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SAMMANFATTNING 
 
Arbetsmiljön är en av de viktigaste bestämningsfaktorerna för vår hälsa. Fysiskt ansträngande 
arbete så som tunga lyft, monotona rörelser samt exponeringar för olika kemiska ämnen kan 
leda till ökad risk för ohälsa. Brandmän har jämfört med många andra yrkesgrupper 
annorlunda förutsättningar i sitt arbete, förutom att bekämpa bränder rycker de ut även ut vid 
exempelvis vid bil- och kemikalieolyckor samt vid djurräddning. I deras arbetsmiljö blir de 
utsätta för bland annat psykiska, fysiska och kemiska hälsorisker exempelvis genom bränder, 
bil- och kemikalieolyckor, som kan leda till olika former av cancer och andra fysiska 
skador/sjukdomar. Syftet med denna studie var att undersöka hur brandmän upplever de 
hälsorisker som kan förekomma i deras arbetsmiljö. Kvalitativa intervjuer har genomförts 
med brandmän på brandstationer i Västerås och Kolbäck. De intervjuade brandmännen har en 
positiv syn på sin arbetsmiljö och har inte upplevt några hälsoproblem under deras tid som 
brandmän. De intervjuade anser att deras hälsa kommer att bli bättre och bättre i samband 
med den fysiska träning de bedriver för att klara arbetet de utför. Det finns en liten 
medvetenhet om de hälsorisker som kan förekomma och brandmännen försöker i den mån det 
är möjligt att följa de säkerhetsrutiner som finns. 
 
Nyckelord: Arbetsmiljö, Brandmän, Hälsorisker, Upplevelser 
 
 
ABSTRACT 
  
Work environment is one of the key determinants of our health. Physically strenuous work 
such as heavy lifting, repetitive movements, and exposures to various chemicals can lead to 
increased risk of illness. Firefighters have compared to many other professions other 
prerequisites in their work. Except for fighting fires they also go out, in example for car- and 
chemical accidents as well as for animal rescue. They are in their work environment exposed, 
among other things, to mental, physical and chemical risks by, for example fires, car- and 
chemical accidents, which can lead to various forms of cancer and other physical 
injuries/diseases The aim of this study was to examine how firefighters perceive the health 
risks that may occur in their work. Qualitative interviews with firefighters at fire stations in 
Västerås and Kolbäck has been used as method for this study. The interviewed firefighters 
have a positive sight on their work environment and have not experienced any health 
problems during their time as firefighters. They believe that their health will be better and 
better related to the physical training they undertake in order to cope with the work they 
perform. There is small awareness of the health risks that may occur and the firefighters are 
trying as far as possible to comply with the existing security measures. 
 
Keywords: Experiences, Firefighters, Health risks, Work environment 
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1. INLEDNING 
 
En av de viktigaste bestämningsfaktorerna för vår hälsa är arbetsmiljön. Vi tillbringar cirka en 
tredjedel av vårt liv på arbetet. Arbetet ger positiva effekter på hälsan och välbefinnandet 
eftersom det bland annat ger delaktighet i samhällslivet och ekonomiskt trygghet. Något som 
kan bidra till ökad risk för ohälsa är dock påfrestande fysiska och psykosociala förhållanden i 
arbetsmiljön. Arbetet är också en viktig orsak bakom dödlighet och ojämlikhet i psykisk och 
fysisk hälsa. Faktorer som har stor betydelse för att ohälsa ska uppstå i arbetet är bland annat 
fysiskt ansträngande arbeten exempelvis tunga lyft, monotona rörelser och exponeringar för 
olika kemiska ämnen. Det är därför viktigt att hela tiden arbeta för att minska hälsorisker i 
arbetsmiljön för att den ska bli så riskfri som möjligt. 
 
Brandmännens arbetsmiljö skiljer sig något från många andra yrkesgrupper. Deras arbete 
innebär uppgifter som inte bara handlar om att släcka bränder, det handlar även om att 
exempelvis rycka ut vid djurräddning samt vid kemikalie- och trafikolyckor. I deras 
arbetsmiljö utsätts de för både fysiska, psykiska och kemiska hälsorisker, detta såväl vid 
övning och träning som vid utryckningar.  
 
Ett projekt som heter ”Friska Brandmän” har startats av de fackliga organisationerna 
Brandmännens Riksförbund och Kommunalarbetarförbundet (andra berörda aktörer är 
arbetsmiljöverket och Sveriges kommuner och landsting (SKL)) med syfte att förhindra 
långsiktiga fysiska hälsoeffekter hos brandmännen i Sverige. Detta genom att ta fram 
rekommendationer på hur risken för långsiktiga skador och sjukdomar kan undvikas. Som 
underlag för detta projekt vill projektgruppen undersöka hur enskilda brandmän i Sverige 
upplever hälsorisker i arbetet. Denna studie kommer att ligga till grund för hur metoden ska 
utformas i den större studien1. Ämnet valdes för att det finns ett intresse för hur arbetsmiljö 
påverkar vår hälsa. Då brandmän har andra förutsättningar än många andra yrkesgrupper 
kändes det intressant att undersöka hur de upplever och hanterar de hälsorisker som kan 
förekomma i deras arbetsmiljö. 

                                                 
1 Muntlig kontakt, Lars Sjöborg, Projektledare för ”Friska brandmän”, samtal 15 dec 2008 
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2. BAKGRUND 
 
2.1 Definitionslista  
 
Hälsa 
 

Begreppet hälsa belyser flera dimensioner av de fysiska och psykiska tillstånden hos 
människan. Hälsa är enligt WHO (Världshälsoorganisation) ett tillstånd av fullständigt fysiskt, 
psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara frånvaro av sjukdom (WHO 1948). Denna 
definition reviderades 1986 till att hälsa även skulle ses som en resurs i det vardagliga livet 
samt som en förutsättning för den mänskliga utvecklingen (WHO 1986). 
 
Larmställ (Brandskyddsdräkt) 
 

Skyddskläder som används vid bekämpning av brand (AFS 2007:1). 
 
Kemskyddsdräkt 
 

Speciella skyddskläder som används vid kemdykning (AFS 2007:1). 
 
Rökdykning 
 

Livräddning eller bekämpning av brand eller liknande i tät brandrök iklädd larmställ och med 
andningsapparat (AFS 2007:1). 
 
Kemdykning 
 

Brandmännen tränger in i områden, där det förekommer syrebrist eller där luftföroreningar 
sprids okontrollerat, för att bekämpa kemikalieutflöde eller för att rädda liv iklädd 
kemskyddsdräkt och andningsapparat (AFS 2001:1). 
 
 
2.2 Hälsa i arbetslivet 
 
Enligt Regeringens proposition (2007), En förnyad folkhälsopolitik, är arbetsplatsen den mest 
utvecklade arenan för att förebygga ohälsa. Arbetsplatsen fungerar även som bas för 
förebyggande insatser som bland annat omfattar arbetsrelaterade faktorer. Enligt målområde 
4: Hälsa i arbetslivet ska arbetsmiljöpolitiken på olika sätt se till att minimera riskerna för 
skada och ohälsa men även utveckla arbetets positiva faktorer. Det arbete den anställde utför 
får inte innebära risker för att drabbas av skada eller ohälsa. 
 
Arbetet är viktigt för människors identitet och självbild och leder till positiva hälsomässiga 
konsekvenser. Dock har arbetsmiljön även negativa aspekter som kan visa sig i form av bland 
annat huvudvärk, cancer och dödsolyckor. Belastningsskador är en av de vanligaste orsakerna 
till anmälda arbetssjukdomar, den näst vanligaste orsaken är psykisk ohälsa (Regeringens 
skrivelse 2005). I den fysiska miljön finns det faktorer så som mögel, asbest eller dåliga 
arbetsställningar som kan bidra till ohälsa. Arbetsmiljön är utöver hemmiljön den miljö som 
vi vistas mest regelbundet i och kan genom det påverka vår hälsa och vårt välbefinnande. 
Förutom arv och miljö spelar även personliga faktorer in, exempelvis hur vi äter, hur vi sköter 
vår hälsa samt hur vi agerar i stressfyllda situationer (FHI 2005). 
 
Yrkesmässiga exponeringar omfattar fysiska förhållanden (så som bristfällig belysning eller 
strukturell osäkerhet), fysisk stress (kan handla om tunga lyft och belastningsskador) samt 
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fysikaliska faktorer (exempelvis vibrationer, buller och/eller strålning). Andra faktorer som 
kan påverka är de kemikaliska och biologiska ämnena, så som damm och lösningsmedel samt 
bakterier eller virus. Även psykosociala faktorer som exempelvis låg kontroll över 
arbetsuppgifter eller dålig kontakt med arbetskamrater hör till yrkesmässig exponering 
(Garcia & Checkoway 2003). 
 
 
2.3 Arbetsmiljöarbete 
 
2.3.1 Arbetsmiljö 
 
Begreppet arbetsmiljö är omfattande och handlar bland annat om fysiska förhållanden på 
arbetsplatsen, exempelvis datorer, ljus, ljud, ventilation och maskiner. I det psykosociala 
arbetsmiljöområdet brukar bland annat relationer mellan anställda och ledning och mellan de 
anställda räknas in. Bland de medicinska arbetsmiljöfrågorna kan kemikalier av olika slag och 
deras påverkan på kroppens olika organ räknas in (Zanderin 2005). 
 
