Genom att ha kompetensen i fokus hela rekryteringsprocessen har möjligheterna ökat att 
ge de sökande en mer rättvis bedömning. Det finns dock anledning att varna för före-
ställningen att metoden med Rättvis och effektiv rekrytering är en snabb och enkel väg 
att öka mångfalden bland personalen i olika förvaltningar i kommunen. 
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Bakgrund 

Linköpings Personalpolitiska Program (LPP) antogs i politisk enighet i fullmäktige 
2001. LPP har bl.a. följande formuleringar 
  

• Arbetet med jämställdhets- och etniska mångfaldsfrågor ska ingå som en inte-
grerad del i kommunens arbetsmiljö- och kvalitetsarbete1. 

• Möjlighet till utbildning, kompetens- och karriärutveckling ska utgå från samma 
principer för alla medarbetare. 

• Riktlinjer som ökar mångfalden i personalsammansättningen avseende kön, ål-
der och etnisk bakgrund ska tillämpas vid rekrytering av nya medarbetare och 
chefer samt vid tillsättning av arbetsgrupper 

 
LPP bildar en viktig utgångspunkt för Räddningstjänstens arbete med att rekrytera 23 
medarbetare i samband att en ny brandstation byggs i stadsdelen Lambohov.  

Utöver att öka mångfalden vid rekryteringen prövas även en modell för rättvis och 
effektiv rekrytering, som beskrivs längre fram i rapporten. En ansökan om projektmedel 
från Experimentverkstaden inom Östergötlands Equalprojekt ”Mångfaldens Ansikten” 
gav utdelning. Följande formulering rör mångfaldsperspektivet ”Räddningstjänsten står 
inför stora rekryteringar under detta år. Det finns strategiska mål att bli mer mångfal-
diga d.v.s. för Räddningstjänsten betyder det fler kvinnor och fler medarbetare med 
annan etnisk bakgrund än svensk” Ur ansökan sammanfattas följande formuleringar  

 
• Att öka mångfalden bland personalen på Räddningstjänsten (fler kvinnor och 

personer med utländsk bakgrund). 
• Att utveckla en rekryteringsmodell som är rättvis och effektiv och som kan spri-

das till andra delar av kommunens verksamhet och mångfaldens ansiktens ut-
vecklingspartners 

• Att öka medvetenheten om betydelsen av att ha kompetenta medarbetare som 
representerar olika grupper i samhället.  

• Att förstå att mångkulturella erfarenheter och nätverk är en kompetens som ökar 
kommunens förutsättningar att nå sina verksamhetsmål 

 
 
I en D-uppsats av Clara Ahlstedt2 (sidan 3) framhåller Ahlstedt att kreativiteten i hete-
rogena grupper är större än i homogena grupper.  

Forskning har dock även visat att mångfald kan hämma gruppers funktion. Flera författare på-
pekar att mångfald måste hanteras och tillvaratas på ett genomtänkt sätt för att mångfaldens po-
tentiella positiva effekter ska bli starkare än dess potentiella negativa effekter. 

                                                
1 Arbetsgivar- och arbetstagarpartens skyldigheter och rättigheter i arbetet för att uppnå jämställdhet, 
jämlikhet och etnisk mångfald i arbetslivet regleras i arbetsmiljölagen, i centrala och lokala avtal samt i 
de fyra så kallade diskrimineringslagarna; 1) jämställdhet 2) etnisk diskriminering 3) funktionshinder 
4) sexuell läggning. 
2 Ahlstedt, Clara. (vårterminen 2005). Om mångfald – och dess betydelse för arbetsgrupper. Programmet 
för personal- och arbetsvetenskap. Linköpings universitet 
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Arbetssätt för mångfald och jämställdhet i Linköpings kommun 

I figuren nedan anges huvuddragen av hur arbetet med mångfald och jämställdhet be-
drivs. Mångfalds- och jämställdhetsfrågorna utgör en genomgående dimension i all 
verksamhet i kommunen. 
 

 
Figur 1. Nytt arbetssätt för mångfald och jämställdhet 

Det operativa arbetet inom varje anställningsmyndighet bedrivs med stöd av en särskild 
resurs, som samtidigt bildar ett nätverk för utbyte av erfarenheter.  
 

Räddningstjänstens organisation 
På Räddningstjänsten finns idag 91anställda, varav 54 arbetar skifttjänst. Skifttjänst 
består av cirka 14 arbetspass per månad, 42 tim/vecka. Dagpasset är 08.00 – 17.00 och 
nattpasset 17.00 – 08.00. Personalen arbetar i fyra skiftlag. Arbetstiden kan även vara 
förlagd till dagtid, 40 tim/vecka.  

Sammanlagt finns fyra kvinnor anställda, en som brandingenjör samt tre på den ad-
ministrativa avdelningen. Ingen brandman är kvinna. 

En av de anställda kommer från Iran och arbetar som tekniker. 
Idag finns en brandstation men 1 oktober 2006 öppnar den nya brandstationen i 

Lambohov. De anställda kommer att fördelas på de två brandstationerna.  
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Utvärderingsuppdraget 

Stödet till pilotprojektet vid Räddningstjänsten från såväl Mångfaldens Ansikten och 
Linköpings kommun har även inneburit att projektet skall utvärderas för att skaffa erfa-
renheter för att se om modellen med Rättvis och effektiv rekrytering kan användas i 
större skala i kommunen. Faiz Jaber, personalstrateg i kommunens ledningskontor, har 
gett Alger Klasson, UDOK HB, i uppdrag att genomföra utvärderingen av pilotprojek-
tet.  

Frågeställningar 
De huvudsakliga frågeställningarna kan sammanfattas på följande sätt. 

 
1. Kan modellen med Rättvis och effektiv rekrytering användas inom andra 

verksamhetsområden i Linköpings kommun än Räddningstjänstens? 
 

2. Vilka förslag till förändringar av modellen leder pilotförsöket fram till? 
 

3. Leder Rättvis och effektiv rekrytering till att mångfalden i personalgruppen 
ökar? 

 

Undersökningsmetod 
Den dominerande metoden för datainsamling har varit direkt observation. Jag har följt 
merparten av rekryteringsgruppens sammanträden och följt det konkreta arbetet vid de 
olika stationerna under intervju- och testdagarna.  

Utöver de direkta observationerna har jag intervjuat rekryteringsgruppen som helhet 
samt gjort kortare intervjuer med de sökande. 
 

Organisatoriska förutsättningar för rekryteringsar-
betet vid Räddningstjänsten  

I en tidigare utvärdering av mångfaldsarbetet i Linköpings kommun valde jag att utgå 
ifrån en modell som bygger på Tilly (2000), Eva Löfgren, konsult vid Diversity Sup-
port, har konstruerat modellen med kopplingar till en uppsats från Karlstad universitet, 
Bergman, A. & Schough, K. (2002). 
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Figur 2. Organisatoriskt stöd och attityder, medvetenhet 

 
Det ena begreppet i modellen är organisatoriskt stöd. Det kan innefatta såväl policy i 
form av antagna dokument typ LPP. Det kan även omfatta frågor om hur man rent or-
ganisatoriskt byggt upp möjligheterna att stödja planerade förändringar  

Det andra begreppet står för individernas attityder, medvetenhet. Här handlar det om 
inställningen, förhållningssättet, till mångfald i kommunens personaluppsättning. 

Genom att kombinera de två dimensionerna får Tilly fram fyra fält. När medveten-
heten om fenomenet i fråga är låg och detta kombineras med ett lågt organisatoriskt stöd 
är sannolikheten stor för att det inte blir någon förändring alls. Vanmakt, frustration, 
uppstår i organisationer där det finns en medvetenhet och ett engagemang för en viss 
fråga bland personalen men där det organisatoriska stödet för frågan är lågt eller obe-
fintligt.  

Ett annat händelseförlopp kan uppstå när det finns ett starkt och energiskt organisa-
toriskt stöd för en fråga men där medvetenheten är låg eller mycket omogen bland per-
sonalen. Då kan det bli ett pliktskyldigt men mekaniskt och formellt, byråkratiskt arbete 
med den aktuella frågan.  

Den gynnsammaste situationen uppstår när det finns ett starkt organisatoriskt stöd 
som sammanfaller med en mogen och tydlig medvetenhet om frågans betydelse. Då kan 
planerade förändringar slå igenom förbluffande snabbt. 

Hur ser det då förutsättningarna ut på Räddningstjänsten i Linköping för att kunna 
genomföra ett systematiskt rekryteringsarbete och få till stånd en ökad mångfald i per-
sonalgruppen? 

