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PROJEKTET “DEN VÄLMÅENDE
AVTALSBRANDKÅREN”

A

vtalsbrandkårerna utgör i Finland en väsentlig del av räddningsväsendet som helhet. I fråga om effektiviteten
är systemet som baserar sig på frivilligbrandkårernas traditioner unikt även globalt sett. Systemet är även
mycket mångfacetterat. Dess aktörer består av brandkåristerna och deras samfund – såväl de registrerade
föreningarna i FBK-form som de brandkårer som bildas av personer som slutit personliga avtal med räddningsverket. De sistnämnda brandkårerna är ofta organiserade som brandmannaföreningar eller -klubbar.
Brandkårssamfunden är organisationer som verkar på det lokala planet, och de har samma utmaningar och problem
som normala arbetssamfund. Brandkårssamfundens struktur skiljer sig dock väsentligen från övriga arbetssamfund:
föreningsverksamheten som baserar sig på frivillighet och den operativa verksamheten som baserar sig på avtal utgör en
helhet som kan vara svår att begripa för en utomstående, ja ibland till och med för brandkåristerna själva.
I denhär utredningen har man öppnat båda dessa delområden, såväl förenings- som den operativa verksamheten.
Man har strävat att definiera både problem och faktorer som förstärker samfundens verksamhet. I denhär utredningen
talar 1599 brandkårister. Det är den första utredning som kartlägger brandkåristernas arbetsvälfärd och en av de mest
omfattande enkäter som gjorts i Finland beträffande avtalsbrandkårerna.
Avtalsbrandkårister deltar i cirka sextio procent av räddningsväsendets uppdrag. Under de senaste åren har avtalsbrandkåristernas alarmuppdrag ökat i antal samtidigt som antalet brandkårister särskilt i glesbygden minskat, vilket ökar
avtalsbrandkårernas utmaningar. Även alla andra förändringar inom räddningsbranschen inverkar på avtalsbrandkårernas
verksamhet.
På basen av ett stöd från Brandskyddsfonden utförde Finlands Avtalsbrandkårers Förbund i oktober-november 2012
en undersökning beträffande avtalsbrandkårernas arbetsvälfärd. Förbundet framför till alla dem som svarat på enkäten
sitt varma tack för det aktiva deltagandet i projektet. Det att så många deltog ger projektet dess stora betydelse och
tyngd åt rapporten.
Projektets styrgrupp vill ännu särskilt tacka dem som svarat för den omfattande fria responsen. Responsen bringade i
dagen ett flertal problem i avtalsbrandkårernas vardag. Dessa uppgifter kommer man att utnyttja i fortsättningen då man
arbetar med att förbättra avtalsbrandkårernas verksamhetsförutsättningar.
Samu Lagerström från Suomen Kyselytutkimus Oy har rapporterat enkätens resultat (avsnitten 1-11). Arbetshälsopsykolog Anne Mallius har svarat för slutet av rapporten, den närmare analysen av de fria kommentarerna och utvecklingspunkterna samt uppgörandet av rekommendationerna (avsnitten 12–16). Styrgruppen bestod av Finlands Avtalsbrandkårers Förbunds verksamhetsledare Isto Kujala samt styrelsemedlemmarna Silvio Hjelt, Janne Tienpää och Juho Luukko
som verkade som styrgruppens ordförande. För översättningen till svenska svarar Silvio Hjelt.
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1. ALLMÄNT OM HUR ENKÄTEN
FÖRVERKLIGADES