Något som förekommer på nästan alla arbetsplatser är farliga ämnen så som vätskor, gaser 
eller ämnen i fast form som kan riskera arbetstagarens säkerhet eller hälsa. Om dessa 
användningsrisker inte hanteras på rätt sätt kan arbetstagaren skadas på olika sätt exempelvis 
genom att lätta ögon- eller hudirritationer kan uppstå. Andra effekter kan vara missbildningar 
och cancer. Till följd av en enda kortvarig eller genom flera exponeringar och långsiktig 
upplagring av ämnen i kroppen kan olika former av skador uppstå2.  
 
Studier har visat på samband mellan ländryggsbesvär och olika typer av helkroppsvibrationer. 
Ländryggsbesvär förekommer också vid ofta böjda och vridna arbetsställningar och tunga lyft 
samt vid olika aspekter av dåliga psykosociala förhållanden (Bernard 1997, Burdorf & Sorock 
1997). Riskerna är högst för personer som arbetar i extrema miljöer som exempelvis 
helikopterpiloter, som blir utsatta för helkroppsvibrationer, och brandmän, som utsätts för 
manuell material- och personhantering (Jeding et al 1999). 
 
 
2.3.2 Arbetsmiljölagen 
 
Enligt Arbetsmiljölagen (SFS 1977: 1160) är arbetsgivaren skyldig att förhindra att anställda 
blir skadade av farliga ämnen som kan förekomma på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ska utföra 
riskbedömningar och utifrån dem vidta de åtgärder som krävs för att förhindra skada och 
sjukdom. Att minska de risker som kan förekomma, som också är en moralisk och rättslig 
skyldighet, kan även ge stora ekonomiska vinster. Om något inom företaget går fel kan 
företaget bli lidande genom både produktionsbortfall och skadeståndsansvar. Arbetstagarnas 
säkerhet kan garanteras genom att rätt åtgärder vidtas vid användning av farliga ämnen. 
Arbetsgivarna har också en skyldighet att informera sina anställda om vilka risker som kan 
vara förenade med farliga ämnen. Detta innebär att arbetsgivaren ansvarar för att ha de rutiner 
och skyddsutrustning som krävs för att för att förhindra att personalen skadas eller drabbas av 
ohälsa. 

                                                 
2 http://osha.europa.eu (Europeiska arbetsmiljöbyrån) 2009-05-05 
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2.3.3 Systematisk arbetsmiljöarbete  
 
Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) handlar om att uppmärksamma och ta hänsyn till både 
psykologiska och sociala förhållanden i det dagliga arbetet. Det handlar även om att ta hänsyn 
till arbetsmiljöfrågor som är av fysisk karaktär. Alla förhållanden i arbetsmiljön som kan 
påverka de anställdas hälsa och säkerhet ska uppmärksammas och åtgärdas. Genom SAM kan 
risker i arbetsmiljön upptäckas och åtgärdas i tid. Detta förebygger olycksfall, sjukdom, stress 
eller andra negativa följder av arbetet hos de anställda. Det kan även leda till att 
sjukskrivningar minskar genom att SAM kan ge bättre arbetsförhållanden, ökad trivsel och 
större engagemang i arbetet. Den som bär huvudansvaret för SAM är arbetsgivaren, han/hon 
ska även känna till arbetsmiljölagen och de arbetsmiljöregler som gäller för företaget för att 
kunna lägga upp arbetsmiljöarbetet på ett bra sätt. Arbetstagarna deltar också i 
arbetsmiljöarbetet genom att exempelvis rapportera risker, sjukdom och olycksfall samt 
genom att föreslå åtgärder och lämna synpunkter på det som genomförts (AFS 2001:1).  
 
 
2.4 Brandmannayrket 
 
2.4.1 Allmänt  
 
Beroende på storlek är räddningsstationer olika organiserade. I regel arbetar det både deltids- 
och heltidsbrandmän på de mindre stationerna. På de större stationerna arbetar vanligtvis bara 
heltidsbrandmän. I organisationen på en räddningsstation ingår även brandförmän och 
brandmästare. På större stationer finns också överbrandmästare och brandingenjörer. För att 
kunna hålla beredskap dygnet runt arbetar brandmän ofta i skift. I regel börjar ett skift med 
översyn och underhåll av utrustning, exempelvis brandmaterial, rökskydd, fordon, 
radioutrustning etcetera. För att kunna göra mindre reparationer finns ofta resurser så att 
mindre snickeriarbeten och mekaniskt verkstadsarbete kan genomföras. Även städning av 
stationens lokaler och slangtvätt förekommer. Brandmännens arbete innefattar allt från att 
bekämpa bränder till att rycka ut vid trafik- och kemikalieolyckor (Bengtsson & Antonsson 
1993). 
 
 
2.4.2 Lagar och föreskrifter 
 
Förutom arbetsmiljölagen och föreskriften om SAM följer även brandmännen föreskriften 
Rök- och kemdykning samt ett antal andra föreskrifter som handlar om stöd för åtgärder för att 
minska risker hos räddningspersonal. Föreskriften om Rök- och kemdykning beskriver hur 
arbetet med detta ska gå till, vilka de hälsomässiga kraven är för att få arbeta som rök- och 
kemdykare samt vilka säkerhetsåtgärder som ska vidtas i arbetet. Den säger även att det är 
arbetsgivaren som är skyldig till att göra en riskbedömning (AFS 2007:7). Arbetsgivaren bör 
enligt föreskrifterna om SAM (AFS 2001:1) inneha goda kunskaper om hur riskbedömningen 
ska gå till samt om vilka riskerna är inom hela räddningstjänstens insatsområden. 
Genomförandet av riskbedömningen ska utföras så att utbildning och övningar, rutiner och 
tester samt utrustning blir anpassade till tänkbara risker och olycksscenarier. När det sker 
förändringar i arbetet som påverkar riskerna är arbetsgivaren skyldig att genomföra en 
förnyad riskbedömning (AFS 2007:7).  
 
I föreskriften Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2005:6) ställer Arbetsmiljöverket krav 
på att det ska förekomma medicinska kontroller på rök- och kemdykare, de ska ha fysisk 
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förmåga ur ett medicinskt perspektiv. Inom räddningstjänsten används begreppet fysisk 
arbetsförmåga i ett större sammanhang än annars, här avses det de fysiska krav som de olika 
arbetsuppgifterna ställer på individen. Detta benämns som arbetskrav och regleras inte i några 
föreskrifter. Istället utgår arbetskraven från de omständigheter och risker som kan råda inom 
det specifika insatsområdet och som kan leda till en räddningsinsats. 
 
 
2.4.3 Fysisk träning och övningar 
 
Brandmän och speciellt rökdykare har höga fysiska krav. Detta upprätthålls bland annat 
genom fysisk träning vid varje arbetspass. Träningen består oftast av löpning, simning, 
innebandy etcetera. Det är vid den fysiska träningen som de flesta av brandmännens 
arbetsskador inträffar. Jämfört med andra yrkesgrupper är förslitningsskador vanligare bland 
brandmännen (Bengtsson & Antonsson 1993).  
 
Övningar är en viktig del av arbetet och omfattar rök- och kemdykning, arbete med speciell 
utrustning, livräddning med mera. Under kontrollerade former är olycksriskerna under 
övningarna små, detta eftersom övningarna är planerade och det blir då lättare att förbereda 
användning av personlig skyddsutrustning. Även vid övning kan brandmän utsättas för farlig 
brandrök (Bengtsson & Antonsson 1993). 
 
 
2.4.4 Utryckningar 
 
Vid utryckningar innefattar brandmannens uppgifter en rad svåra och krävande uppgifter. Vid 
de flesta utryckningar ska utryckningsfordonen föras så snabbt som möjligt till olycksplatsen. 
Detta kan vara en besvärlig uppgift i stadstrafik och fordrar vana förare.  Arbetet på 
brandplatsen kan delas in i tre faser; livräddning, släckning och eftersläckning. Brandmannens 
uppgift på brandplatsen kan bland annat omfatta rökdykning, livräddning, stegresning, 
undersökning, släckning och slangdragning. Brandsläckning sker exempelvis i 
vindsutrymmen, källare, lägenheter, villor, industrier, vårdhem, hotell, bilolyckor med mera. 
Vid de flesta bränder krävs rökdykarinsatser som är den mest kritiska uppgiften för en 
brandman (Bengtsson & Antonsson 1993). 
 
I rökdykningen ingår tre huvuduppgifter: sökning, livräddning och släckning. Sökning 
innehåller uppgifter som att gå, krypa och bereda väg. Livräddningens uppgifter består av att 
bära, lyfta och släpa personer. Tillsammans ska två rökdykare klara att förflytta en person 
som kan väga över 100 kilo. I förflyttningsvägen kan det förekomma flera trappor. Vid 
släckning ingår, förutom slangdragning och strålföring, även hantering av tunga verktyg 
(Räddningsverket 1998). När branden och de akuta räddningsinsatserna är under kontroll 
börjar arbetet med eftersläckningen där återstående brand- och glödhärdar ska släckas. Detta 
för att försöka rädda återstående värden. Vid eftersläckningen är arbetstempot lägre än under 
räddnings- och släckningsarbetet (Bengtsson & Antonsson 1993). 
 