Stöd från kommunens ledning 

Det finns ett starkt stöd från kommunens ledning bland såväl politiker som tjänstemän 
att pröva modellen med Rättvis och effektiv rekrytering vid Räddningstjänsten 

Projektmedel och konsultstöd 

En ansökan om projektmedel från Experimentverkstaden inom Östergötlands Equalpro-
jekt ”Mångfaldens Ansikten” beviljades och gav möjligheter att få stöd av konsulter 
beträffande både rekryteringsmetodiken och intervjumetodiken. Med stöd från Linkö-
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pings kommun kunde även en utbildning med en fördjupning av begreppet mångfald 
genomföras för brandmännen. Med de extra resurser, som stått till förfogande, har det 
även varit lättare att betala övertid för rekryteringsgruppens medlemmar beroende bl.a. 
på kollisioner mellan skifttider och rekryteringsgruppens sammanträden. 

Positiv chef 

Räddningstjänstens chef har verkat i sju år. Han har aktivt stött pilotprojektet Rättvis 
och effektiv rekrytering trots hård arbetsbelastning p.g.a. byggandet av den nya brand-
stationen.  

Gott samarbete mellan fack och arbetsgivare 

Samarabetet mellan fack och arbetsgivare har funnit sina former. Det finns en öppenhet 
och ärlighet i relationerna, som medför att de motsättningar som uppstår går att lösa på 
ett konstruktivt sätt.  

Etablerad rekryteringsgrupp med reellt inflytande 

En annan gynnsam förutsättning för pilotprojektet är att man inom Räddningstjänsten 
har en rekryteringsgrupp, som är väl förankrad bland personalen. Den är partssamman-
satt och har kommit att få mandat att fungera mycket självständigt. Medlemmarna i re-
kryteringsgruppen uppfattar sig ha ett reellt inflytande över rekrytering av personal, 
vilket bl.a. medfört att man känner sig klart motiverad att genomföra rekryteringsarbete 
med hög ambitionsnivå. 

Möjligheter att använda övningstid till rekryteringsarbete 

Rekryteringsgruppen har haft möjlighet att använda viss tid avsatt för övningar till re-
kryteringsgruppens arbete, vilket har reducerat behovet av vikarier och kostnader för 
övertid. Denna möjlighet kommer att saknas i många andra förvaltningar inom kommu-
nen. Se även avsnittet om kostnader på sidan 22. 

Utbildning av rekryteringsgruppen 
Med stöd av projektmedel och stöd från kommunens ledning har rekryteringsgruppen 
fått utbildning för att kunna tillämpa modellen Rättvis och effektiv rekrytering. 

Mångfaldsutbildning 

En konsult med inriktning på interkulturella frågor har under en halv dag med rekryte-
ringsgruppen fört resonemang om begreppet mångfald och dess konsekvenser för en 
organisation. 

Innebörden i rättvis och effektiv rekrytering 

Två konsulter har gått igenom de olika stegen i modellen med Rättvis och effektiv re-
krytering. Bl.a. har olika metoders (enkäter, intervjuer mm.) starka och svaga sidor be-
lysts. Risken för att alltför snabbt komma fram till en bedömning av den sökande bero-
ende på ”magkänslan” har påtalats. Betoningen av att hela tiden i rekryteringsprocesen 
koncentrera sig på de kompetenser man behöver har varit mycket tydlig. 
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Intervjuteknik 

Förhållningssätt till den sökande och frågeteknik har lyfts fram under utbildningen. Viss 
tid avsattes även till att öva sig i att formulera frågor och praktiskt praktisera detta i en 
simulerad situation.  

Genomförande av rekryteringsarbetet 

I det följande beskrivs arbetet i rekryteringsgruppen enligt de arbetsmoment som i gra-
fisk form redovisas i bilaga 1 sidan 28. 

Mål och ansvarsbeskrivning, befattningsbeskrivning 
Arbetet med att sammanställa mål, ansvarsområden och arbetsuppgifter till en befatt-
ningsbeskrivning ledde till att följande huvudområden identifierades. Se bilaga 2 sidan 
29. 
 
- Räddningsinsatser – Brandsläckning, rök- och kemdykning, arbete på höga höjder och i trånga 

utrymmen, räddningsarbete vid trafikolyckor, omhändertagande av skadade människor, ytlivrädd-
ning, vattendykning, sjöräddning m.m. 

 
- Säkerhets- och utbildningsarbete – Informera grupper och enskilda om säkerhet, utbilda grupper 

och enskilda i säkerhet, ge råd till grupper och enskilda i säkerhetsfrågor, tillsammans med arbetsla-
get utföra säkerhetsbesiktningar och göra analyser, planera för insats. 
 

- Övning/projektarbete – Planera och leda övningar för andra, genomföra egna övningar i grupp eller 
enskilt, delta i och eventuellt leda projekt. Uppföljning och redovisning av övningar sker i datamiljö. 
 

- Underhåll – Praktiskt underhållsarbete med materiel inom räddningstjänsten (fordon, rökskydd, 
slangvård, service av handbrandsläckare) 
 

- Fysisk träning – friskvård – Vidmakthålla kondition, styrka och smidighet genom olika strukture-

rade fysiska aktiviteter. 
 
I lag (2003:778) om skydd mot olyckor framhålls det förebyggande arbetet d.v.s. säker-
hets- och utbildningsarbete på ett starkare sätt än tidigare. Frågan om hur viktigt säker-
hets- och utbildningsarbetet är i förhållande till övriga arbetsinsatser återkommer under 
hela rekryteringsarbetet inte minst när det gäller att fastställa kompetenskraven. Se nästa 
avsnitt. 

Deltagarna i rekryteringsgruppen menar att det egentligen inte framkommit några 
nya typer av arbetsuppgifter vid framtagningen av beskrivningen av brandmannens ar-
bete. Det har dock uppstått en tydligare struktur, som även är lättare att förmedla till 
andra bl.a. till dem som sökt arbetet som brandman. 

Kompetensprofil 
Arbetsmomentet att ta fram de kvalifikationskrav, som arbetsuppgifterna i befattnings-
beskrivningen medför, visade sig bli ett både arbets- och tidskrävande moment. Frågor 
om vad som menas med kompetens, hur man skiljer på kunskaper, färdigheter och atti-
tyder, om personlig mognad är en kompetens och om den i så fall kan mätas är exempel 
på sådant som förekom i resonemangen.  



 Rekrytering av brandmän i Linköpings kommun – en utvärdering 
 

- 12 - 

Slutligen enades man i rekryteringsgruppen om att sortera kriterierna på kompetens 
i sex huvudgrupper nämligen utbildning, erfarenhet, kunskaper, personliga färdigheter 
och egenskaper, utvecklingspotential (ledaregenskaper) samt medicinska och andra 
krav. Då den nya brandstationen kommer att ligga i ett område av staden med många 
invandrare diskuterades frågan om vilken betydelse språkkunskaper i t.ex. arabiska 
skulle få. Rekryteringsgruppen kom inte fram till någon tydlig uppfattning i frågan. 

Delkriterierna inom varje grupp indelades i krav, önskemål och utvärdering d.v.s. på 
vilket sätt mätningar skall genomföras för att se om den sökande har den önskvärda 
kompetensen.  

Tre typer av metoder angavs. Den första gäller analys av den sökandes ansökan. 
Den andra handlar om att med intervjun som metod skaffa underlag för att bedöma om 
den sökande har den kompetens som efterfrågas. Den tredje metoden är de simulerings-
test och medicinska test som genomförs i rekryteringsprocessen.  

Diskussionen vid framtagningen av kompetensprofilen pendlade mellan definition 
och avgränsning av kompetenser och hur man på ett tillförlitligt sätt skulle kunna mäta 
det hela. Det gällde inte minst personliga färdigheter och egenskaper. De begrepp som 
där användes överlappar varandra och är svåra att definiera på ett precist sätt. Rekryte-
ringsgruppen betonade dock genomgående att det ställs stora krav på att kunna arbeta 
med människor och att kunna smälta in i och anpassa sig till de arbetslag, man som an-
ställd kommer att arbeta i.  

Någon systematisk värdering av vilka kompetenser som var viktigast skedde inte, 
vilket senare i rekryteringsprocessen skulle komma att ställa till bekymmer 

Ansökningsformulär 
Efter det att befattningsbeskrivning och kompetensprofil fastställts uppstod frågan om 
hur ansökningsformuläret skulle utformas. Erfarenheterna från tidigare rekryteringar 
visade att sökande använt olika struktur på sina ansökningshandlingar. Många har an-
vänt Arbetsförmedlingens tryckta blankett men långtifrån alla. Det var önskvärt att få en 
likartad uppställning av handlingarna från alla sökande. 

En möjlighet uppstod att konstruera en IT-modul, som skulle kräva att alla sökande 
fyllde i ett ansökningsformulär via Internet. Det skulle ge en standardiserad uppställning 
av alla ansökningshandlingar. Frågan om alla tänkbara intresserade hade tillräcklig da-
tavana för att klara av det hela restes. En invändning restes även med innebörden att 
man skulle förlora möjligheten att få information om den sökande beroende på hur den 
sökande arrangerat sina ansökningshandlingar. Rekryteringsgruppen beslöt dock att som 
en del i pilotprojektet pröva att lägga ut ansökningsformuläret på nätet. 