B

randskyddsfonden har finansierat hela projektet. Målsättningen för undersökningen var att som bas för ett kommande utvecklingsarbete för att befrämja arbetsvälfärden samla in kunskap om avtalsbrandkåristernas arbetsvälfärd i brandkårssamfunden och identifiera eventuella problem. Undersökningens målpopulation bestod av
avtalsbrandkåristerna (ca 22 000–25 000, av vilka 14 600 är alarmeringsdugliga). Insamlingen av undersökningens data
utfördes 11.10.–28.10.2012 i form av en på förhand marknadsförd e-blankettundersökning (öppen svarslänk). Man efterlyste sedan svar med hjälp av en elektronisk påminnelse. Inom den utsatta svarstiden svarade totalt 1 599 personer.
Resultaten presenteras på huvudrapportnivå i adderad form och frågovis som medelvärde (ka) och medelavvikelse
(sd). I texten har prosentuella resultat presenterats då det ansetts av behovet påkallat.
För en del av undersökningen har resultaten jämförts med den allmänna QPSNordic-enkätens* omfattande generella referens- eller jämförelsematerial (n=2010) som hopsamlats för olika transversella branscher. Jämförelsematerialet
har sammanställts från olika branscher i fyra olika nordiska länder. Jämförelsematerialet har insamlats för det huvudsakliga arbetet, inte för förenings- eller hobbyverksamhet. I den undersökning som riktade sig till avtalsbrandkårerna
fanns det, med små förändringar, med 28 frågor av QPSNordics 123 frågor. Jämförelse med detta material har gjorts
för alla sådana frågor som är jämförbara.
Undersökningen innehöll även sådana frågor som Finlands Avtalsbrandkårers Förbund själv gjort upp. Frågeformuläret avfattades på både finska och svenska.

* År 1994 inledde Nordiska ministerrådet ett projekt med målet att
förbättra den vetenskapliga kvaliteten
och jämförbarheten för sådana undersökningsmaterial som samlas in om
arbetsplatsers psykologiska, sociala och
organisatoriska egenskaper i samband
med olika interventioner. Projektgruppen fick i uppdrag att utveckla och testa
en allmän nordisk enkätmetod (QPSNordic) som innehåller de viktigaste
psykologiska och sociala faktorerna i
arbetet.
(QPSNordic-handboken,
Arbetshälsoinstitutet)
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Inom utsatt tid fick man
in svar av sammanlagt
1 599 personer.

2. DE DELOMRÅDEN SOM UNDERSÖKNINGEN
UTVÄRDERAR
VID UNDERSÖKNINGEN UTVÄRDERADES FÖLJANDE DELOMRÅDEN:

• Bakgrundsuppgifterna
• Kraven vid arbetet
• Rollförväntningarna och
påverkningsmöjligheterna
• Kontrollen över arbetet

• Växelverkan
• Förmansarbetet och ledarskapet
• Organisationskuluturen
• Verksamhetens kontinuitet
• Öppen respons

3. DE STATISTISKA BEGREPP SOM ANVÄNTS
I UNDERSÖKNINGEN
FÖR SAMMANDRAGSRAPPORTENS RESULTAT ANVÄNDS I REGEL FÖLJANDE BEGREPP:

SVARENS PROSENTUELLA FÖRDELNING

Svarens procentuella fördelning kring respektive svarsalternativ
(för QPSNordic-frågorna endast medelvärde och medelavvikelse på huvudrapportnivån).

ka = MEDELVÄRDE

Medelvärdet (jfr. aritmetiskt medeltal) är det vanligaste av de sk. talen i mitten. Det anger var mittpunkten för en variabels fördelning kommer att placera sig i den uppmätta dimensionen.

sd = MEDELAVVIKELSE

Medelavvikelsen är det viktigaste och mest använda måttet på spridningen. Medelavvikelsen beskriver observationsvärdenas genomsnittliga avstånd från medelvärdet. Ju mindre medelavvikelsen är desto tätare har det observerade materialet
koncentrerats omkring medelvärdet (de som svarat är ense). Det lönar sig att jämföra medelavvikelsen med QPSNordicmaterialets medelavvikelser för de enskilda frågorna.

Md = MEDIAN

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

Mo = MODALVÄRDE

Modalvärdet eller typvärdet är det värde som oftast förekommer i materialet (visas i samband med en indikator vanligen
som inringat).
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4. BAKGRUNDSUPPGIFTER OM DEM SOM
SVARADE