  
2.4.5 Hälsorisker i arbetet  
 
En brandman utsätts i sin arbetsmiljö för både fysiska, kemiska och känslomässiga 
hälsorisker. De fysiska riskerna består av stark värme samt överdrivna ansträngningar genom 
att bära människor och tunga föremål. De fysiska riskerna består även av miljöpåverkande 
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faktorer som också inkluderar buller. Det finns också risker i den fysiska träning de bedriver. 
De känslomässiga riskerna handlar om emotionella stressreaktioner på nödsituationer med 
ständig risk för skador och dödsfall samt ansvaret för andras liv. Den kemiska exponeringen 
är oundviklig. Till följd av inandning av rök som genereras genom förbränning av olika 
material samt genom utsläpp från olyckor kan kemisk exponering öka risken för cancer och 
andra sjukdomar. Dessa sjukdomar inkluderar även akuta och kroniska lungsjukdomar (Samet 
& Bhavsar 2005). 
 
Det finns många arbetsuppgifter som är riskfyllda för brandmännen vid utryckningar. De 
största är oftast i samband med rökdykning där det bland annat kan förekomma övertändning, 
ras och exploderande gasflaskor. Kraftig rökutveckling och övertändning är även risker för de 
som arbetar vid sidan av branden (Bengtsson & Antonsson 1993). De risker som kan 
förekomma vid rök- och kemdykning kan vara av olika slag och kan på förhand vara svåra att 
bedöma. Därför är det viktigt att det sker en riskbedömning innan insatsen påbörjas samt att 
arbetsskade- och tillbudsrapporteringen och även utredningen fungerar på så sätt att olycksfall 
och ohälsa kan förebyggas. Personalen blir utsatt för både fysiska och psykiska risker. 
Exempel på fysiska risker är explosioner, nedfallande byggnadsdelar, vassa föremål samt 
fallrisk vid nedsatt eller obefintlig sikt. De psykiska riskerna kan bland annat vara på grund av 
stresspåverkan med en ständig risk för skador och dödsfall samt ansvaret för andras liv (AFS 
2007:7).  
 
Brandröken innehåller kolmonoxid samt en mängd andra skadliga ämnen så som gaser och 
partiklar i okända föreningar. I moderna material som exempelvis plaster som kan finnas i 
byggnadsmaterial och möbler utvecklas mycket rök vid brand och detta ökar hälsoriskerna. 
Dessa material bildar även en mängd hälsofarliga ämnen vid upphettning. Inandning av 
brandröken kan orsaka andningsproblem och förgiftning och dessa problem kan bli förstärkta 
vid upprepad exponering. Personalen blir även exponerade för stark värme samtidigt som de 
ska genomföra ett mentalt och fysiskt ansträngande arbete. Vid transport och vid lastning kan 
det förekomma utsläpp och spill av kemikalier som kan innebära att brandmännen, med risk 
för olycksfall och ohälsa, tvingas utföra insatser i gas- eller vätskemoln (AFS 2007:7). 
 
Bland brandmän är de vanligaste orsakerna till arbetsskador överbelastning av en eller flera 
kroppsdelar. Vid fysisk träning är knäleder, fötter och ansikte extra utsatta för fysisk 
påfrestning (AFS 2007:7). Jämfört med genomsnittet för samtliga förvärvsarbetande i riket 
under perioden 2003- 2005 låg brandmännen sex gånger högre när det gäller anmälda 
arbetsplatsolyckor. Dessa arbetsplatsolyckor gäller främst belastningsolyckor som inträffat 
under den fysiska träning som är en del av brandmännens ordinarie arbetsinnehåll 
(Arbetsmiljöverket 2006). Vid aktiv räddningstjänst (kan innebära utryckning, 
skadebekämpning, övning och underhållsarbete på stationen) har rygg, händer och ansikte 
störst risk att utsättas för skada (AFS 2007:7). En studie som genomförts i Amsterdam har 
undersökt skillnader i fysiska hälsoproblem mellan brandmän och kontorsarbetare. Resultatet 
visade att brandmän har större problem med knän och vrister än vad kontorsarbetarna har 
(Bos et al 2004).  
 
Riskerna bedöms inte vara lika allvarliga vid eftersläckning som vid släckningsarbetet, även 
om rökutvecklingen fortfarande kan vara betydande. Andningsskydd används sällan vid 
eftersläckning eftersom risken att andas in hälsofarliga ämnen bedöms vara mindre än vid 
själva släckningsarbetet. Andra anledningar till att inte använda andningsskydd är 
tryckluftapparaternas tyngd och begränsade aktionstid (Bengtsson och Antonsson 1993). 
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I en amerikansk studie har LeMasters med flera (2006) gjort en metaanalys av 32 olika 
vetenskapliga studier där cirka 110 000 brandmän ingått. I dessa studier har brandmännens 
hälsa och cancerrisker jämförts med andra yrkesgrupper. Denna analys visar att brandmän 
riskerar att drabbas av cirka hälften av de cancerformer som undersökts. Störst risk är det att 
drabbas av multipelt myelom, lymfkörtel-, prostata- och testikelcancer. Brandmän löper mer 
än dubbelt så stor risk (2.01) än andra yrkesgrupper att drabbas av testikelcancer.  Detta 
eftersom de genom arbetet de utför är utsatta för ett antal skadliga kemiska ämnen, både på 
själva brandplatsen och på brandstationen. På brandplatsen blir brandmännen exponerade för 
varierade blandningar av partiklar, gaser samt rök från organiska och icke organiska bränslen. 
På brandstationen, där brandmännen spenderar många timmar under sin arbetstid, finns det 
risk att utsättas för farliga dieselångor från bilar som går på tomgång, särskilt om 
ventilationen är dålig. Forskarna anser att det finns ett stort behov av bättre skyddsutrustning 
för att hjälpa brandmännen att undvika att få i sig de farliga ämnena genom inandning och 
hudexponering. I denna metaanalys ingick även svensk studie av Tornling, Gustavsson och 
Hogstedt (1994) där de undersökt dödligheten bland brandmän som arbetat i Stockholm 
mellan åren 1951 och 1986. Resultatet av studien visade att dödligheten var lägre än 
förväntat, både bland långtids- och korttidsanställda. Däremot var dödligheten i maligna 
tumörer nära det förväntade antalet. Det visade på en ökad trend när det gäller ålder och 
anställningstid samt att dödligheten ökade vid ökad exponering. 
 
Det finns även ytterligare studier som bekräftar att brandmännen har en ökad risk för olika 
typer av cancer än vad andra yrkesgrupper har (Krstev et al 1998, Guidotti 2007, Yuoakim 
2007, Golka & Weistenhöfer 2008, Kang et al 2008). 
 
 
2.5 Problemområde 
 
Det har visat sig att brandmännen är utsatta för många hälsorisker i sin arbetsmiljö, vanligast 
förekommande är förslitningsskador och det finns även risk för att olika former av cancer kan 
uppstå. Det kan därför vara intressant att undersöka hur brandmännen själva upplever och 
hanterar de fysiska hälsorisker i form av skador och sjukdomar som kan förekomma i deras 
arbete.
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3. SYFTE 
 
Syftet med denna studie var att undersöka hur enskilda brandmän upplever fysiska hälsorisker 
i sin arbetsmiljö. 
 
 
3.1 Frågeställningar  
 

• Hur upplever brandmän sin arbetsmiljö? 
• Hur upplever brandmän sin hälsa relaterat till sin arbetsmiljö? 
• Vilka långsiktiga fysiska hälsoeffekter upplever brandmän att de kan få genom deras 

arbete? 
• Hur hanterar brandmän risken för långsiktiga hälsoeffekter? 

 
 
4. METOD OCH MATERIAL 
 
 
4.1 Studiedesign 
 
En kvalitativ metod har valts att användas i denna studie eftersom frågeställningarna är 
baserade på upplevelser. Denna datainsamlingsmetod fokuserar på information om 
upplevelser som kan erhållas genom exempelvis kvalitativa intervjuer och tolkande analyser. I 
denna studie har kvalitativa enskilda intervjuer valts som metod. En kvalitativ metod har som 
syfte att identifiera eller upptäcka egenskaper hos olika företeelser. Detta kan exempelvis vara 
de intervjuades upplevelser eller uppfattningar om ett fenomen av något slag (Patel & 
Davidson 2003). I detta fall handlar det om hur brandmännen upplever och hanterar 
hälsorisker i sin arbetsmiljö.  
 
 
4.2 Urval 
 
I kvalitativa intervjuer är det istället för slumpmässiga urval vanligt att göra urvalet genom 
vissa kriterier (Kvale 1997). Kriterierna för denna studie var att undersökningsgruppen skulle 
bestå av både manliga och kvinnliga brandmän i varierande ålder samt att de skulle ha arbetat 
i aktiv utryckande tjänst i ett antal år. Detta för att få en stor bredd och olika perspektiv på 
uppfattningar kring deras arbetsmiljö. Den valda populationen var brandmän på 
brandstationerna i Västerås och Kolbäck.  För att få olika perspektiv om brandmännens 
upplevelser valdes personal på en mindre deltidsstation (Kolbäck) och en större heltidsstation 
(Västerås) att intervjuas.  
 