Bilaga 6 sidan 36 visar hur ansökningsformuläret såg ut på nätet. Formuläret är ut-
format för att täcka in kompetensprofilen. Delen gällande hur man rent tekniskt skulle 
kunna lägga ut ansökningsformuläret med rutor att skriva i mm. löstes med konsult-
hjälp. Anvisningarna för hur ansökningsformuläret skall fylla i framgår av bilaga 5 si-
dan 34.  

Annonsering 
Rekryteringsgruppen enades snabbt om att man skulle utforma korta annonser i ett antal 
media med hänvisning till sidan på Internet med ytterligare information och med länk 
till ansökningsformuläret. Annonsens utformning framgår av bilaga 4 sidan 33. Av 
kostnadsskäl enades man om att sätta in annons i följande tidningar.  

 
• Östgöta Correspondenten 
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• Extra Östergötland 
• Kommunalarbetaren 
• Metro Riks 
• Sesam 
• Sirenen 

 
Dessutom fanns annonsen i: 
 

• Platslistan, kommunen 
• Offentliga jobb 
• Man Power 
• Platsbanken, arbetsförmedlingen 

 
Faiz Jaber, personalstrateg, gjorde även ansträngningar att via Informationskonto-
ret/flyktingsamordnaren och invandrarföreningar sprida information till invandrare om 
Räddningstjänstens rekryteringsbehov.  

På en fråga i anställningsformuläret om var man fått information om utlysningen av 
tjänsterna vid Räddningstjänsten i Linköping får man följande svar. 

 

 
Figur 3. Utfall från olika rekryteringskanaler 

För att se om det finns några skillnader de olika grupperna av sökande har nedanstående 
diagram tagits fram. 

 
Kommentar 
SMO-gruppen har i störst utsträckning angett Arbetsförmedlingen som informationskäl-
la. Det är knappast överraskande då man närmar sig slutet på sin utbildning och aktivt 
söker jobb. Mer förvånansvärt kan det dock förefalla vara att fackpress d.v.s. tidskriften 
Sirenen (inriktad mot personal inom Räddningstjänsten) och Kommunalarbetaren fått så 
liten betydelse. För sökande med utbildning brandman heltid har Sirenen däremot haft 



 Rekrytering av brandmän i Linköpings kommun – en utvärdering 
 

- 14 - 

mycket större betydelse. För denna grupp har även Räddningstjänstens hemsida haft 
störst relativ betydelse i jämförelse med de övriga grupperna. 

 
 

 
Figur 4. Rekryteringskanaler per ansökningsgrupp 

 
Den stora kategorin Annat består sannolikt av kontakt med vänner, arbetskamrater och 
studiekamrater. I gruppen Annat finns förmodligen även i hög grad den utannonsering 
som skedde i CursNet, som är ett forum på Internet, som de studerande vid SMO-
skolorna har tillgång till.  

Eftersom de flesta av de sökande kommer från andra orter än Linköping är det inte 
förvånande att annonsen i lokalpressen gett så få svar. Däremot är det anmärkningsvärt 
att fackpress i form av Kommunalarbetaren och Sirenen gett så få svar. Det kan möjli-
gen finnas en osäkerhet i hur de sökande uppfattat begreppet Fackpress i ansöknings-
formuläret.  

IT-modulen och urval till intervjuer och tester 
När några ur rekryteringsgruppen samlades i november 2005 för att med konsulterna 
från Konsult & Service gå igenom hur man skulle förbereda databasen med inkomna 
ansökningar för att vid ansökningstidens slut kunna göra urval till intervjuer och tester 
hade 417 ansökningar kommit in. Då det var första gången man provade att lägga ut 
ansökningsformuläret på nätet var det inte så konstigt att allt inte fungerat som det var 
tänkt. 

Många av de sökande hade ringt till Räddningstjänstens kansli och varit oroliga för 
att ansökan inte kommit fram. Några hade via nätet sänt in sin ansökan mer än en gång. 

Frågan om språkfärdigheter hade inte fungerat som avsetts. 
Under den första veckan ansökningsformuläret låg ute på nätet sparades bara 10 

tecken i frågan om att skriva in referenser. Detta rättades till men ett antal behövde ring-
as upp, som inte svarat på e-post, för att få de korrekta uppgifterna. 

Länken till Arbetsförmedlingen hade inte fungerat. 
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I en fråga hade antalet tecken begränsats till sex men skulle vara 2000. Detta rätta-
des snabbt till.  

Det visades sig också inte helt oväntat att ett antal av de sökande inte läst instruktio-
nerna för hur ansökningsformuläret på ett korrekt sätt. 

Vid ytterligare en träff mellan några av rekryteringsgruppen och IT-konsulterna, ef-
ter det att ansökningstiden hade gått ut, hade 522 ansökningar inkommit Av dessa fanns 
det 

• 160 med den tvååriga utbildningen SMO (skydd mot olyckor)  
• 40 med utbildning brandman heltid  
• 140 med utbildning brandman deltid 
• 222 utan brandmannautbildning men med grundläggande högskolebehörighet 

 
Sammanlagt hade 30 kvinnor sökt varav 20 i gruppen SMO. Däremot går det inte att 
säga hur många med invandrarbakgrund som sökt, eftersom ansökningsformuläret inte 
med avsikt innehåller någon fråga om etnisk bakgrund. Dock kan frågan om vilka språk 
man behärskar ge vissa indikationer. Om man begränsar sig till språk som ej ingår i 
gymnasieutbildning och bara tar med sådana som angett att de behärskar språket på ett 
utmärkt sätt får man följande fördelning. 

• Arabiska 2 
• Persiska 1 
• Assyriska 1 
• Turkiska 2 
• Serbokroatiska 3 
• Serbiska 1 
• Bosniska 3 
• Ryska 1 
• Polska 2 
• Finska 4 
• Teckenkommunikation 2 

 
Flera anger att de t.ex. utöver serbokroatiska även behärskar serbiska och kroatiska.  

IT-konsulterna gick igenom hur man kunde söka i databasen göra utskrifter. Några 
praktiska övningar i att söka genomfördes.  

Frågan om diarieföring av de elektroniska ansökningarna aktualiserades. Hur länge 
skulle databasen med ansökningarna sparas? 

Det slutliga urvalet 

Rekryteringsgruppen samlades för att under en heldag arbeta med databasen och välja ut 
sökande att inbjudas till intervjuer, tester och läkarundersökning. Av de 522 sökande 
skulle 60 inbjudas för att under 10 dagar av tre veckor med 6 personer per dag intervju-
as och testas.  

På grund av det stora antalet sökande beslöt gruppen att utesluta sökande som helt 
saknade brandmannautbildning d.v.s. som bara har grundläggande högskolebehörighet. 
Detta är ett strategiskt beslut med konsekvensen att man ej tog med sökande med språk-
kunskaper, som redovisats ovan.  

För att ytterligare begränsa gruppen fördelade sig de olika medlemmarna i gruppen, 
så att var och en framför sin dator kunde göra markeringen i rutan ”Favorit” för de sö-
kande som med utgångspunkt i kompetensprofilen kunde anses vara intressant för fort-
sättningen. I fortsättningen användes endast de sökande förprickade i ”Favorit-rutan”. 
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Nedan ges ett exempel på formen på ett sökresultat. Endast en individ med borttaget 
födelseår av de 98 i denna har kopierats in i figuren. Genom att klicka på Id-numret 
kommer man direkt till individens ansökningsformulär.  

 

 
Figur 5. Ett exempel på sökresultat 

 
Ett antal kombinationer av variabler prövades för att se om man med hjälp av databasen 
skulle kunna sortera fram sökande att gå vidare med. Det visade sig under dagens lopp 
att bl.a. inte kunde spara sökresultat och sedan söka vidare dem. Det fanns inga möjlig-
heter att skriva in bedömningar i form av siffervärden. Genom att via ID-nummer gå in 
och skriva ut några av ansökningarna på papper blev det uppenbart att databasen ger en 
för grov bild av de sökande. Det är nödvändigt att gå in och läsa de enskilda ansökning-
arna för att få en mer nyanserad bild av de sökande.  

Vid slutet av dagen rådde stor besvikelse i rekryteringsgruppen. Av de 522 sökande 
återstod fortfarande över 300 att ta ställning till. Det var uppenbart att man för att ge de 
sökande rättvisa möjligheter måste läsa igenom de sökandes ansökningar utskrivna på 
papper. En grupp om tre personer ur rekryteringsgruppen fick i uppgift att fastställa fle-
ra urvalskriterier och tillämpa dessa så att gruppen sökande att ta ställning till reduceras 
på ett rimligt sätt. En ny tid fastställdes för att om en vecka träffas för att avsluta urvalet 
till intervjuerna. 
 
Kommentar 
Rekryteringsgruppens besvikelse över arbetet består av två huvudorsaker. 
1. Databasen är för stelbent 

Den enda bedömning man nu kan lägga in i databasen är att markera ”Favorit” för 
de ansökningar man ser vara bra. 
 