F

ödelseårtalet för dem som svarade varierade mellan åren 1939–1999, dvs. de personer som svarade var alltså
cirka 13–73 år gamla. Det mest typiska födelseåret var 1975, medianfödelseåret 1974. Av alla dem som svarade
var totalt 85,4 procent män. För över hälften av dem som svarade (53,1 procent) bestod grundutbildningen av
gymnasium eller yrkesskola. Instituts- eller yrkeshögskoleutbildning återfanns hos 29,3 procent, endast grundskola
12,3 procent och universitetsutbildning hos endast 5,3 procent av dem som svarat.
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En dryg majoritet av alla dem som svarade (63,9 procent) angav som sina uppgifter i brandkåren övriga operativa
uppgifter (såsom medlem av alarmavdelning eller första delvårdsgrupp). I operativa ledningsuppgifter (kårchef, vice
kårchef, enhetschef, utbildningschef el.motsv.) verkade 44,1 procent, i föreningens lednings- eller förvaltningsuppgifter (styrelseordförande, styrelsemedlem, sekreterare, kassör, disponent el.motsv.) 44 procent, i ungdomsavdelningen
19,8 procent, i övriga ansvarsuppgifter (stationsmästare, redskapsansvarig, utrustningsansvarig el.motsv.) 14,4 procent
och i stödfunktioner (stödavdelning, damavdelning, veteranavdelning, musikkår el.motsv.) 11,9 procent av dem som
svarade. Samma person kunde verka i ett flertal olika uppgifter.
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Hela 43,7 procent av alla dem som svarade hade varit med i brandkåren i över 20 år (median 16–20 år). De som svarade
använde i medeltal ca. 2-5 timmar (43,6 % av dem som svarade) i veckan för brandkårsarbete.
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Nästan nio personer av tio (85,9 procent) angav FBK som brandkårens avtalsform. Regionalt kom det flest svar från
Egentliga Finlands räddningsverks område (10,2 procent av dem som svarade), Västra Nyland (9,8 procent av dem som
svarade), Birkaland (9,2 procent av dem som svarade), Satakunda (8,6 procent av dem som svarade) samt från Mellersta Nyland (7,1 procent av dem som svarade).
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BRANDKÅRENS AVTALSFORM? (K6)
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5. DE KRAV ARBETET STÄLLER

K

raven i arbetet behandlades i frågorna 9,10 och 11 (se Bilaga 1. frågeformuläret. Resultaten har presenterats i
form av medelvärden för samtliga dem som svarade och sålunda att ju närmare medelvärdet ligger talet 5 desto
mera har de som svarat varit av samma åsikt som påståendet.

DE KRAV ARBETET
STÄLLER (K9, K10, K11)

Alla de som svarat sammanlagt
(n=1599) %
DEN SKALA SOM ANVÄNTS
(medelvärde):
1=Mycket sällan eller aldrig
2=Rätt sällan
3=Ibland
4=Rätt ofta
5=Mycket ofta eller alltid

5

4
3,3

3
2,4

2

2,2

2,4

1,2

1

n=1592, sd=1,07
n=2010, sd=1,02
n=1575, sd=0,93
n=2010, sd=0,96
n=1578, sd=0,47
n=2010, sd=0,80

0

Har du för mycket
arbete i brandkåren?

SSPL

Är du tvungen att i brandkåren utföra arbetsuppgifter för vilka du skulle
behöva mera utbildning?

1,3

Har du i ditt brandkårsarbete varit utsatt för
hot eller våld under de
två senaste åren?

JÄMFÖRELSEMATERIALET

De som svarade uppgav att de rätt sällan (ka 2,4) skulle ha alltför mycket arbete i brandkåren, och medelvärdet kom att
ligga -0,9 enheter under jämförelsematerialets medelvärde (ka 3,3). Här är det dock skäl att observera att jämförelsematerialet avser det huvudsakliga arbetet.
De som svarade var rätt sällan tvungna att i brandkåren utföra sådana arbetsuppgifter som skulle ha krävt mera
utbildning (ka 2,2), varvid medelvärdet ligger -0,2 enheter under jämförelsematerialets medelvärde (ka 2,4).
De som svarade hade nästan inte alls (mycket sällan eller aldrig) i brandkårsarbetet blivit utsatta för hot eller våld
under de senaste två åren (ka 1,2). Medelvärdet kom att ligga -0,1 enheter under jämförelsematerialets medelvärde
(ka 1,3). Då man analyserar resultatet bör man dock beakta att medelspridningen var avsevärt högre än jämförelsematerialets.
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6. ROLLFÖRVÄNTNINGARNA OCH
MÖJLIGHETERNA ATT PÅVERKA

R

ollförväntningar och påverkningsmöjligheter behandlades i frågorna 12, 13, 14 och 15 (se Bilaga 1. frågeformuläret). Resultaten har presenterats i form av medelvärden för samtliga dem som svarade och sålunda att ju
närmare medelvärdet ligger talet 5 desto mera har de som svarat varit av samma åsikt som påståendet.