 
4.3 Datainsamling 
 
Studien har skett genom sex enskilda intervjuer med personal på brandstationerna i Västerås 
och Kolbäck där tre personer från respektive brandstationen har intervjuats. Efter ett möte i 
Stockholm, som anordnades av projektgruppen för ”Friska Brandmän”, erhölls namn på en 
kontaktperson i Västerås som kontaktades. Genom denna person kunde brandmännen 
kontaktas så att intervjuerna kunde bokas och senare genomföras på respektive brandstation. 
Intervjupersonerna fick själva välja plats för intervjun och de ansåg det lämpligast att 
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genomföra dessa på arbetstid. På grund av detta genomfördes intervjuerna på respektive 
arbetsplats under två kvällar i ett avskiljt rum. Innan intervjuerna påbörjades delades ett 
missivbrev ut till alla intervjupersoner som innehöll information om studiens syfte och 
innehåll samt om att det var frivilligt att delta och att de när som helst under intervjun kunde 
välja att avbryta den. Det informerades även om att det insamlade materialet enbart kommer 
att användas till forskningsändamål (se bilaga 1). Intervjuerna spelades i på en digital 
bandspelare och tog i genomsnitt 25 minuter att genomföra. Efter transkriberingen raderades 
inspelningarna från bandspelaren. 
 
 
4.3.1 Intervjuguide 
 
Intervjuguiden bestod av halvstrukturerade frågor vilket innebar att de omfattade olika teman 
och förslag till relevanta frågor som var baserade på frågeställningarna i studien. Genom den 
halvstrukturerade intervjuformen fanns det möjlighet till att förändra frågornas utformning 
och ordningsföljd under själva intervjun för att kunna följa upp svaren från den intervjuade. 
Detta gav även fritt utrymme till att ställa relevanta följdfrågor (Kvale 1997). Intervjuguidens 
frågor handlade om brandmannens uppfattningar och upplevelser kring deras arbetsmiljö och 
hälsa. Den innehöll även frågor om vilka säkerhetsrutiner de följer i arbetet (se bilaga 2). 
 
 
4.3.2 Pilotintervju 
 
För att testa om intervjufrågorna fungerade eller för att se om något behövde korrigeras 
genomfördes en pilotintervju. Pilotstudier används enligt Patel och Davidson (2002) för att 
testa ett visst studieupplägg eller en datainsamlingsmetod och dessa bör genomföras med en 
person som är relevant för studien. Pilotintervjun genomfördes med en yrkesverksam 
brandman några dagar innan de bokade intervjuerna för att kunna ha tid att ändra och lägga 
till frågor om det skulle vara nödvändigt. För att få bästa kvalitet på intervjuguiden 
transkriberades pilotintervjun för att se om intervjuguidens frågor fungerade. Pilotintervjun 
bidrog till att några frågor formulerades om samt att det lades till några extra inledningsfrågor.  
 
 
4.3.3 Transkribering och analys av intervjuer 
 
Direkt efter de sex intervjuerna transkriberades de ordagrant där pauser, skratt, hostningar 
med mera togs med i texten. Transkriberingen resulterade i 45 sidor utskriven text. Till 
analysen användes meningskoncentrering, vilket innebär att intervjupersonernas svar 
formuleras mer kortfattat genom att innebörden i vad de uttalat sig om formuleras med färre 
ord (Kvale 1997). Efter transkriberingen analyserades texten genom att med 
markeringspennor i olika färg sortera in intervjusvaren under respektive frågeställning. Efter 
att detta genomförts plockades de intervjusvar som ansågs vara väsentligast in i ett annat 
dokument och sorterades in efter frågeställningarnas ordningsföljd. Efter det kunde kategorier 
så som, träning, larmställ och rökskydd urskiljas. I analysen kodades varje intervjuperson om 
för att det inte skulle gå att urskilja vem som svarat vad på varje fråga och unika svar som 
kunde vara lätta att spåra till intervjupersonerna plockades bort. För att styrka studiens resultat 
har lämpliga citat från intervjupersonerna valts ut. Innan dessa presenterades togs uttalanden 
som ”eh”, ”öhm” och ”äh” bort för att göra citaten mer lättläsliga. 
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4.4 Etiska överväganden 
 
I vetenskapliga studier finns ett antal etiska principer att ta hänsyn till. Dessa är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 
Informationskravet innebär att de berörda ska informeras om syftet med undersökningen samt 
vilka villkor som gäller för att delta. Med samtyckeskravet menas att de som deltar i 
undersökningen själva har rätt att bestämma om de vill delta eller inte. De har även rätt att när 
som helst avbryta sin medverkan. Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter som 
samlats in om deltagarna ska skyddas så att obehöriga inte kan komma åt dem. Med 
nyttjandekravet menas att de uppgifter som samlats in enbart får användas i forskningssyfte 
(Vetenskapsrådet 2002). Deltagarna i studien informerads om syftet med undersökningen 
innan intervjuerna startade samt om att det var frivilligt att delta och att de när som helst 
kunde avbryta sin medverkan. All medverkan i studien är anonym och resultatet kommer 
enbart att användas i forskningsändamål.   
 
Eftersom det var få deltagare med i studien finns det möjlighet att lätt identifiera enskilda 
individer (Olsson och Sörensen 2007). Detta har beaktats genom att varje intervjuperson har 
kodats så att det inte går att urskilja vem som har sagt vad under intervjuerna. Då projektet 
”Friska brandmän” syftar till att förhindra långsiktiga hälsoeffekter var förhoppningen god att 
deltagarna ville vara med att påverka detta. 
  
Genom att intervjupersonerna kanske inte är medvetna om att det kan finnas vissa hälsorisker 
i deras arbete, kan det finnas en risk för att väcka oro bland studiens deltagare. Då detta inte är 
syftet med studien har frågeställningarna och intervjuguidens frågor anpassats för att bli så 
neutrala som möjligt. 
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5. RESULTAT 
 
 
5.1 Brandmännens arbetsmiljö 
 
På frågan angående brandmännens arbetsmiljö i allmänhet svarade intervjupersonerna (IP) 
relativt lika. De tycker att deras arbetsmiljö är relativt bra och att det finns en bra 
sammanhållning i deras arbetsgrupper, de trivs bra på sin arbetsplats. Men de uppgav att det 
alltid finns förbättringsmöjligheter när det gäller arbetsmiljön. De har även uppgett att de 
upplever deras arbetsmiljö som något oren. Många är även rätt så överens om att det största 
problemet är hur deras arbetsmiljö är efter att de varit ut på larm (utryckning) samt 
hanteringen av deras larmställ.  
 

... vi håller ihop här, bastar och har rätt bra kamratskap. Generellt över hela 
kåren. Det är det jag tycker är mest positivt då (IP6) 

 
… den miljön är ju, den är smutsig, men vi har ju skydd och allting så att, det är 
väl larmkläderna efteråt som är lite sådär, om man vart in i, speciellt vid en 
bilbrand så fastnar ju ganska mycket smuts på dem som inte är så bra… (IP4) 
 

Då de har tillgångs till de skydd som krävs och att de hela tiden utvecklas så tror 
intervjupersonerna att arbetsmiljön i framtiden kommer att bli ännu bättre. 
 

… det blir ju mer krav och regler hit och dit och då tror jag att det är större chans 
att arbetsmiljön förbättras också och därmed hälsan också då för brandmännen, 
det tror jag bara är positivt framöver…(IP5) 

 
Vid utryckning då har vi ju en hög arbetsmiljö så då tänker vi ju väldigt mycket på 
arbetsmiljön, försöker i alla fall. Vi har blivit mycket bättre på att använda 
andningsskydd och grejer, i rökig miljö och sådär. Även tänker på arbetsmiljön 
när vi till exempel kör med motorsåg eller om vi är på tak eller sånt där på att 
säkra oss själva… (IP3) 

 
 
5.2 Hälsa relaterat till arbetsmiljön 
 
Angående de frågor som handlade om brandmännens hälsa relaterat till deras arbetsmiljö blev 
svaren genomgående positiva då ingen upplevde att de hade haft eller har problem med 
hälsan: ”… det positiva med att jag har gått med i brandkåren det är ju det att jag har hållit 
mig i fysisk trim…” (IP6). Tack vare att brandmännen måste gå på obligatoriska 
läkarundersökningar en gång per år uttryckte de under intervjuerna att det ger dem en sporre 
till att hålla sig i form då de annars riskerar att förlora sina jobb. 
 

Man går ju på årliga läkarundersökningar och sådär och tränar rätt mycket så 
man får hålla sig i form och det är ju det som är bra, att man får en liten sporre 
att man måste hålla sig i form… (IP2) 

 
 



 

12 
 

5.3 Framtida hälsoeffekter genom arbetet 
 
5.3.1 Positiva hälsoeffekter 
 
Vid frågan om positiva hälsoeffekter svarade många av de intervjuade att det finns möjlighet 
till ett långt och frisk liv eftersom de har ett krav på att fysisk aktivitet ska ingå i deras 
arbetsuppgifter. En annan faktor som de också ansåg spelar in är att de har ett fysiskt 
krävande arbete. 
 

… det kan ju bli mycket, alltså fysisk aktivitet då, det är ju är ju bra för hälsan, 
det blir ju som ett träningspass när man är ute och jobbar… (IP5) 
 
… positiva är ju att man tränar mera, man håller ju igång jämt så att man… man 
är ju friskare, man mår ju bättre, helt klart…(IP4) 

 
Vi har ju en viss fysisk träning som vi måste bedriva och det måste man bedriva 
ända tills man… ja, tills man går i pension då… för att kunna hålla den 
standarden som krävs för att vara brandman, då måste man ju träna. (IP3) 
 

 
5.3.2 Negativa hälsoeffekter 
 
Angående de negativa hälsoeffekterna handlade svaren om riskerna med larmställen eftersom 
det fastnar många hälsoskadliga partiklar på dem. Genomgående var intervjupersonerna 
överens om att det exempelvis vid bilbränder kan finnas många farliga kemikalier som kan 
skada deras hälsa vid inandning eller exponering. Några hade en vag aning om att det finns en 
cancerrisk angående de miljöer de vistas i, medan några inte visste alls om det fanns 
skillnader mellan brandmän och andra yrkesgrupper. 