2. Rekryteringsgruppen har lagt ned ett stort jobb på att ta fram en kompetensprofil och 
ett ansökningsformulär. Man hade dock inte tänkt färdigt när det gäller hur man skulle 
bedöma eller värdera de inkomna ansökningshandlingarna. Självkritiskt var flera inne 
på att man hade behövt lägga ned mer tid på detta moment för att sedan kunna ange för 
IT-konsulterna vad de skulle lägga in av bedömningsmöjligheter i databasen. En ovana 
att arbeta med databaser har även spelat in. 

En svårighet har även varit att det är ojämn kvalitet på hur man fyllt i ansöknings-
formuläret t.ex. SMO som flera missuppfattat eller livserfarenhet t.ex. "jag har stor ar-
betslivserfarenhet". Det är m.a.o. nödvändigt att läsa vad de skrivit för att få en bild av 
vad det egentligen står för. 

För att kunna utnyttja databasen på ett relevant sätt behöver man kunna skriva in en 
bedömning i en skala från t.ex. 1 till 3 för alla variablerna under kunskaper. 
Kunskaper 
/ / Data 
/ / Pedagogik 
/ / Teknisk/praktisk kunnighet 
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/ / Sjukvård 
/ / Friskvård 
/ / Simkunnighet 
 
Detsamma gäller även för variablerna under  
Erfarenhet 
/ / Arbetslivserfarenhet 
/ / Erfarenhet av föreningsarbete 
o.s.v.  
 
Man behöver få en summa av de samlade bedömningspoängen man gjort under Kun-
skaper och även få fram en summa för poängen i Erfarenhet. Dessutom behövde man få 
fram en totalsumma av kunskaper och erfarenheter. Man skulle då kunna få databasen 
att sortera ansökningarna inom gruppen favoriter, så att de med högst totalpoäng i 
summan av Kunskaper och Erfarenheter läggs överst. 

Från rekryteringsgruppen framkom även följande önskemål om ändringar i databa-
sen. 

 
• Kunna söka i sökresultat 
• Kunna spara sökresultat i en mapp 
• Kunna växla mellan OCH/ELLER 
• Kunna lägga till nya variabler 
• I kommande versioner ha en ruta för nuvarande arbete/sysselsättning 
• I kommande versioner lägga till en fråga om man har utbildning som heltid 

bandman. (Vissa jobbar som BMH men har ej utbildningen) 
• Kunna göra fritextsökningar 

 
Dessa synpunkter framfördes via e-post till IT-konsulterna. De menade att det varken 
fanns till eller ekonomiska resurser att i denna rekryteringsomgång programmera in 
dessa förändringar i databasen.  

Definitivt urval 

Efter en vecka träffades rekryteringsgruppen igen. I bilaga 7 sidan 41 återfinns de krite-
rier för urval bland de drygt 300 ansökningarna, som arbetsgruppen tagit fram. Den 
hade även tillämpat kriterierna och reducerat gruppen till 42 brandman heltid, 24 
brandman deltid och 57 SMO.  

Antal år i yrket, ålder och teknisk praktisk kunnighet är de viktigaste nya kriterierna, 
som arbetsgruppen utgått ifrån.  

Rekryteringsgruppen var även överens om man inte kunde anställa mer än 8 ur 
SMO-gruppen, eftersom det inte bedömdes vara möjligt att anta mer än en SMO:are till 
varje skift. Den gruppen blev sedan 11 personer eftersom det visade sig att flera av 
SMO:arna hade erfarenheter som brandman deltid. 

En diskussion uppstod i gruppen om man kunde göra urvalet inom varje grupp för 
sig eller om alla sökande måste jämföras mot alla. Slutligen enades man om att man 
med tanke på den mix av olika slags bakgrund man vill få i personalgruppen skulle göra 
urval inom de tre grupperna brandman heltid, brandman deltid och SMO var för sig. 

Ansökningshandlingarna för de 42 heltidarna fördelades på de 8 i rekryteringsgrup-
pen. Efter genomläsning diskuterades varje sökande i hela gruppen. Koppling till kom-
petensprofilen gjordes då och då men bredden på arbetslivserfarenhet återkom ofta. De 
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tre sökande invandrarna bedömdes behöva genomgå en validering av brandmannaut-
bildningen genom att under en extra halvdag genomföra tester bl.a. i rökdykning. Så 
småningom enades gruppen om att kalla 14 plus de tre invandrarna till intervjuer och 
tester. 

De 24 brandman deltid behandlades på samma sätt och 16 återstod att kalla till in-
tervjuer och tester efter den noggranna genomgången av var och en. 

De 57 SMO:arna behandlades litet annorlunda. En diskussion uppstod först om man 
skulle kalla samtliga 20 kvinnor till intervju men rekryteringsgruppen beslöt att låta 
kvinnorna genomgå samma urvalsgranskning som de övriga. Någon uttryckte sig på 
följande sätt ”vi ska inte ha någon kvotering, det är kompetens som gäller”. 

Ansökningshandlingarna fördelades mellan rekryteringsgruppens medlemmar. Efter 
genomläsning skedde återsamling i hela gruppen och var och en motiverade vilka som 
inte skulle kallas till intervju. De som återstod efter denna omgång fördelades på nytt 
och genomlästes av andra medlemmar i rekryteringsgruppen. 27 återstod därefter att 
kallas till intervju och tester varav 5 kvinnor. (Två visade sig senare ha fått anställning 
på annan ort. En klarade inte av konditionstestet på hemmaplan och kunde därför inte 
komma). 

 
Kommentar 
Det ovan redovisade beslutet att utesluta sökande som ej hade någon brandmannaut-
bildning medförde att sökande med invandrarbakgrund reducerades påtagligt. Frågan 
blir då om det hade varit möjligt att kalla ett antal av de sökande med speciella språk-
kunskaper och sannolik invandrarbakgrund till test och intervju. Hade det varit möjligt 
att arrangera en brandmannautbildning för dem som klarade testerna och som i intervju-
erna visat sig vara intressanta att anställa för att öka mångfalden i brandmannnapersona-
len? 

Eftersom det inte gick att använda databasen av ansökningar på det sätt som man 
trott skulle vara möjligt blev rekryteringsgruppen tvungen att återgå till ett sätt att göra 
ett urval av de sökande med individuella genomläsningar av ansökningshandlingar, som 
man tillämpat i tidigare rekryteringar av brandmän. Medlemmarna i gruppen känner 
varandra väl och har samarbetat som rekryteringsgrupp tidigare. Man har i gruppen för-
troende för varandra när det gäller rekryteringsarbete. Det gick snabbt att komma in i 
arbetssättet med att fördela ansökningshandlingar och ta ansvar för att göra bedömning-
ar och motivera dessa inför hela gruppen.  

Genom att återgå till ett tidigare välbekant arbetssätt fanns en risk att arbetet med att 
ta fram en kompetensprofil inte fick den genomslagskraft som den skulle ha haft om 
man genomgående kunnat arbeta med databasen. 

Det är även slående hur seriöst och allvarligt rekryteringsgruppen tog på sin uppgift 
att genoföra urvalet till intervju och tester. 

Det uppstod en diskussion om man av solidaritetsskäl skull ha tagit hänsyn till per-
sonalens situation vid brandstationen i Malmslätt, som läggs ned. Denna fråga hade ti-
digare behandlats i ledningsgruppen. Den hade beslutat att man i denna rekryteringsom-
gång ej skulle behandla sökande från Malmslättsstationen på annat sätt än andra sökan-
de.  

Intervjuer och tester 
För att genomföra intervjuerna och testerna med de 60 som kallades avsattes veckorna 
2-4 i januari 2005 till detta. Till varje dag kallades sex personer. Varje sökande hade att 
passera fem stationer 
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• Intervju hos arbetsgivaren 
• Intervju hos SKAF + SKTF 
• PAFF-varvet (praktiska arbetsrelaterade simuleringsövningar) 
• Simtester i simhallen 
• Orientering om brandstationen och dess utrustning 

 
De olika sökande fick olika ordningsföljd på stationerna för att få hela programmet att 
gå ihop. Bilaga 8 på sidan 42 ger överblick av hur en dag med intervjuer och tester kan 
vara organiserad.  

Ett syfte med upplägget av testdagarna är att få en allsidig bild av den sökande rela-
terad till kompetensprofilen. Med arrangemanget med olika stationer blir det även 
många personer som möter den sökande, vilket ger möjligheter att jämföra intryck av 
den sökande och att på så sätt nyansera bilden av den sökande.  

Till varje station finns en bedömningsblankett, som fylls i av de ansvariga för sta-
tionen för varje sökande. Vid slutet av dagen rangordnas de sökande inom varje station. 
Dessutom samlas alla i rekryteringsgruppen för att jämföra intrycken av de sökande från 
varje station och att rangordna de sökande, som man mött under dagen. Vid slutet av 
varje testvecka rangordnas samtliga sökande under den genomförda veckan.  

PAFF-varvet (personlig arbetsförmåga fys.) 