ROLLFÖRVÄNTNINGAR
OCH PÅVERKNINGSMÖJLIGHETER
(K12, K13, K14, K15)

5
4,5

Alla de som svarat sammanlagt
(n=1599) %

4

DEN SKALA SOM ANVÄNTS
(medelvärde):
1=Mycket sällan eller aldrig
2=Rätt sällan
3=Ibland
4=Rätt ofta
5=Mycket ofta eller alltid

3

n=1585, sd=0,71
n=2010, sd=0,83
n=1581, sd=0,78
n=2010, sd=0,89
n=1584, sd=1,10
n=2010, sd=1,04
n=1579, sd=1,20
n=2010, sd=1,07

4,4
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4,2
3,5
3
2,3

2
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1

0

Vet du vad du
ansvarar för?

SSPL

Vet du exakt vad
man förväntar sig
av dig i ditt arbete
i brandkåren?

Får du inbördes
motstridiga order av
två eller flera
personer?

Kan du påverka
beslut som är
viktiga för ditt
arbete
i brandkåren?

JÄMFÖRELSEMATERIALET

De som svarade visste mycket ofta eller alltid vad de ansvarade för i brandkårsarbetet (ka 4,5), varvid medelvärdet låg
+0,1 enheter över jämförelsematerialets medelvärde (ka 4,4).
De som svarade visste rätt ofta (ka 4,3) vad man förväntade sig av dem i brandkåren. Medelvärdet låg +0,1 enheter
över jämförelsematerialets medelvärde (ka 4,2).
Det var rätt sällsynt (ka 2,3) att man fick motstridiga instruktioner av två eller flera personer, men medelvärdet låg
dock +0,1 enheter över jämförelsematerialets medelvärde (ka 2,2).
De som svarade bedömde att de rätt ofta (ka 3,5) kunde påverka sådana beslut som var centrala med tanke på det
egna brandkårsarbetet. Medelvärdet låg +0,5 enheter över jämförelsematerialets medelvärde (ka 3,0).
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7. KONTROLLEN ÖVER ARBETET

K

ontrollen över arbetet behandlades i frågorna 16, 17, 18 och 19 (se Bilaga 1. frågeformuläret). Resultaten presenteras för frågorna 16, 17 och 18 i form av medelvärden för samtliga dem som svarade och sålunda att ju närmare
medelvärdet ligger talet 5 desto mera har de som svarat varit av samma åsikt som påståendet.

KONTROLLEN ÖVER
ARBETET
(K16, K17, K18)

Alla de som svarat sammanlagt
(n=1599) %
DEN SKALA SOM ANVÄNTS
(medelvärde):
1=Mycket sällan eller aldrig
2=Rätt sällan
3=Ibland
4=Rätt ofta
5=Mycket ofta eller alltid

5

4

4,2

4,1

3,2

3

2,8

2,9

2

1

n=1588, sd=0,80
n=2010, sd=0,71
n=1582, sd=1,08
n=2010, sd=1,10
n=1573, sd=1,20

0

Är du nöjd med hur
du kan upprätthålla
ett gott förhållande till
dina arbetskamrater?
SSPL

Får du information om
kvaliteten i ditt arbete?

Störs din verksamhet i
brandkåren av brister
i samarbetet och/eller
informationsgången med
räddningsverket?

JÄMFÖRELSEMATERIALET

De som svarade uppgav att de rätt ofta (ka 4,2) var nöjda med sin förmåga att upprätthålla goda relationer till sina
arbetskamrater i brandkåren. Medelvärdet låg +0,1 enheter över jämförelsematerialets medelvärde.
De som svarade fick ibland (ka 3,2) information om kvaliteten av det arbete de utförde, varvid medelvärdet låg +0,4
enheter över jämförelsematerialets medelvärde.
Brister i samarbetet och informationsgången med räddningsverket störde ibland verksamheten (ka 2,9).
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De som svarade uppgav att de rätt ofta var nöjda
med sin förmåga att upprätthålla goda relationer
till sina arbetskamrater i brandkåren.