 
… som sagt det här med larmkläderna, vi drar ju i oss ganska mycket skadliga 
grejer så att det finns väl nå studier på… cancer är väl lite vanligt bland 
brandmän faktiskt, så att det är väl någonting sånt då…(IP4) 
 
… om man säger till, vid en brand till exempel, vi har ju våra rökskydd… på det 
viset så skyddar vi ju hälsan då, däremot vid en skogsbrand till exempel, då 
använder man ju inga rökskydd och det är ju inte så bra, då går man ju och suger 
i sig ganska mycket skit då… (IP5) 
 
… var och varannan drabbas av cancer idag och det är ju, det kanske finns en 
förhöjd risk som brandman då som har cancer då med tanke på hur röken. 
Likadant bilbränder, det är ju mycket kemikalier som… i luften där också… 
mycket farliga… (IP2) 

 
 
Många av intervjupersonerna var ändå överens om att det är rätt så liten risk att drabbas av 
framtida ohälsa om de bara ser till att följa de säkerhetsföreskrifter och använder de 
hjälpmedel som finns. De ansåg även att mycket är upp till dem själva att tänka sig för. 
 

jag tror att det är ganska liten risk om vi bara utnyttjar de hjälpmedel vi har, så 
tror jag chansen är ganska så liten att man drar på sig någonting, att det 
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försämrar hälsan. Men det är ju upp till oss och tänka oss för och att vi använder 
de hjälpmedel vi har… (IP5) 

 
Vid frågan om hur intervjupersonerna upplevde risk för att drabbas av skador i arbetet svarade 
någon att visst finns det skaderisker eftersom de går ju in utrymmen där andra går ut och de 
vistas i temperaturer som ibland överstiger 300 grader Celsius.  Att det även finns risk för ras 
ansågs påverka risken för skada. 
 
 
5.4 Hantering av hälsoeffekter 
 
5.4.1 Skydd mot hälsorisker 
 
Brandmännen försöker så långt det är möjligt att tänka på att skydda sig mot de hälsofaror och 
risker som kan förekomma: ”… jag tror att man tänker ganska mycket på det faktiskt, det är 
ju ändå ens eget liv som man… måste tänka på först…” (IP5). Vid exempelvis bostads-, bil- 
och containerbränder används alltid rökskydd och handskar. Däremot kan det slarvas en del 
med skydden vid skogsbranden då de inte anses som lika hälsofarligt. Även vid 
eftersläckningen slarvas det en del med att använda rökskydden. Intervjupersonerna uttrycker 
att vid vissa tillfällen kan rutinerna åsidosättas. Detta är oftast då det finns liv att rädda och 
det inte finns tid för att tänka på alla säkerhetsföreskrifter: ”… sen är det klart att det kan 
slarvas ibland när det är bråttom och så här, då kan, det kan bli att man tar vissa risker” 
(IP1)  
 

Jag försöker tänka på det på alla larm, det är ju risker med alla larm som sagt… 
jag försöker tänka mig för och använda de hjälpmedel vi har som ska användas. 
Även om det kanske tar lite mer tid men det får vi ju göra… (IP4) 
 
… ja, där är vi nog lite slarviga tror jag, på att just det här att använda antingen 
rökskydd eller filtermasker av något slag. Det är nog, olika skogsbränder och så, 
som man går där i röken och man använder inge rökskydd kanske och.. det är nog 
en sån där grej som man slarvar alldeles för mycket med allihopa tror jag. Just 
vid eftersläckningar, man tycker att det är ganska frisk miljö, fast egentligen är 
det nog inte alls så… (IP2) 
 

Någon ansåg ändå att användningen av rökskydd har blivit bättre vid eftersläckning än det 
varit tidigare samt att rutinerna för hur de hanterar kläderna har blivit bättre: ” … ja, men där 
har vi blivit mycket bättre på att använda rökskydd, förut då sprang vi ju i rökig miljö utan 
andningsskydd…” (IP3).  Idag har de en rutin för hur de ska stoppa kläder i sopsäckar och att 
de inte ska finnas i kupén på bilen när de åker hem från larm. På deltidstationen är 
medvetenheten om detta inte lika stor som på heltidsstationen. Någon uttryckte att de bara 
hade haft vetskap om dessa rutiner i några veckor. 
 

… nu är det ju väldigt noga med att man ska byta, på övning iallafall, att man 
byter kläder om man nu ska in och göra en skarp värmeövning eller nåt sånt där, 
för att inte sätta sig i bilen och dom här rökfyllda kläderna, men det är ju sånt 
som vi fick reda på för xx veckor sen… (IP6)  

 
Vid övning ansåg intervjupersonerna att det är väldigt noga med att all skyddsutrustning 
används och att de inte tar samma risker där eftersom det där inte finns någon tidspress. Detta 
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ger tid till att de kan säkra sig mot de hälsorisker som kan förekomma där: ”… övning då är 
då håller vi ju på med grejer på ett annat vis, då är det ju ingen tidspress på det viset så att 
då, då har vi ju tiden på oss, då säkrar man ju alla grejer och ja, gör allting så säkert som det 
bara går…”(IP5). Vid varje övningstillfälle ingår det att prata om vilka risker som kan 
förekomma och vilka säkerhetsrutiner som ska följas: ”… vi försöker ju vid varje övning, att 
vi pratar om säkerhet och risker och så här, att man ska gå tillväga på ett säkert sätt…”(IP2). 
Samtliga intervjupersoner var noga med att försöka följa de skyddsföreskrifter som finns, så 
som att använda rökskydd, skyddsglasögon och handskar, så långt det är möjligt för att värna 
om den egna hälsan. Detta vid såväl utryckningar som vid träning och övningar. 
Intervjupersonerna tyckte att de säkerhetsföreskrifter, som gäller för bland annat rök- och 
kemdykning, att säkra sig på höga höjder samt att använda andningsskydd, fungerar bra. De 
ansåg inte att det är något som behöver förändras men att det är upp till dem själva att vara 
sina egna skyddsombud också. 
 

… jag tycker de rutinerna vi har idag är rätt bra, det tycker jag att vi kan fortsätta 
att köra efter de rutinerna som finns, sen är det ju upp till… var och en att vara 
sitt eget skyddsombud och tänka sig för… (IP5) 

 
 
5.4.2 Känslomässig hantering av hälsorisker 
 
På frågan angående hur intervjupersonerna känslomässigt hanterar hälsorisker är svaren 
genomgående lika. De uttryckte att de inte tänker så jättemycket på de risker som kan 
förekomma eftersom det då kan bli svårare att arbeta: ”Jag tror att man… ska man hålla på 
sådär då skulle man nog inte orka jobba med det heller riktigt, om man hela tiden ska gå och 
vara orolig…” (IP2). Någon uttryckte att det inte alls var något som han/hon funderade på 
eftersom det inte går att skydda sig mot allt som kan hända. 
 

… det är inget som jag funderar eller tänker på. Det blir ju sådär att man tar en 
dag som den kommer. Det går ju inte att gardera sig för allting heller… (IP1) 

 
En annan svarade att han/hon är så pass fokuserad på larm att de risker som finns, inte riktigt 
uppmärksammas som de borde. De vet att de finns men fokuserar på den uppgift de har att 
sköta: ”… åker jag ut på larm så är man så fokuserad på… man ser nog inte riskerna riktigt 
sådär utan… man vet att de finns, det är klart”. Men larm är ju ett larm och då har vi ju en 
uppgift att sköta…” (IP4). Någon påpekade att det inte är något de tänker på just nu men att 
det kanske kommer senare när det väl inträffat något och att de kanske borde vara mer 
försiktiga än vad de är. 
 
 
5.4.3 Hantering av kläder och utrustning 
 
Efter larm önskade intervjupersonerna på deltidsstationen att kläder och utrustning borde 
tvättas lite oftare än vad de görs idag: ”… larmkläderna, efter utryckning, de blir ju hängande 
här, vi tvättar dem alldeles för sällan…” (IP4). På heltidsstationen uttryckte 
intervjupersonerna att de försöker att tvätta kläder och utrustning efter varje larm eller övning. 
Gemensamt på de båda brandstationerna uttryckte intervjupersonerna en önskan om att de 
skulle finnas flera larmställ till hands så att det går lättare att byta mellan larmen. 
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… det har ju kommit nu, det här sista året eller två åren kanske, att vi inte ska 
sätta oss i brandbilen med… smutsiga och sotiga ställ utan de ska ju ner i 
plastpåsar istället och sen in i tvätteriet och tvättas direkt efter insats eller 
övning... (IP1) 
 
… det optimala är ju om det finns två, tre larmställ, tvättade och ligga på bilen, så 
man kan byta om direkt till nya fräscha. Utifall det går ett larm på en gång direkt 
igen… (IP4) 
 

En annan aspekt som framkommit när det gäller hanteringen av kläder och utrustning är att 
intervjupersonerna har en önskan om att det borde finnas fler larmställ till förfogande för att 
kunna få en snabbare rutin när det gäller tvättandet av dessa. De ansåg även att det borde 
finnas möjlighet till att byta larmställ mellan utryckningarna så att de slipper sitta i bilarna 
med de rökiga ställen på sig mellan utryckningsplatserna ifall det skulle komma ett nytt larm 
direkt efter en utryckning. De kläder och den utrustning som har använts under utryckning 
eller övning bör packas ned i plastsäckar och aldrig tas in i själva hytten innan de är tvättade. 
De vill även ha en bättre rutin för hur utrustningen förvaras hemma på stationen samt ha 
möjlighet att skilja mer på den rena och den smutsiga utrustningen. 
 