Ett antal praktiska simuleringsövningar genomfördes utomhus. Den sökande fick en 
pärm med instruktioner. Bilaga 10 på sidan 45 ger en översikt av vilka moment som 
ingår. Till varje övning finns fotografier som stöd. Bilaga 11 på sidan 46 ger ett sådant 
exempel. 

PAFF-varvet prövar rörlighet, muskelstyrka, balans och koordination. I något fall 
rapporterades även tecken på höjdrädsla. Förmåga att ta till sig och minnas instruktioner 
är även sådant som observeras under de praktiska simuleringsövningarna.  

Simtester 

Simkunnighet är ett uttalat krav i kompetensprofilen. Ett antal konkreta prov genomför-
des i kommunens simhall. Se bilaga 9 på sidan 44. Syftet är att få en bild av den sökan-
des simkunnighet men även vilken vattenvana man har. Under simtesterna har det även 
framkommit tecken på vilken förmåga som finns att ta till sig instruktioner. I ett av pro-
ven vid simtesterna får den sökande även ta sig igenom ett rör i vattnet, som bl.a. ger 
signaler om den sökande har tendenser till klaustrofobi. 

Den sökandes motivation och uthållighet framgår ofta även tydligt när simtesterna 
genomförs. 

Orientering om Räddningstjänsten och brandstationen 

En brandman gick runt med en sökande i taget och visade upp brandstationen och dess 
utrustning. Det blir under dessa rundor även samtal om bl.a. arbetsklimatet, organisation 
i arbetslag, skiftgång, fritidsmöjligheter och Linköping som stad att bo i. Rundvand-
ringen ger utöver informationsutbytet även signaler på bl.a. den sökandes kommunika-
tionsförmåga. 
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Arbetsgivarpartens intervjuer med de sökande 

Tre personer representerade arbetsgivarparten i intervjuerna med de sökande. Den sö-
kande hade i inbjudan till testdagen uppmanats att förbereda en presentation av sig själv 
på max 10 min. Efter inledande ”småprat” började intervjun med denna presentation. 
Den fick olika utformning av de olika sökande med ibland stöd av PowerPoint-bilder, 
ibland teckningar på tavlan och ibland utan några hjälpmedel alls. 

Med den begränsade tiden till förfogande hade de tre intervjuarna förberett sig ge-
nom att läsa igenom ansökningshandlingarna. Utifrån kompetensprofilen hade man 
genomgående i intervjuerna fokuserat på arbetslivserfarenheten och erfarenheterna av 
att bl.a. arbeta i grupp, arbetslag, Den sökandes familjesituation och syn på att flytta till 
Linköping kom även alltid upp. Intervjuerna genomfördes på ett ”dynamiskt” sätt d.v.s. 
det fanns inte i förväg ett bestämt antal färdigformulerade frågor i förväg i en bestämd 
ordningsföljd utan man lät samtalet formas utifrån vad som kom upp allt efterhand. Ru-
brikerna i kompetensprofilen fick karaktären av checklista för att se till att väsentliga 
områden ej glömdes bort. 

I de inledande intervjuerna hade de tre intervjuarna vissa svårigheter att växla mel-
lan vem som skulle fråga. Efterhand blev samspelet mellan intervjuarna mer ”synkroni-
serat”. 

De fackliga representanternas intervjuer 

Kommunal med två representanter och SKTF med en representant genomförde gemen-
samt intervjuerna med de sökande. Dessa tre har intervjuat tillsammans i tidigare rekry-
teringar och hade upparbetat en rollfördelning mellan sig. En inledde med att markera 
att intervjun var ett samtal för att ömsesidigt lära känna varandra . ”Vi är ju dina tänkba-
ra blivande arbetskamrater och det är viktigt att vi får en bild av dig och du får en bild 
av oss”. En i gruppen förde anteckningar men alla tre kommunicerade med de sökande. 

Även i denna grupps intervjuer utgjorde komptensprofilens rubriker under framför 
allt ”Erfarenhet” och under ”Personliga färdigheter och egenskaper” utgångspunkter för 
frågor och resonemang. Den sökandes idrottserfarenheter och ledarerfarenheter använ-
des ofta för att få en bild av hur den sökande uppträdde i gruppsammanhang. Intervjuar-
na prioriterade frågeområden, som kunde belysa hur den sökande skulle kunna gå in i 
arbetslagen av brandmän inom Räddningstjänsten. 

 
Kommentar 
Under dagen med intervjuer och tester är det påtagligt att alla från Räddningstjänsten 
ansträngde sig för att få de sökande känna sig väl mottagna och trygga. Det finns en 
tydlig social kompetens i rekryteringsgruppen och de sökande markerade i slutat av da-
gen och även vid hemkomsten i sina organisationer att de upplevt intervju- och testda-
gen som mycket väl organiserad och meningsfull.  

En styrka i organisationen är att den sökande får möta olika personer från Rädd-
ningstjänsten på fem olika stationer. Vid den gemensamma bedömningen av de sökande 
i slutet av dagen och vid varje avslutning av testveckan togs bedömningarna av de sö-
kande från de olika stationerna på största allvar. När olika bedömningar av samma sö-
kande kom fram diskuterades ingående vad det kunde finnas för skäl till detta och om 
man kunde komma fram till en gemensam bedömning.  

Den grupp av sökande som rekryteringsgruppen inte hade någon tydlig bild av i för-
väg är sökande med den tvååriga SMO-utbildningen. Allt eftersom intervju- och testda-
garna genomfördes ändrades referensramen för denna grupp. Referensgruppen kände 
besvikelse över att många SMO:are inte klarade de arbetsrelaterade simuleringstesten 
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bättre än de gjorde. Det blev även tydligt att kvaliteten på SMO-utbildningen kunde 
variera beroende på vilken SMO-skola den sökande kom från. Rekryteringsgruppen 
bestämde även att kontakt skulle tas med de utbildningsansvariga för SMO-utbildningen 
för att beskriva de intryck man fått SMO-utbildningen.  

Urval till EKG-undersökning och drogtest 

Vid slutet av den sista intervju- och testveckan genomfördes en genomgång av samtliga 
som intervjuats och testats. De sökande fördelades mellan referensgruppens medlemmar 
för att ta referenser på de sökande man var överens om var tänkbara att anställa.  

Kravet på två års anställning för heltidsbrandman och 5 års anställning för deltids-
brandman betonades än en gång. 

Frågan om rekryteringsgruppen skulle ta hänsyn till bedömningen av om den sö-
kande stannar kvar i Linköping vid en eventuell anställning, dök upp igen. Tidigare 
hade man varit överens om att detta är den sökandes ensak. Man konstaterade dock att 
det är svårt att helt bortse från signaler från den sökande om att anställning i Linköping 
nog bara blir av övergående natur.  

Referensgruppen diskuterade även hur man under provanställningen på sex månader 
skulle kunna bedöma de anställda och eventuellt avråda från fortsatt anställning. Styrke-
ledarna, arbetsledarna, i arbetslagen ansågs få en betydelsefull roll i detta sammanhang. 

 Frågan om konsekvenserna av att bli anställd som enda kvinna diskuterades. Grup-
pen menade att det skulle vara en fördel om det blev mer än en kvinna anställd. De skul-
le kunna ge varandra stöd. Dock var en förutsättning att kvinnorna skulle anställas efter 
kompetens och inte efter kön. 

Ur den hög av ansökningar som bedömdes tänkbara för anställning enades men efter 
långa resonemang om vilka fem som skulle anses vara reserver. De rangordnades även 
sinsemellan. 

Referenstagning 

Vid referenstagning användes som underlag ett formulär ur Malin Lindelöw Daniels-
sons bok Kompetensbaserad rekrytering, intervjuteknik och testning. (2003). Underlaget 
uppfattades som ett bra stöd vid referenstagningarna. Vid genomgången av de sökande 
hade man inför referenstagningen tagit upp de farhågor man vill få särskilt belysta av 
referensgivarna. 

Beslut om anställning 
När rekryteringsgruppen samlades för att ta beslut om vilka som skulle anställas hade 
den utvalda gruppen genomgått ett EKG arbetsprov och drogtestats under ledning av en 
läkare och en företagssköterska. De avrapporterade resultaten direkt vid sammanträdet. 

P.g.a. förkylning måste två av proven göras om inom en treveckorsperiod, då effek-
terna av förkylningen var så påtagliga att resultaten ej var rättvisande. 

En av de sökande, en elitidrottare, hade tecken på visst hjärtflimmer. Det berodde 
förmodligen på att han tränat med feber. En fortsatt utredning skulle genomföras av 
läkare i den sökandes hemstad. 

En livlig diskussion uppstod om det ingångsvärde på 200 W belastning som är det 
kritiska värde, som SMO-skolorna har vid antagning till utbildningen. Det är lägre än 
det värde på 250 W, som krävs vid rekrytering till tjänst som brandman. Skillnaden mo-
tiveras av SMO-skolorna med att man har två år på sig under utbildningstiden att träna 
upp sin kondition och muskelstyrka. Flera i rekryteringsgruppen ifrågasatte detta. Läka-
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ren menade att kravet på 250 W medför att de flesta kvinnor inte klarar av den gränsen. 
Någon i rekryteringsgruppen menade att man måste sänka kraven om man verkligen 
villa rekrytera fler kvinnor som brandmän.  