Nej, men någon

22,2 borde bevaka dem

KONTROLLEN ÖVER ARBETET (K19)

Upplever du att någon person och/eller något samfund
bevakar dina intressen som brandkårist?
Alla de som svarat sammanlagt (n=1599) %

/ n=1534

Ja 47,2

%

Nej, och det
behövs inte
30,6 heller

Av alla dem som svarade upplevde nästan hälften (47,2 procent) att någon person eller något samfund (mestadels
SSPL) bevakade deras intressen som brandkårister. 30,6 procent av dem som svarade upplevde inte att någon bevakade
intressena, men att det å andra sidan inte heller fanns något sådant behov. Resten av dem som svarade (22,2 procent)
upplevde att ingen bevakade deras intressen som brandkårister men att ett sådant behov skulle ha funnits (i de öppna
svaren nämndes oftast befälet och/eller SSPL).

Den välmående avtalsbrandkåren 15

8. VÄXELVERKAN

V

äxelverkan behandlades i frågorna 20, 21, 22, 23 och 24 (se Bilaga 1. frågeformuläret). För frågorna 20, 21 och 22 har resultaten presenterats i form av medelvärden
för samtliga dem som svarade och sålunda att ju närmare medelvärdet ligger talet
5 desto mera har de som svarat varit av samma åsikt som påståendet.

VÄXELVERKAN (K22)

Alla de som svarat sammanlagt
(n=1599) %
DEN SKALA SOM ANVÄNTS
(medelvärde):
1=Mycket sällan eller aldrig
2=Rätt sällan
3=Ibland
4=Rätt ofta
5=Mycket ofta eller alltid

5

4

3,9

3
2,6

2

1

n=1575, sd=0,99
n=2010, sd=1,00

0

Upplever du att du får stöd av dina vänner / din familj om du har
problem i ditt brandkårsarbete?
SSPL

VÄXELVERKAN
(K20, K21)

Alla de som svarat sammanlagt
(n=1599) %

DEN SKALA SOM ANVÄNTS
(medelvärde):
1=Mycket sällan eller aldrig
2=Rätt sällan
3=Ibland
4=Rätt ofta
5=Mycket ofta eller alltid

JÄMFÖRELSEMATERIALET

5

4

4,2
3,8

3
2,5

2,6

2

1

n=1582, sd=0,90
n=2010, sd=1,02
n=1576, sd=1,06
n=2010, sd=1,00

0

Får du vid behov stöd av
dina arbetskamrater
i brandkåren?
SSPL
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De som svarade
upplevde att de kunde
lita rätt mycket (ka
3,9) på det att de vid
behov skulle få stöd i
sitt brandkårsarbete av
vänner eller av familjen
ifall det skulle behövas. Medelvärdet låg
hela +1,3 enheter över
jämförelsematerialets
medelvärde (ka 2,6).

Har du observerat störande
konflikter mellan dina
arbetskamrater
i brandkåren?

JÄMFÖRELSEMATERIALET

De som svarade uppgav att de rätt ofta (ka
4,2) fick stöd av sina arbetskamrater i brandkåren. Medelvärdet
låg +0,4 enheter över
jämförelsematerialets
medelvärde (ka 3,8).
Störande konflikter
mellan arbetskamraterna förekom ibland (ka
2,5). Medelvärdet låg
-0,1 enheter under
jämförelsematerialets
medelvärde (ka 2,6).

VÄXELVERKAN (K23)

Hur många har du under det senaste halvåret märkt att skulle ha blivit föremål för mentalt våld,
mobbning eller trakasseri? Alla de som svarat sammanlagt (n=1599) %
100
91,7

90

Md (män)=0
min (män)=0
max (män)=23
Md (kvinnor)=0
min (kvinnor)=0
max (kvinnor)=10
/ n=1599

80

88,9

87,1

77,4

70
60
50

MÄN
JÄMFÖRELSEMATERIALET MÄN
KVINNOR
JÄMFÖRELSEMATERIALET KVINNOR

Antal i procent (%)

40
30
20
13,5

10
0

9,1

0

6,8

5

6,5

3,3

1

4,4

6,4

2 eller flere

24,7 % av alla dem som svarade hade observerat
att åtminstone en person hade blivit utsatt för
mentalt våld, mobbning eller trakasseri.
Sammanlagt 24,7 procent av alla dem som svarade uppgav att de observerat att åtminstone en person i brandkåren
blivit utsatt för mentalt våld, mobbning eller trakasseri under det senaste halvåret. Offret hade varit en man i 9,1 procent av svaren och en kvinna i 6,8 procent (i modelljämförelsematerialet 6,5 procent). I 13,5 procent av svaren hade
offret varit två eller flere män (i modelljämförelsematerialet 3,3 procent) och två eller flera kvinnor i 4,4 procent av
fallen (i modelljämförelsematerialet 6,4 procent).