… ja, jag tror, det är ju det här med larmstället, att alla får in samma tänk, inte 
hoppa in med rökiga kläder i bilen utan man klär av sig utanför och stoppar i en 
säck. Det optimala är ju om det finns två, tre larmställ, tvättade och ligga på 
bilen, så man kan byta om direkt till nya fräscha. Utifall det går ett larm på en 
gång direkt igen… (IP4) 
 
… ja, det enda jag tycka medan man står och jobbar med rengöring och den 
utrustning vi använt, att man på något sätt skulle ha någon, ja… nån sorts sluss 
som man använder ifrån smutsiga kläder till rena kläder då, att man ska ha nån 
bättre rutin på det då… (IP3) 

 
Vid frågan om intervjupersonerna ansåg sig ha möjlighet att påverka de hälsorisker som kan 
förekomma genom ledningen blev svaren något blandade. Någon hade aldrig provat men 
trodde att det med viss osäkerhet fanns möjlighet att påverka detta och ansåg att det var 
möjligt att lägga in förslag på vad som kan förändras: ”… det kan man ju alltid lägga in 
förslag på att det här tycker jag att vi borde ändra på…” (IP2). En annan tyckte att det fanns 
stor möjlighet till att påverka detta genom att prata med sin närmsta chef: ”… och skulle man 
få någon tanke om det så är det bara att man pratar med sin närmsta chef eller föreslår det 
för någon och då går det rätta till det…” (IP1). En intervjuperson påpekade att det 
förmodligen kan ta lite tid men att det alltid var möjligt att lägga in förslag på förbättringar: 
”… men visst har man, visst kan man lägga in förslag, det kan man göra. Sen tar det väl lite 
tid innan det blir någon ändring och så, det går och påverka, det tycker jag…” (IP5). En 
annan sa att när det gäller säkerhet har de rättighet enligt arbetarskyddet att förbättra något 
inom arbetsmiljön men att de måste vända sig till skyddsombuden om det är något de vill ta 
upp. 
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6. DISKUSSION 
 
 
6.1 Metoddiskussion  
 
6.1.1 Bakgrundsmaterial 
 
Bakgrundsmaterialet är främst grundat på vetenskaplig litteratur samt några lagar och 
föreskrifter. Då det bara gjorts ett begränsat antal studier kring brandmäns hälsorisker i 
arbetsmiljön har det varit svårt att finna relevant och nutida information. När det gäller studier 
som är genomförda i Sverige är mängden liten och de som finns är relativt gamla. De flesta 
vetenskapliga artiklar som skrivits kring ämnet är tio till femton år gamla och de 
undersökningar som har genomförts är främst baserade på redan pensionerade brandmän. 
Detta kan ha påverkat studiens resultat då intervjupersonerna kanske inte har tagit de 
hälsorisker som finns på allvar då det bara finns ett fåtal nutida studier samt att de flesta inte 
är gjorda i Sverige. När det handlar om deras egna upplevelser har inga relevanta studier 
påträffats, vilket har gjort det svårt att koppla ihop studiens resultat med tidigare studier. 
 
 
6.1.2 Kvalitativ studiedesign 
 
En kvalitativ metod valdes för att besvara syftet med studien, detta då studien är baserad på 
upplevelser. För att få svar på frågeställningarna genomfördes sex kvalitativa intervjuer. 
Antalet intervjuer berodde på tidsbegränsat arbete. Fokusintervjuer hade kunnat ge mer 
information till ämnet men då syftet var att undersöka brandmäns enskilda upplevelser kring 
sin arbetsmiljö och hälsa ansågs enskilda intervjuer vara till fördel för studien. 
 
 
6.1.3 Urvalsdiskussion 
 
Då urvalet skedde genom en kontaktperson kan urvalet enligt Trost (2005) ha blivit något 
snedvridet eftersom intervjupersonen kände kontaktpersonen sen innan och kan ha känt sig 
tvingade till att delta i intervjuerna. Men innan intervjuerna delades ett missivbrev ut som 
innehöll information om studien, även muntlig information gavs om att det var frivilligt att 
delta i intervjuerna samt att de när som helst kunde välja att avbryta sitt medverkande. Detta 
ökade chansen till att intervjupersonerna kunde känna att de inte var tvungna till att delta. 
 
 
6.1.4 Intervjuguidens utformning 
 
Frågorna i intervjuguiden var neutralt formulerade, dels för att inte väcka oro bland 
intervjupersonerna och dels för att få ett så brett perspektiv som möjligt om ämnet.  Detta 
fungerade även som en hjälp till att inga ledande frågor skulle ställas under intervjuerna. I en 
kvalitativ metod kan det ses som en styrka att frågorna utvecklas under tiden som studien 
pågår samt att genomföra en pilotintervju för att testa frågorna (Patel & Davidson 2003). 
Pilotintervjun ledde till att några frågor formulerades om samt att några flera inledningsfrågor 
lades till. För att få svar på deras egna uppfattningar och för att få veta hur pass medvetna de 
är valdes att inte nämna de risker som kan finnas. Detta kan ses som en svaghet i studien men 
det visar ändå på om det behöver väckas mer intresse för de hälsorisker som kan förekomma i 
brandmännens arbetsmiljö. Utformningen på intervjuguiden har fungerat på ett 
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tillfredställande sätt och samtliga av studiens frågeställningar har besvarats. Intervjuguiden 
innehöll även frågor om vilka säkerhetsrutiner intervjupersonerna använder i sitt arbete, dessa 
frågor ställdes för att komma in på följdfrågor som handlade om hur mycket de själva tänker 
på att följa dessa. Frågorna hade kunnat ställas på annat sätt eftersom studien handlar om 
upplevelser. Detta beaktades i analysen och efter noggrann genomgång plockades oväsentliga 
svar från resultatet. 
 
 
6.1.5 Genomförande och analys av intervjuerna 
 
Intervjuerna hölls på intervjupersonernas arbetsplats i en relativt ostörd miljö. Detta kan ses 
som positivt då intervjupersonerna kunde känna sig mer hemma och bli mer avslappnade 
under intervjuerna. Dock fanns en risk för att larm skulle utlösas under intervjuerna men detta 
skedde inte under något av intervjutillfällena. Vid ett av intervjutillfällena gick en skrivare 
igång som ledde till att intervjupersonen inte hördes vid ett tillfälle på inspelningen. Detta kan 
ha bidragit till att viktig information gick förlorad men vid transkriberingen jämfördes 
utskriften med de anteckningar som gjordes under intervjun och de visade sig att det inte var 
några större skillnader. Ett par av intervjupersonerna uppfattades som något stressade eller 
nervösa. Detta kan ha berott på att de var ovana vid att bli intervjuade samtidigt som intervjun 
bandades. Dessa intervjuer resulterade ändå i relevant information som kunde användas i 
studiens resultat. 
 
Utskriften av intervjuerna gjordes direkt efter intervjutillfällena och dessa skrevs ut ordagrant, 
vilket kan ses som en styrka för resultatet. Analysen startade direkt efter intervjuerna och 
gjordes genom meningskoncentrering eftersom det kändes som en relevant metod för att ta 
fram det väsentligaste som framkommit under intervjuerna. Genom detta kunde en 
sammanställning av intervjuerna genomföras samt att svar på frågeställningarna kunde 
erhållas. Enligt Kvale (1997) finns det dock en risk för att information om eventuella bifynd 
gått förlorade då det lagts mycket tonvikt på frågeställningarna. 
 
 
6.1.6 Studiens giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet 
 
I kvalitativa studier omfattar kvaliteten hela forskningsprocessen. För att säkerställa kvaliteten 
kan det i kvalitativa studier vara svårt att fastställa några regler. Detta eftersom alla studier är 
unika och är kännetecknade av en stor variation. Begreppen validitet, reliabilitet och 
generaliserbarhet kan användas i kvalitativa studier men de får en annan betydelse än vid 
kvantitativa studier (Patel & Davidson 2003). Dessa begrepp kan enligt Lundman och 
Hällgren - Graneheim (2008) översättas till giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet i 
kvalitativa studier.  
 
Begreppet giltighet handlar om i vilken utsträckning rätt företeelse undersöks. I kvalitativa 
studier ska detta genomsyra hela forskningsprocessen (Patel & Davidsson 2003). För att öka 
giltigheten i denna studie har hela forskningsprocessen försökts beskrivas så noggrant som 
möjligt. Detta har genomförts genom att i metodavsnittet beskriva urvalsprocessen, 
datainsamlingen, genomförandet av analysen samt hur resultatet har presenterats. Det finns 
även en beskrivning av forskningsproblemet. Vid utskrift av intervjuerna kan det ske en 
påverkan på analysunderlaget eftersom skrift- och talspråk inte är samma sak (Patel & 
Davidson). Genom att allt som sades skrevs ner ordagrant vid transkriberingarna anses 
studiens giltighet ha ökat. I kvalitativa studier kan tillförlitligheten utgöras av den specifika 
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situation som råder under själva intervjutillfället. Istället för att erhålla samma svar är det 
viktigare att frågorna som ställs fångar upp det unika i situationen och att variation i svaren 
erhålls (Patel & Davidson 2003). Frågorna som ställdes under intervjuerna anses ha blivit väl 
besvarade och en variation i svaren erhölls. Frågorna anses ha fungerat väl genom att de 
fångade upp intervjupersonernas erfarenheter och upplevelser samt att de har bidragit till att 
studiens syfte och frågeställningar har besvarats. 
 