En genomgång gjordes än en gång av de sökande för att se om drogtesten och EKG-
arbetsproven förändrat bilden, rangordningen, av de sökande.  

Frågan om hur länge reservlistan skulle vara giltig togs upp. Kunde den gälla så 
lång tid som ett halvt år. Man beslöt att kontakta kommunens chefsjurist för att få ett 
tydligt svar på den frågan.  

Utvärderingen under provanställningen på sex månader och ställningstagande till 
fortsatt anställning efter den tiden diskuterades. Gruppen menade att man måste ha ett 
genomtänkt introduktionssamtal med var och en av dem som anställs. I detta samtal blir 
det styrkeledarens, arbetsledarens, uppgift att framställa de förväntningar man i arbets-
laget har på vederbörande. De farhågor om allt för stor kaxighet eller annat som inter-
vjuerna och testerna gett upphov måste även tas upp, så att den nyanställde får en bild 
av hur man uppfattats. Utöver introduktionssamtal skall uppföljningssamtal regelbundet 
föras med de nyanställda under provanställningstiden.  

De som utsetts till reserver får ett skriftligt meddelande om detta. För det som anta-
gits till anställning genomförde man i rekryteringsgruppen telefonsamtal under efter-
middagen. De sökande hade förberetts på att vara anträffbara den tiden. Man enades i 
gruppen om att följande punkter skulle tas upp i telefonsamtalet. 

 
• Provanställning i 6 månader 
• Anställning påbörjas i maj eller i september samt en fråga om när de helst vill 

påbörja sin anställning 
• Brev kommer med besked om tidpunkt för anställning och lönenivå 
• En introduktionsutbildning om fem veckor 

 
Sammantaget blev det 9 personer från gruppen heltidsbrandmän, 3 från gruppen del-
tidsbrandmän, 11 från gruppen SMO varav 7 som blev klara med sin utbildning i januari 
2006 och 4 från gruppen som blir klar i juni 2006.  

Kostnader 
Vad kostar då denna ambitiösa rekryteringssatsning? Om man summerar alla timmar för 
samtliga medlemmar i rekryteringsgruppen och tar med utbildning och alla arbetsmo-
ment i rekryteringsprocessen blir totalsumman c:a 1.590 timmar. Det motsvarar ett tre 
kvarts helårsarbete. Dividerar man den summan med de 23 som anställdes blir det 69 
tim per person. 

 Översatt till kronor och ören blir resonemanget följande. Enligt prislistan som gäll-
er, när Räddningstjänsten tar betalt för externa uppdrag, blir timkostnaden för 8 av med-
lemmarna i rekryteringsgruppen 371:- För tre av medlemmarna är timkostnaden 510:- 
Dessa belopp inkluderar lönekostnadspåslag. Genomsnittbeloppet blir då 409:- per 
timme och multiplicerat med 1.590 tim blir summan 650.310 kr.  

Övertimmar 

Hur stor andel av den totala timpotten har man behövt ta ut som övertidstimmar? Då det 
varit möjligt att omvandla tjänstgöring på skift till dagtid har antalet timmar som behövt 
definieras som rena övertimmar kunnat begränsas till 75, vilket utgör 4,7% av 1.590 
tim.  
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Kommentar 
Första gången modellen med Rättvis och Effektiv rekrytering används går det åt tid till 
att ta fram befattningsbeskrivningen och att med den som utforma en kompetensprofil. 
Detta arbete behöver bara finjusteras när en kommande rekrytering av rekrytering av 
brandmän skall genomföras.  

Modellens noggranna arbetssätt ökar även möjligheterna att undvika direkta felre-
kryteringar. Personalekonomiska beräkningar i olika organisationer har visat att felre-
kryteringar är mycket mer kostandskrävande än man i allmänhet är medveten om.  

Det står dock helt klart att det inte hade varit möjligt att pröva rekryteringsmodellen 
så fullständigt som här har skett om inte externa projektmedel hade funnits till hands. 

Slutsatser och rekommendationer 

Den första frågeställningen löd: Kan modellen med Rättvis och effektiv rekryte-
ring användas inom andra verksamhetsområden i Linköpings kommun än Räddnings-
tjänstens?  

Verksamheterna inom kommunen är mycket mångfacetterad. Det är därför svårt att 
ge ett helt entydigt svar.  

Dock är det rimligt att utgå ifrån att modellen ökar effektiviteten genom att den krä-
ver noggranna förberedelser.  

Den kan även skapa fyllig information om befattningen och ge ett underlag för sö-
kande att t.ex. komma underfund om att den inte passar. Modellen kan bidra till ett 
gynnsamt självurval. 

Den kompetensprofil som skapas bidrar till en strukturerad process i rekryteringsar-
betet. 

Den kompetensbaserade intervjun kan genom att fokuseras på kompetenskraven i 
kompetensprofilen ge möjligheter att jämföra de sökande på ett rättvisande sätt och 
minska riskerna för att ovidkommande hänsyn tas.  

 
 

Den andra frågeställningen löd: Vilka förslag till förändringar av modellen leder 
pilotförsöket fram till? 

Nedan ges kommentarer och förslag till förändringar. 

Befattningsbeskrivning 

Deltagarna i rekryteringsgruppen menar att det egentligen inte framkommit några nya 
typer av arbetsuppgifter vid framtagningen av beskrivningen av brandmannens arbete. 
Det har dock uppstått en tydligare struktur, som är lättare att förmedla till andra bl.a. till 
dem som sökt arbetet som brandman 

Kompetensprofil 

Arbetet med att ta fram de kvalifikationskrav, som de beskrivna arbetsuppgifterna i be-
fattningsbeskrivningen medför, har varit en meningsfull uppgift. Diskussionen vid fram-
tagningen av kompetensprofilen pendlade mellan definition och avgränsning av kompe-
tenser och hur man på ett tillförlitligt sätt skulle kunna mäta det hela. Det gällde inte 
minst personliga färdigheter och egenskaper. De begrepp som där användes överlappar 
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varandra och är svåra att definiera på ett precist sätt. Rekryteringsgruppen betonade 
dock genomgående att det ställs stora krav på att kunna arbeta med människor och att 
kunna smälta in i och anpassa sig till de arbetslag, man som anställd kommer att arbeta 
i.  

Det visades sig dock senare i rekryteringsarbetet att det hade varit mycket värdefullt 
om man på ett detaljerat sätt hade bedömt vilka kompetenser som var viktigast för be-
fattningen som brandman.  

Vilken vikt skall läggas vid de sökandes multikulturella kompetens? Denna fråga 
behöver uppmärksammas mer i arbetet med att fastställa kompetensprofilen.  

Gör en tydlig bedömning av vilka kompetenser i kompetensprofilen, som är vikti-
gast. Ta på ett tydligt sätt ställning till hur viktig frågan om att öka mångfalden i perso-
nalgruppen är.  

Ansökningsformulär 

Ansökningsformulärets utformning påverkades av att det skulle läggas ut på Internet. 
Det kom att resultera i allt för tunna beskrivningar av de anställningar de sökande haft. 
Det ger i sin nuvarande form inte heller tillräckligt detaljerad information om innehållet 
i de arbetsuppgifter den sökande haft. Rekryteringsgruppen menade att det blivit allt för 
många ”kryssrutor” i stället för utrymme att beskriva sina erfarenheter i. 

En fördel med ansökningsformuläret är att man får en standardiserad uppställning 
av de sökandes meriter och erfarenheter. 

Gör ansökningsformuläret tillräckligt detaljerat när det gäller att beskriva tidigare 
anställningar i kronologisk ordningsföljd och med krav på beskrivning av de arbets-
uppgifter man ansvarat för. Snåla inte med utrymmet att beskriva erfarenheterna i. Ge 
möjlighet för rekryteringsgruppen att föra in egna bedömningar av de sökandes meri-
ter. 

Rekryteringskanaler, utannonsering 

Utöver de dagstidningar man brukat använda i tidigare rekryteringar prövade man denna 
gång några tidskrifter, som riktar sig till invandrare. Man prövade även gratistidningen 
Metro Riks och Extra Östergötland för att nå nya grupper. 

522 ansökningar totalt inkom varav 30 kvinnor. Hur många med annan etnisk bak-
grund som sökt går inte att utläsa då ansökningsformuläret ej innehöll någon sådan frå-
ga. Det var ett medvetet val, som rekryteringsgruppen gjort. I de frågor om vilka språk 
de sökande behärskar kan man ana sig till att ett antal sökande vuxit upp i ett annat land 
än i Sverige.  

Till intervjuer och tester inbjöds 5 kvinnor och 3 män med annan utbildning än 
svensk brandmannautbildning. Dessa tre fick genomgå en halv extra dag med tester som 
bl.a. rökdykning för att få en bild av om deras utbildning motsvarade den svenska. 