VÄXELVERKAN (K24)

8,4 Ja

Har du själv under det senaste halvåret varit utsatt för mentalt våld,
mobbning eller trakasseri i brandkåren?
Alla de som svarat sammanlagt (n=1599) %

ka=1,9
sd=0,28
/ n=1590

I QPSNordic-referensmaterialet (n=2010)
Ja 4 %

%
91,6 Nej

Av alla dem som svarade uppgav sammanlagt 8,4 procent att de under det senaste halvåret själva råkat ut för mentalt
våld, mobbning eller trakasseri i brandkåren. Andelen är +4,4 procentenheter större än motsvarande andel i modelljämförelsematerialet (4,0 procent).
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9. FÖRMANSARBETE OCH LEDARSKAP

F

örmansarbete och ledarskap granskades i frågorna 25, 26, 27, 28 och 29 (se Bilaga 1. frågeformuläret). För frågornas 25, 26 ja 27 del har resultatet presenterats i form av medelvärde för samtliga dem som svarade sålunda att ju
närmare medelvärdet ligger talet 5 desto mera har de som svarat varit av samma åsikt.

FÖRMANSARBETE
OCH LEDARSKAP
(K25, K26, K27)

Alla de som svarat sammanlagt
(n=1599) %
DEN SKALA SOM ANVÄNTS
(medelvärde):
1=Mycket sällan eller aldrig
2=Rätt sällan
3=Ibland
4=Rätt ofta
5=Mycket ofta eller alltid

n=1548, sd=1,06
n=2010, sd=1,17
n=1542, sd=1,13
n=2010, sd=1,10
n=1534, sd=1,08
n=2010, sd=1,01

5

4
3,8

3,5

3,8

3,5

3,8

3,2

3

2

1

0

Får du vid behov stöd
och hjälp i ditt arbete
av din förman?

SSPL

Griper din förman tag
i problem genast då
sådana uppenbarar sig?

Blir alla rättvist och
jämlikt behandlade
av din förman?

JÄMFÖRELSEMATERIALET

De som svarade bedömde att de i arbetet rätt ofta (ka 3,8) vid behov fått stöd och hjälp av sin förman. Medelvärdet var
+0,3 enheter högre än modelljämförelsematerialets medelvärde (ka 3,5).
Man bedömde att förmännen rätt ofta (ka 3,5) grep tag i problem genast då sådana uppträdde. Medelvärdet var
+0,3 enheter högre än modelljämförelsematerialets medelvärde.
Förmännen bemötte rätt ofta (ka 3,8) alla rättvist och jämbördigt. Medelvärdet är samma som för modelljämförelsematerialet.
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FÖRMANSARBETE OCH
LEDARSKAP (K28)

Är du orolig för hur brandkårsföreningen leds
eller för föreningens framtid?
Alla de som svarat sammanlagt (n=1599) %

ka=1,6
sd=0,50
/ n=1564

De som svarade
bedömde att de i sitt
arbete rätt ofta fått
stöd och hjälp av
förmännen.

Nej 55,2

44,8 Ja

%

Av alla dem som svarade angav hela 44,8 procent att de var bekymrade över hur brandkårsföreningen leddes eller över
föreningens framtid. För det mesta grundade sig oron på frågan om hur man skulle få ny personal i verksamheten bl.a.
då de nuvarande åldras. Kommentarer i anslutning till oron granskas i punkt 12.1 i rapporten.