Begreppet överförbarhet handlar enligt Patel och Davidson (2003) om i vilken grad studiens 
resultat kan överföras till andra liknande grupper. I kvalitativa studier kan detta upplevas som 
problematiskt men med en kvalitativ analys kan dock en ny förståelse kring det studerade 
området erhållas. Resultatet i denna studie anses vara överförbart till andra grupper av 
brandmän i Sverige. Detta då brandmännen i Sveriges har samma eller liknande 
förutsättningar i sitt arbete eftersom de arbetar efter samma föreskrifter. Något som talar mot 
studiens överförbarhet är att endast genomfördes sex intervjuer. Enligt Kvale (1997) är en 
vanlig kritik mot intervjuundersökningar, att resultaten av dessa inte är överförbara eftersom 
urvalet ofta är för litet. 
 
 
6.2 Resultatdiskussion 
 
6.2.1 Arbetsplatsen som arena 
 
Arbetsplatsen är en viktig arena för att arbeta hälsofrämjande på eftersom det är där vi 
tillbringar den största delen av vår tid. Brandmän har en annorlunda miljö i sitt arbete där det 
handlar om att bekämpa bränder och olyckor. Deras arbete handlar inte bara om detta, det 
innefattar även att rädda djur samt att informera allmänheten om risker. Som det framgår i 
bakgrunden utsätts brandmännen i sitt arbete för ämnen som kan vara hälsofarliga, 
exempelvis genom kemikalieolyckor och bilbränder. Dessa hälsofarliga exponeringar kan på 
sikt bland annat leda till olika former av cancer. Vanligast är dock att brandmän blir skadade 
under den obligatoriska fysiska träningen. I Regeringens proposition (2007), En förnyad 
folkhälsopolitik, målområde 4: Hälsa i arbetslivet nämns att arbetsmiljöpolitiken på olika sätt 
ska se till att riskerna för skada och ohälsa minimeras. Det nämns även att den som anställde i 
sitt arbete inte får utsättas för risk att drabbas av skada och ohälsa. Detta berör såklart även 
brandmännens arbete, men då de har andra förutsättningar än vad många andra yrkesgrupper 
har kan det bli svårt att leva upp till detta då de dagligen kan utsättas för fara genom de 
bränder och olyckor de rycker ut på. 
 
 
6.2.2 Brandmännens arbetsmiljö och hälsa 
 
Under de intervjuer som har genomförts har intervjupersonerna uppgett att de tycker deras 
arbetsmiljö är bra, att de har en bra gemenskap samt att de trivs på arbetsplatsen. Detta kan 
bero på att de arbetar i team och att de måste lära sig att samarbeta. Att alla är måna om att 
följa de lagar (SFS 1977: 1160) och föreskrifter (AFS 2001:1, AFS 2005:6 & AFS 2007:7) 
som gäller för deras arbete kan också ses som en bidragande orsak till att de tycker att 
arbetsmiljön är bra. Det som de anser vara negativt i arbetsmiljön är situationen efter larm, 
hur de hanterar sina larmställ och den utrustning som har använts. De utrycker en önskan om 
att förändra rutinerna för dessa aspekter.  



 

19 
 

 
Samtliga intervjupersoner har uppgett att de inte har eller har haft några problem med sin 
hälsa under den tid de har jobbat som brandmän. Detta kan ses som en följd av att de går på 
årliga tester för att se om de lever upp till de medicinska och fysiska krav som behövs för att 
arbeta som brandman. Att fysisk träning ingår i deras arbetstid (Bengtsson & Antonsson 
1993) är också något som kan bidra till deras bra självupplevda hälsa. De brandmän som 
jobbar heltid har fysisk träning inlagd i sin arbetstid vid varje arbetspass, detta gör att de har 
bättre förutsättningar än deltidsbrandmännen att hålla sig i fysisk form. Men även 
deltidsbrandmännen har tillgång till träningslokal på sin arbetsplats och då de har samma krav 
på att klara de fysiska arbetsproven måste de på sin fritid själva ta tag i sin träning. Detta kan 
kanske bli svårt när de också har ett annat arbete och kanske även familj hemma. Men för att 
jobba som brandman handlar det mycket om att prioritera sin tid och de har själva valt att 
jobba extra som brandmän. Då kan intresset för att hålla sig form motiveras genom att de 
tycker det är roligt och att de trivs med arbetet. 
 
 
6.2.3 Brandmännens hälsorisker 
  
Tidigare studier har visat att det finns hälsorisker i yrket som brandman. Risker som bland 
annat skador som kan uppstå i samband med fysisk aktivitet (Arbetsmiljöverket 2006) och 
cancer som kan uppstå genom inandning eller exponering av olika farliga partiklar och 
kemiska ämnen i samband med övning eller brand (LeMasters et al 2006). Intervjupersonerna 
är något medvetna om de risker som kan förekomma i deras arbetsmiljö men hävdar också att 
de, genom den fysiska träning de bedriver, har en chans till att få ett långt och friskt liv. Då 
det står klart att det finns hälsorisker borde de få mer information kring detta samt om hur de 
kan undvika att bli exponerade för dessa. Att medvetenheten inte är stor kan även bero på att 
många av de studier som tidigare genomförts är gjorda på redan pensionerade brandmän och 
är mellan tio och femton år gamla (Burdorf & Sorock 1997, Krstev et al 1998, Tornling, 
Gustavsson & Hogstedt 1994).   
 
Att de tidigare studierna är så pass gamla kan ha medfört att intervjupersonerna anser att 
förutsättningarna och säkerheten är annorlunda och bättre idag och därför inte tar de beskrivna 
riskerna på riktigt allvar. En annan faktor som kan spela in är att det har genomförts få studier 
i Sverige samt att de intervjuade kanske inte vet om att dessa studier finns. För att öka 
medvetenheten behöver fler studier genomföras där fokus bör ligga på vilka hälsorisker det 
finns idag och där dagens förutsättningar räknas in samt att resultaten når ut till de berörda på 
ett bra sätt.  
 
En annan aspekt som kan påverka att hälsoriskerna inte tas på allvar är att intervjupersonerna 
kanske anser att de positiva hälsoeffekterna väger över de negativa effekterna. Att jobba som 
brandman handlar bland annat om att rädda liv, detta kan också vara något som kan göra att 
brandmännen blundar för de risker som kan förekomma. När det gäller övningar bekräftade i 
princip intervjupersonerna att det vid övning inte förekommer särskilt många risker eftersom 
det där finns tid till att genomföra alla säkerhetsmoment. Detta anses vara positivt då det övas 
på säkerheten varje gång och kan så småningom leda till att det blir en inövad rutin även vid 
utryckning. 
 
Intervjupersonerna är medvetna om att deras larmställ kan utgöra en hälsorisk och det arbetas 
för att det ska bli en rutin för att byta kläder direkt efter larmen samt att larmställen och även 
den utrustning de använt ska tvättas innan de används igen. Detta är en positiv aspekt då 
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mycket av de hälsofarliga partiklarna som kan finnas i bland annat brandrök inte kommer in i 
bilarna eller in på stationen efter utryckning. Något som kan bidra till att effektivisera detta är 
tillgång till extra larmställ så att det finns möjlighet att byta dessa ifall det uppstår larm direkt 
efter en annan utryckning. 
 
 
6.2.4 Gällande hantering av hälsorisker 
 
I Arbetsmiljölagen (SFS 1977: 1160) nämns det att det är arbetsgivarens uppgift att förhindra 
att de anställda blir skadade av farliga ämnen som kan förekomma på arbetsplatsen. 
Arbetsgivaren ska genomföra riskbedömningar och utifrån dessa göra en bedömning om vilka 
åtgärder som ska vidtas för att förhindra skada och sjukdom. I brandmännens fall är det 
arbetsledaren som ska utföra riskbedömningar vid utryckningar för att bedöma vilka 
skyddsåtgärder som krävs. Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) handlar om att förebygga 
de arbetsmiljöfrågor som är av fysisk karaktär. Allt som kan påverka hälsa och säkerheten för 
de anställda ska uppmärksammas och åtgärdas. De anställda har också en del i detta eftersom 
de ska rapportera de risker, sjukdom och olycksfall som förekommer (AFS 2001:1). De 
personer som har intervjuats svarade något olika på frågan om de tycker att de har någon 
möjlighet att påverka ledningen för att påverka de hälsorisker som finns. Detta kan grunda sig 
i att de arbetar på två olika arbetsplatser. Arbetet med SAM bör uppmärksammas mer på båda 
arbetsplatserna för att verkligen visa att de anställda har rättighet att påverka ledningen om de 
anser att det är något som kan påverka deras egen hälsa. 
 
Intervjupersonerna har uppgett att varje situation i deras arbete är unik och att det gäller att 
tänka sig för när det gäller säkerhet och de risker som kan förekoma. De uppger att de har 
särskilda föreskrifter för varje slags insats, exempelvis för hus/lägenhetsbrand, bilbrand och 
kemikalieolyckor. De försöker följa de säkerhetsrutiner som finns men i vissa situationer, 
exempelvis då det finns liv att rädda och det är bråttom kan de bedöma att det kanske kan 
fungera ändå. I dessa situationer blir risken att drabbas för ohälsa större då de inte alltid kan 
veta vilka risker som finns. Detta är upp till arbetsledaren att bedöma då det är han/hon som 
ska utföra riskbedömningen vid olycksplatsen (AFS 2007:7). Å andra sidan är det nog mycket 
upp till var också att värna om sin egen hälsa, men tilliten till att arbetsledaren kan sin sak kan 
vara så pass stor att de inte känner att de behöver tänka så mycket på det.  
 