I annonsen angavs att grundläggande högskolebehörighet även skulle kunna vara en 
grund för anställning. Detta fanns med i viss mån för att man inte skulle riskera att få 
för få sökande till de 22 tjänster (som sedan blev 23). Med tanke på det stora antalet 
sökande med brandmannautbildning, som utannonsering resulterade i, har man i rekry-
teringsgruppen ångrat detta. Det har väckt förhoppningar hos många som inte blev aktu-
ella för anställning, eftersom det fanns så många med brandmans utbildning att välja 
bland.  

Pröva rekryteringskanaler som ger möjligheter att nå de grupper man önskar nå för 
att bl.a. öka mångfalden. Detta gäller i hög grad grupper som kan öka mångfalden i 
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personalgruppen. Locka inte grupper i utannonseringen att söka, som inte fyller kraven 
på utbildning eller annan krävd kompetens. 

Urval till intervju och tester 

På sidan 13 och 14 finns detaljerade förslag till IT-modulen skulle behöva förändras för 
att kunna ge ett användbart underlag för att göra urvalet av sökande till intervju och 
tester. Den grundläggande bristen var att det inte gick att föra in värderingar av de sö-
kandes meriter direkt i IT-modulen för att sedan kunna sortera och söka ut sökande.  

Det är en fördel att få en standardiserad uppställning av de sökandes meriter som 
ansökningsformulär på Internet kan ge.  

Pröva att lägga ut ansökningshandlingar på Internet men lägg in möjligheter för 
rekryteringsgruppens medlemmar att föra in bedömningar, värderingar, direkt i ansök-
ningsformuläret.  

Intervju och tester 

Den träning rekryteringsgruppen fick i att genomföra kompetensbaserade intervjuer är 
inte tillräcklig. Den gav goda förutsättningar att se hur viktigt det är att fråga på ett så-
dant sätt att den sökande får beskriva hur han/hon agerar i olika situationer, som ger en 
bild av om man har den kompetens som efterfrågas. Det hade behövts fler konkreta öv-
ningar med möjligheter till fördjupad återkoppling.  

När intervjuträningen genomfördes hade man inte någon klar bild av hur många sö-
kande det skulle kunna bli. När rekryteringsgruppen bestämde sig för att kalla 60 perso-
ner till intervju och tester innebar det att varje intervjugrupp behövde klara sex intervju-
er per dag för att hålla kostnaderna på en rimlig nivå. Konsekvensen av detta blev att 
tiden till förfogande för varje intervju uppgick till c:a 45 minuter. Det hade behövts mer 
utbildning i hur man kan lägga upp och genomföra kompetensbaserade intervjuer med 
så kort tid till förfogande.  

Intervjuträningen hade även behövt innefatta frågor om hur man genomför intervju-
er, när man är tre personer som intervjuar samtidigt i intervjugruppen.  

Det blev ansträngande för rekryteringsgruppen att tre veckor i rad genomföra så 
många intervjuer per dag som det blev.  

På grund av att bygget av den nya brandstationen blev framflyttat ett helt år blev det 
även för stort tidsavstånd mellan intervjuträningen och det praktiska genomförandet av 
att alla intervjuerna. 

Avsätt resurser för att träna rekryteringsgruppen i frågeteknik, förhållningssätt un-
der intervjuerna. Det är önskvärt att genomföra praktiska övningar upplagda med tanke 
på den tid som kommer att stå till förfogande för varje intervju. Pröva även att genom-
föra intervjuer när de som intervjuar är flera personer samtidigt. Återkoppling av nå-
gon professionell på övningarna ökar kvaliteten på intervjuarbetet. 

 Det är en fördel om den sökande får möta flera personer på olika ”stationer” un-
der intervju- testdagen/dagarna. 

Referenstagning 

Det stödmaterial som användes för referenstagning har fungerat mycket bra.  
Låt flera i referensgruppen genomföra referenstagningarna. Utgå ifrån ett stödma-

terial, som är gemensamt för alla som tar referenser i rekryteringsgruppen. Gör en 
gemensam genomgång av de sökande för att bl.a. fokusera på vilka farhågor man vill få 
synpunkter på vid referenstagningen. 
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Beslut om anställning 

Rekryteringsgruppen visade stor förmåga att baka samman alla informationer man fått 
från de fem olika teststationerna och referenstagning till helhetsbedömningar av de sö-
kande. Även om enstaka kriterier ur kompetensprofilen som t.ex. praktisk teknisk för-
måga kommit upp i resonemangen har man inte fastnat i detaljer. En viktig faktor har 
varit bedömningen av de sökandes förmåga att passa in i organisationen, arbetslagen 
och i organisationsklimatet.  

I några fall har det rått delade meningar mellan arbetsgivare och de fackliga organi-
sationerna. Här har grupperna skiljts åt för att överlägga i den egna gruppen. Behovet av 
att få till stånd en blandning av anställda med starka kompetenser gällande det förebyg-
gande säkerhetsarbetet och anställda med starka kompetenser när det gäller räddningsin-
satser har dock gett möjligheter att till slut bli överens. 

 
Den tredje frågeställningen formulerades på följande sätt: Leder Rättvis och ef-
fektiv rekrytering till att mångfalden i personalgruppen ökar? 

Slutresultatet av rekryteringen blev att åldersfördelningen bland de anställda brand-
männen kraftigt påverkats genom att så många yngre anställs. Åldersspridning som en 
del i begreppet mångfald har på så sätt åstadkommits.  

Sammanlagt sökte 30 kvinnor av de 522 sökande. Av de 20 med utbildning som 
brandman inbjöds 5 till intervju och test. Två hade redan fått jobb på annat håll och en 
klarade inte av konditionstestet och kunde därför inte komma. De två resterande hävda-
de sig så väl i intervjuerna och testerna att de erbjudits anställning. Eftersom ingen 
kvinna tidigare var anställd som brandman vid Räddningstjänsten så har kön som en 
komponent i begreppet mångfald påverkats.  

De tre sökande med utbildning som brandman i ett annat land än i Sverige kallades 
till intervjuer och tester. De fick genomgå en extra halvdag med arbetsrelaterade tester 
som bl.a. rökdykning. Det visade sig att den utbildning de hade inte räckte för att hävda 
sig gentemot andra sökande. Frågan kvarstår dock om det hade varit möjligt att arrange-
ra kompletterande utbildning för att kunna öka möjligheterna att få en ökad mångfald 
bland brandmännen  

Det strategiskt viktiga beslutet att utesluta sökande, som inte hade någon brandman-
nautbildning, resulterade i att många med invandrarbakgrund ej blev aktuella i den fort-
satta rekryteringsprocessen. Även här kan frågan ställas om det hade varit möjligt att 
kalla några av de sökande med speciella språkkompetenser och genomföra särskilda 
utbildningsinsatser med tanke på brandmannayrket. En förutsättning är dock att de i 
övrigt klarat av testerna och i intervjuerna bedömts som intressanta att satsa på.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att rekryteringen av de 23 nya brandmännen 
påverkat mångfalden i personalgruppen. Men är det tillräckligt frågar någon. Det är en 
fråga om vilka förväntningar man haft på metoden med Rättvis och effektiv rekrytering. 
Genom att ha kompetensen i fokus hela rekryteringsprocessen har möjligheterna ökat att 
ge de sökande en mer rättvis bedömning. Det finns dock anledning att varna för före-
ställningen att metoden med Rättvis och effektiv rekrytering är en snabb och enkel väg 
att öka mångfalden bland personalen i olika förvaltningar i kommunen. 
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BILAGOR 
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Bilaga 1. Arbetsmoment vid rättvis och effektiv re-
krytering 

 
 

 



 Rekrytering av brandmän i Linköpings kommun – en utvärdering 
 

- 29 - 

Bilaga 2. Arbetsbeskrivning brandman 

Tjänstens benämning: 
Brandman inom Räddningstjänsten i Linköpings kommun 
 
Information om arbetsgivaren:  
Räddningstjänsten är en del av Produktionen i Linköpings Kommun. Ansvarig politisk nämnd för Rädd-
ningstjänsten är Teknik- och Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Organisation: 
På Räddningstjänsten är vi idag 91anställda, varav 54 arbetar skifttjänst. Skifttjänst består av cirka 14 
arbetspass per månad, 42 tim/vecka. Dagpasset är 08.00 – 17.00 och nattpasset 17.00 – 08.00. Vi arbetar i 
fyra skiftlag. Arbetstiden kan även vara förlagd till dagtid, 40 tim/vecka. Idag har vi en brandstation men 
1 oktober 2006 öppnar vår nya brandstation. De anställda kommer att fördelas på de två brandstationerna.  