FÖRMANSARBETE OCH
LEDARSKAP (K29)

Är du orolig för hur brandkårens operativa verksamhet
leds eller för den operativa verksamhetens framtid?
Alla de som svarat sammanlagt (n=1599) %

ka=1,5
sd=0,50
/ n=1564

Nej 54,7

45,3 Ja

%

Nästan hälften av dem som svarade (45,3 procent) var likaså oroliga för hur brandkårens operativa verksamhet leddes
eller för den operativa verksamhetens framtid. Även beträffande den operativa verksamheten gällde oron i huvudsak
personalminskningen, men även exempelvis problem i anslutning till utbildningen (bl.a. bristen på utbildning). Kommentarer i anslutning till denna oro granskas i punkt 12.2 i rapporten.
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10. ORGANISATIONSKULTUREN

O

rganisationskulturen var föremålet för frågorna 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ja 40 (se Bilaga 1, frågeformuläret). Resultatet har presenterats i form av medelvärde för alla dem som svarade. Ju närmare medelvärdet
ligger talet 5 desto mera var de som svarade av samma åsikt som den som presenterades.

ORGANISATIONSKULTUREN (K30, K31, K32, K33, K34)

Hurudan är atmosfären i din brandkår? Alla de som svarat sammanlagt (n=1599) %
DEN SKALA SOM ANVÄNTS
(medelvärde):
1=Synnerligen sällan eller inte alls
2=Rätt lite
3=I viss mån
4=Rätt mycket
5=Synnerligen mycket

5

4

4
3,6

3,5

3,3

3

n=1582, sd=0,97
n=2010, sd=1,10
n=1583, sd=0,95
n=2010, sd=1,00
n=1585, sd=0,93
n=2010, sd=1,01
n=1581, sd=0,93
n=2010, sd=1,01
n=1582, sd=0,97
n=2010, sd=1,10

2,4

2,4

2,1

2

2,4

2,3

1,9

1

0

Konkurrerande?
SSPL

Uppmuntrande
och stödande?

Misstänksam
och tvivlande?

Gemytlig och
trevlig?

Stel och baserad
på regler?

JÄMFÖRELSEMATERIALET

De som svarade ansåg att klimatet i brandkårens var rätt lite konkurrerande (ka 2,4 / modelljämförelsematerialets
medelvärde ka 2,4), rätt lite stelt och baserat på regler (ka 2,4 / modelljämförelsematerialets medelvärde -0,1 enheter
ka 2,3) samt rätt lite misstänksamt och tvivlande (ka 2,1 / modelljämförelsematerialets medelvärde –0,2 enheter ka
1,9).
Arbetsklimatet var i rätt mycket uppmuntrande ochh stödande (ka 3,6 / modelljämförelsematerialets medelvärde
-0,3 enheter ka 3,3) samt gemytligt och trevligt (ka 4,0 / modelljämförelsematerialets medelvärde -0,5 enheter ka 3,5).
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ORGANISATIONSKULTUREN (K35)

Alla de som svarat sammanlagt (n=1599) %
DEN SKALA SOM ANVÄNTS
(medelvärde):
1=Mycket sällan eller aldrig
2=Rätt sällan
3=Ibland
4=Rätt ofta
5=Mycket ofta eller alltid

5

n=1581, sd=1,04
n=2010, sd=1,05

2

4
3,6

De som svarade
bedömde rätt ofta
att informationsgången i brandkåren är tillräcklig (ka
3,6) och medelvärdet var även +0,3
enheter högre än
modelljämförelsematerialets medelvärde (ka 3,3).

3,3

3

1

SSPL

JÄMFÖRELSEMATERIALET

ORGANISATIONSKULTUREN
(K36, K37, K38, K39, K40)
Alla de som svarat sammanlagt
(n=1599) %
DEN SKALA SOM ANVÄNTS
(medelvärde):
1=Synnerligen lite eller inte alls
2=Rätt lite
3=I viss mån
4=Rätt mycket
5=Synnerligen mycket

n=1589, sd=0,95
n=2010, sd=1,06
n=1590, sd=0,99
n=2010, sd=0,98
n=1580, sd=1,14
n=2010, sd=1,14
n=1586, sd=1,04
n=2010, sd=1,00
n=1587, sd=1,07
n=2010, sd=1,11

SSPL

JÄMFÖRELSEMATERIALET

0

Är informationsgången i din brandkår tillräcklig?

0
Har du lagt märke till ojämlikhet i hur män och kvinnor
bemöts i din brandkår?

Har du lagt märke till ojämlikhet i hur äldre och yngre
brandkårister bemöts i din
brandkår?

Belönas man i din brandkår för ett väl utfört arbete
(pengar, uppmuntran)?

Blir brandkårister väl omhändertagna i din brandkår/
räddningsverket?