Vid eftersläckning används enligt Bengtsson och Antonsson (1993) sällan rökskydd eftersom 
den utrustningen väger mycket och aktionstiden är rätt kort. Men riskerna vid eftersläckning 
kan vara förödande då samma partiklar som vid branden fortfarande kan finnas kvar i luften. 
Några av intervjupersonerna har uppgett att det ibland slarvas en del med skyddsutrustningen 
både vid eftersläckning och vid skogsbränder, de har även bekräftat att det är just den tunga 
utrustningen och aktionstiden som är en del av orsaken till det. För att undvika detta kan 
kanske filtermasker vara ett alternativ istället för rökskyddet, det är inte det ultimata 
alternativet men förmodligen kan de bidra till att risken för att drabbas av ohälsa minskar. 
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6.3 Fortsatt forskning 
 
Arbetsmiljön är viktig för samtliga arbetsplatser när det gäller att främja hälsa då vi tillbringar 
stor del av vårt liv på arbetsplatsen. Brandmännens yrke är ett av de yrken i samhället som har 
till uppgift att rädda liv, det är därför viktigt att även här arbeta för att förbättra deras 
arbetsmiljö i syfte att förhindra sjukdom och ohälsa. Detta eftersom tidigare studier har visat 
att det finns risk för ohälsa i deras arbete. Då det finns få studier kring brandmäns upplevelser 
av hälsorisker finns det behov av fortsatt forskning kring brandmäns arbetsmiljö i Sverige. 
Det bör även genomföras studier om vilka hälsorisker som finns med dagens förutsättningar 
för att relevanta åtgärder för att förebygga ohälsa kan tas fram. Resultatet av denna studie 
visar även att det är viktigt att öka medvetenheten hos brandmännen kring de hälsorisker som 
kan finnas i brandmännens arbetsmiljö för att de själva ska kunna värna om sin hälsa på ett 
bra sätt. 
 
 
6.4 Etikdiskussion 
 
Samtliga etiska principer har blivit uppfyllda. För att undvika att väcka oro bland 
intervjupersonerna, på grund av att det kunde finnas en viss omedvetenhet, formulerades syfte 
och intervjuguide så neutralt som det var möjligt. Detta gjordes även för att få deras egen syn 
på hur de upplever sin arbetsmiljö och vilka hälsoeffekter de tror kan uppstå. Det kan ändå 
finnas en risk att det väcks oro med tanke på att en studie genomförs kring detta område. Det 
kan ändå ses som etiskt viktigt att brandmännen blir medvetna om hälsoriskerna för att de 
själva ska kunna skydda sig på ett bra sätt från att bli drabbade av detta. 
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7. SLUTSATSER 
 
 

• Brandmännen har en positiv syn på sin arbetsmiljö. De trivs på arbetsplasten och anser 
att de har en bra gemenskap i sina arbetsteam. Det de ser som negativt i sin arbetsmiljö 
är hur de hanterar och förvarar larmställ och utrustning efter utryckningar. 

 
• De intervjuade brandmännen anser att deras hälsa är god och de har inte haft några 

problem med sin hälsa under den tid de har arbetat som brandmän. 
 

• Angående de fysiska hälsoeffekterna uppger de att genom den fysiska träning de utför 
bara kan leda till bättre och bättre hälsa samt att det förmodligen bidrar till ett långt 
och friskt liv. När det gäller de negativa aspekterna anser de att det finns risk för 
skador i samband med den fysiska träningen samt vid olika former av utryckning. Vid 
frågan om negativa hälsoeffekter på lång sikt är de vagt medvetna om att det kan 
finnas risk för cancer. 

 
• Då intervjupersonerna bara är vagt medvetna om de risker som kan förekomma på 

lång sikt uppger de att de känslomässigt inte tänker så mycket på det eftersom de då 
tror att det kan bli jobbigt att gå till arbetet varje dag. För att förebygga de risker som 
kan förekomma i deras arbete försöker de så långt det är möjligt att följa de säkerhets 
föreskrifter och rutiner som finns för deras arbete. Dessa handlar bland annat om att 
använda rökskydd samt om att säkra sig på höga höjder. 
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Bilaga 1: Missivbrev 
 
Hej! 
 
Jag studerar tredje året på det folkhälsovetenskapliga programmet vid Mälardalens högskola i 
Västerås. Som examensarbete på kandidatnivå har jag tagit på mig ett uppdrag från LHS 
Konsult som jobbar på uppdrag av Brandmännens Riksförbund och 
Kommunalarbetarförbundet och ansvarar för projektet ”Friska Brandmän”. Detta projekt har 
som syfte att förhindra långsiktiga hälsoeffekter hos brandmännen i Sverige, detta genom att 
ta fram rekommendationer på hur risken för långsiktiga skador och sjukdomar kan undvikas. 
Som underlag för detta projekt vill projektgruppen undersöka hur enskilda brandmän i 
Sverige upplever hälsorisker i arbetet.  
 
Mitt examensarbete kommer att ligga till grund för hur metoden i denna undersökning ska 
utformas. Jag önskar därför ta del av dina personliga åsikter och upplevelser av din 
arbetsmiljö samt om hur eventuella hälsorisker hanteras på din arbetsplats.  
 
Jag kommer att genomföra sex enskilda intervjuer med brandmän vid en större och en mindre 
brandstation i Västmanlands län. Intervjuerna är beräknade att ta 45 -60 minuter och dessa 
kommer att spelas in via diktafon. Svaren kommer att behandlas med stor försiktighet och det 
kommer inte att vara möjligt att spåra svaren till respektive intervjuperson. Efter att arbetet 
med studien är genomfört kommer materialet att förstöras för att ingen utomstående ska få 
tillgång till materialet. Detta för att konfidentialiteten ska bevaras. 
 
Din medverkan är helt frivillig och Du har rätt att närsomhelst avbryta intervjun. För studiens 
del är det mycket värdefullt att få ta del av dina åsikter. Resultatet av min studie kommer att 
presenteras i en kandidatuppsats och kommer efter godkännande finnas tillgänglig vid 
Mälardalens högskola i Västerås. Ett par exemplar kommer att lämnas ut på respektive 
brandstation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vänliga Hälsningar: __________________________________________________________ 
 
Eva Liw 
Adress: XXX 
E-post: XXX 
Telefon: XXX 



 

 
 

Bilaga 2: Intervjuguide 
 
Inledande frågor: 
 
Hur länge har du jobbat som brandman? 
 
Vilken sorts utbildning har du? 
 
Vilken befattning har du? 
 
Kan du berätta lite om din arbetsmiljö?  
 
Hur ser du på din framtida hälsa? 
 
Hur tycker du att din hälsa har varit under din tid som brandman? 
 
Huvudfrågor: 

 

• Hur upplever du att din arbetsmiljö är i stort? 
 
- Vid utryckning (även eftersläckning) 

� Vad är bra? 
� Är det något du upplever vara mindre bra? 

 
- På stationen (efter utryckning) 

� Vad är bra? 
� Är det något du upplever vara mindre bra? 

 
- Vid övning 

� Vad är bra? 
� Är det något du upplever vara mindre bra? 

 
- Vid träning 

� Vad är bra? 
� Är det något du upplever vara mindre bra? 

 
• Är det något du skulle vilja ändra på? 

 
• Hur upplever du din hälsa relaterat till din arbetsmiljö? 

 
- Vid utryckning (även eftersläckning) 

� Vad är bra? 
� Är det något du upplever vara mindre bra? 

 
- Vid garagetjänst (efter utryckning) 

� Vad är bra? 
� Är det något du upplever vara mindre bra? 

 
- Vid övning 

� Vad är bra? 



 

 
 

� Är det något du upplever vara mindre bra? 
 

- Vid träning 
� Vad är bra? 
� Är det något du upplever vara mindre bra? 

 
• Är det något du skulle vilja ändra på? 

 

• Vilka långsiktiga fysiska hälsoeffekter upplever du att du kan få genom ditt 
arbete? 
 
- Positiva 
- Negativa 

 
• Hur stor upplever du att risken är att drabbas för sjukdom eller skada? 

 

• Hur hanterar du risken för långsiktiga hälsoeffekter? 
 

• Hur mycket tänker du på att skydda dig själv mot de hälsorisker som kan förekomma? 
 
- Vilka rutiner har ni kring säkerhetsarbetet? 

 
� Vid utryckning (även eftersläckning) 

 
Exempelvis vid: 

� Bilolycka 
� Husbrand 
� Skogsbrand 
� Containerbrand  

 
� På stationen (efter utryckning) 
� Vid övning 
� Vid träning 

 
- Hur hanteras kläder och utrustning efter utryckning eller övning? 

 
- Vilken sorts skyddsutrustning används vid utryckning och träning? 

 
- Är det något du skulle vilja ändra på? 

 
- Anser du att du själv har möjlighet att påverka risken för långsiktiga hälsoeffekter? 

 
• Rent känslomässigt, hur upplever och hanterar du de risker som finns? 

 
Avslutande: 

 
Känner du att du har någonting att tillägga utifrån det som sagts? 
 

 