 
Tjänstens mål och syfte: 
Räddningstjänsten skall genom sin verksamhet medverka till att de som bor och vistas i kommunen kän-
ner sig trygga och ha ett gott skydd och en god säkerhet vad avser såväl liv som egendom och miljö. 
Verksamheten skall, med den enskilde i fokus, inriktas på att åtgärder vidtas för att i första hand förhindra 
och i andra hand i förväg begränsa konsekvenserna av olyckor som kan föranleda räddningsinsats. När en 
olycka inträffar skall ett snabbt och effektivt ingripande ske så att följderna blir så begränsade som möj-
ligt. 
Räddningstjänsten skall också genom råd, information och utbildning stödja den enskilde i dennes ansvar 
enligt lagen om Skydd mot olyckor. 

 
Huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden: 
- Räddningsinsatser – Brandsläckning, rök- och kemdykning, arbete på höga höjder och i trånga 

utrymmen, räddningsarbete vid trafikolyckor, omhändertagande av skadade människor, ytlivrädd-
ning, vattendykning, räddning till sjöss m.m. 

 
- Säkerhets- och utbildningsarbete – Informera grupper och enskilda om säkerhet, utbilda grupper 

och enskilda i säkerhet, ge råd till grupper och enskilda i säkerhetsfrågor, tillsammans med arbetsla-
get utföra säkerhetsbesiktningar och göra analyser, planera för insats. 
 

- Övning/projektarbete – Planera och leda övningar för andra, genomföra egna övningar i grupp eller 
enskilt, delta i och eventuellt leda projekt. Uppföljning och redovisning av övningar sker i datamiljö. 
 

- Underhåll – Praktiskt underhållsarbete med materiel inom räddningstjänsten (fordon, rökskydd, 
slangvård, service av handbrandsläckare) 
 

- Fysisk träning – friskvård – Vidmakthålla kondition, styrka och smidighet genom olika strukture-
rade fysiska aktiviteter.  

 
Kompetenskrav: 
För att kunna söka tjänsten som brandman i kommunen måste vissa grundläggande krav vara uppfyllda. 

 
Du måste ha:  
- Brandmansutbildning ( SMO alt  Bm heltid eller högre, alt Bm deltid eller högre med erfarenhet)  

eller grundläggande högskolebehörighet 
- Körkort klass B samt klara av klass C inom fem månader efter anställning 
- God hälsa och fysisk kondition samt vara simkunnig 
- Tekniskpraktisk kunnighet 
- Språkkunskaper i svenska 
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Uppfyller du dessa krav och tror att brandmannayrket är något för Dig ber vi dig fylla i Ansökningsformu-
lär till tjänsten som brandman i Linköpings kommun. För att säkerställa en rättvis och effektiv rekrytering 
använder vi oss i denna rekrytering av ett elektroniskt ansökningsformulär.Vi tar inte emot andra former 
av ansökningshandlingar. 
 För att kunna ge bästa möjliga service till våra kommuninvånare eftersträvar vi en personalsammansätt-
ning som speglar mångfalden i Linköpings kommun varför vi gärna ser sökande som bidrar till detta. 
Senaste ansökningsdag 2005-11-25. 

 
Anställningsvillkor: 
Lön enligt avtal 
Tillsvidareanställning, 6 mån provanställning. De som antages kommer att provanställas i två omgångar,  
preliminärt från den 1 maj 2006 och 1 september 2006. 
 
Kontaktperson: 

Leif Stenberg, 013-207026 
Leif.Stenberg@linkoping.se 
Birgitta Lindström, 013-207023 
Birgitta.Lindström@linkoping.se 
 
Fackliga företrädare: 

Fredrik Rask, 013-207000 (SKAF) 
Ulf Kron, 013-207000 (SKAF) 
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Bilaga 3. Kompetensprofil brandman 

Kriterier Krav Önskemål Utvärdering 

 
Utbildning 
 
 
 

BmH eller högre alt 
BmD eller högre med erfarenhet 
alt 
------------------------ 
Grundläggande högskolebehörig-
het 
 
Körkort B  
(C skall kunna uppvisas senast 1 
mån innan provanställningens 
slut) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Båtförarintyg 
Dykutbildning (A-certifikat) 
Körkort CE 

Ansökan (A) 
 
 
 
A 
 
 
A 
 
 
A 
A 
A 

 
Erfarenhet 
 
 
 

Livserfarenhet  
Arbetslivserfarenhet 
Föreningserfarenhet 
Ledarerfarenhet 
Erfarenhet av 
lag/grupparbete 
Pedagogisk erfarenhet 
Idrottserfarenhet 

Intervju (I) 
A och I 
A och I 
A och I 
A och I 
 
A och I 
A och I 

 
Kunskaper 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Simkunnighet   

Datakunskap  
Tekniskpraktisk kunnighet 
Språkkunskaper främmande 
språk 
Språkkunskaper svenska 
Sjukvårdskunskap 
Friskvårdskunskap 

A 
Test (T) 
A 
 
A och I 
A och I 
A och I 
A (intyg) 

Personliga färdig-
heter och egen-
skaper 
 
 
 
 

Kvalitetsmedveten 
Strukturerad 
Samarbetsförmåga 
Flexibel 
Personlig mognad 
Kommunikativ 
Empatisk förmåga 

 
 

I och T 
I och T 
I och T 
I och T 
I och T 
I och T 
I och T 

Utvecklings-
potential 

 > 40 % skall ha ledaregen-
skaper 

I och T 

 
Medicinska och 
andra krav 
 
 

AFS-krav för rök- och kemdyk-
ning. 
Tjänstbarhet inkl medicinska krav 
för körkort C  
Drogtest. 

 T 
 
T 
 
T 
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Genomföra simuleringstester med 
godkänt resultat. 

 
T 
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Bilaga 4. Annons brandman 
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Bilaga 5. Anvisningar till ansökningsformuläret 
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Bilaga 6. Ansökningsformulär 
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Bilaga 7. Kriterier anställning 2006 

Generella kriterier 
 
Född 1962-1982-11-25. 
Arbetslivserfarenhet minst 1 år. 
 
Kriterier SMO 
 
Teknisk praktisk kunnighet. 
 
Kriterier BmH 
 
Minst två år i yrket. 
 

Kriterier BmD 
 
Minst 5 år i yrket. 
Teknisk praktisk kunnighet 
Pedagogik 
Erfarenhet av föreningsliv, hälsa, bra fysisk status  
 

Fördelning av anställningar 
 
Vi kan anställa maximalt 8 st smo studenter, dvs 1/skift pga kommendering. 
Detta medför att vi ska anställa 15 st Bmh/Bmd. (reviderat senare!!) 
 
1/3-del av de kallade till tester kan vara smo dvs 20 st. Detta ger att minst 40 kallas från 
Bmh/Bmd. 
 
Validering av betyg måste vara klart innan vi kallar till test. I samband med att betygs-
kopior begärs kollas om svenska språkkunskapen är tillräcklig, denna ska vara god. An-
nan utbildning än inom räddningsverket ska vara jämförbar men behöver inte vara kva-
lificerande för vidare studier. 
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Bilaga 8. Dagsprogram vid intervjuer och tester 

 
10/1 Anders A. A-stad 1 
10/1 Bengt B. B-stad 2 
10/1 Cecilia C. C-stad 3 
10/1 David D. D-stad 4 
10/1 Erikl E. E-stad 5 
 
 
Tester och intervjuer på nedanstående stationer 

 
TEST 
 

ANSVARIG LOKAL 

Intervju arbetsgiva-
ren 

Leif Stenberg 
Anders Nygren 
Patrik Oxelgren 

Konferensrummet 

Sim- och livrädd-
ningstester 

Sven Nilsson 
Johan Kindvall 

Simhallen 
Bil 291 

Intervju SKAF 
                
              SKTF 

Ulf Kron 
Lars Hellberg 
Per Ahlberg 

Biblioteket 

PAFF-varvet Johan Merkel 
Fredrik Rask 

Gården 
Bil 211 och 213 

Orientering Christer Axén Brandstationen 
 
Testerna skall genomföras enligt nedanstående turordning och under följande 
tider: 
 
 

Tid PAFF-varvet Intervju 
SKAF 

Simhallen Intervju 
Arbets-
givaren 

Orien-
tering 

09.00-10.00 1 3 4 5 6 2  
10.00-11.00 2 1 4 5 6 3  
11.00-12.00 3 2  1 4 5 6 
12.00-13.00 Lunch     
13.00-14.00 4 6 1 2 3 5  
14.00-15.00 5 4 1 2 3 6  
15.00-16.00 6 5  4 1 2 3 

   
De som skall testas hämtas och lämnas i ”Skinnet”. I ”Skinnet” kommer att fin-
nas fika, frukt och sportdryck till de som testas.  
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kl 1600 Samtliga som testats samling i Flamman: 

- kort genomgång av dagen 
- reseräkningar 
- besked senast 27/1 för arbets-EKG 2-3/2 
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Bilaga 9. Simtester vid rekryteringen 
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Bilaga 10. Flöde av övningar i PAFF-varvet 
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Bilaga 11. Exemplet kasta ut 50 m smalslang 
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Bilaga 12. Blankett sammanfattande bedömning 

 

 