Hur intresserad är ledningen
inom din brandkår för personalens hälsa och välbefinnande?

1

2

3

4

5

1,7

1,9

2

1,9

2,3

2,3

3,3

3,2

3,5

3,1

De som svarade hade observerat rätt lite ojämlikhet i hur män och kvinnor bemöttes i brandkåren (ka 1,7), medan
modelljämförelsematerialets medelvärde låg +0,2 enheter högre.
De som svarade hade likaså observerat rätt lite ojämlikhet i hur man bemötte äldre och yngre brandkårister (ka 2,0),
varvid medelvärdet dock låg +0,1 enheter över modelljämförelsematerialets medelvärde (ka 1,9).
I brandkåren belönades man rätt lite för ett väl utfört arbete (ka 2,3), varvid medelvärdet var detsamma som för
modelljämförelsematerialet.
De som svarade ansåg att man tog rätt mycket (synnerligen mycket) väl hand om brandkåristerna i brandkåren /
räddningsverket (ka 3,3). Medelvärdet låg +0,1 enheter över modelljämförelsematerialets medelvärde (ka 3,2).
Enligt dem som svarade var brandkårernas ledning rätt mycket intresserad av personalens hälsa och välbefinnande
(ka 3,5). Medelvärdet låg +0,4 enheter över modelljämförelsematerialets medelvärde.
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VERKSAMHETENS KONTINUITET (K41)

Har du under de fem senaste åren funderat på att avstå
från brandkårsverksamheten?
Alla de som svarat sammanlagt (n=1599) %

11. VERKSAMHETENS
KONTINUITET

Nej 58,7

41,3 Ja

%

V

erksamhetens kontinuitet var föremålet
för frågorna 41, 42 och 43 (se Bilaga
1. frågeformuläret). Av alla dem som
svarade hade totalt 41,3 procent övervägt att
avstå från brandkårsverksamheten under de
senaste fem åren.

ka=1,6
sd=0,49
/ n=1589

VERKSAMHETENS KONTINUITET (K42)

Ifall du ovan svarade “Ja” så ange de 1–3 mest betydande orsakerna.
Alla de som svarat “Ja” på frågan 41 (n=657) %
0

10

20

30

40

Svårighet att passa ihop
brandkårsverksamheten och
det övriga livet
26,5

Problem som hänger ihop
med valet av personer

26,7

Det finns i brandkåren
personer som inte är lämpliga för verksamheten

24,2

Klickbildning, trakasseri
eller liknande
personkonflikter
Känsla av utanförskap
eller svårighet att komma
med i gänget
Det egna hälsotillståndet
eller åldern
Annan orsak

33,8

6,9

16,3

27,6

Procent (%) av dem som svarade
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50
44,1

Alltför mycket arbete i
brandkåren eller det att
verksamheten binder för mycket

/ n=656

60

70

80

90

100

26 % av dem som
svarade gav även
öppen respons.
Som orsak för att ge upp nämnde de som svarade oftast svårighet med att passa ihop brandkårsverksamheten med
det övriga livet (44,1 procent av dem som svarade) samt klickbildning, trakasseri och liknande personkonflikter (33,8
procent av dem som svarade). Det egna hälsotillståndet eller åldern var den mest betydande orsaken för färre än var
femte (16,3 procent av dem som svarade). Som övriga orsaker angavs bl.a. andra personliga orsaker samt räddningsverkets agerande.

VERKSAMHETENS KONTINUITET (K43)

Ange på skalan 0–10 hur sannolikt det är att du skulle rekommendera brandkårsverksamhet åt bekanta eller vänner?
Alla de som svarat sammanlagt (n=1599) %
100

ka=8,2
sd=1,95
/ n=1581
NPSindex
=40 %

90
80
70
60
52,9

50
NPS= Net Promoter Score
Ref.:
0=OK -> bra
50-> utmärkt

40
34,4

30
20
10
0

12,7

0–6 kritikerna

7–8 de neutrala

9–10 de som
rekommenderar

Som en del av undersökningen bad man dem som svarade att på en skala 0-10 bedöma hur sannolikt det är att de
skulle rekommendera brandkårsverksamhet åt bekanta eller vänner. Av alla dem som svarade hörde totalt 52,9
procent till dem som skulle rekommendera (9–10), 34,4 procent förhöll sig neutralt (7–8) och endast 12,7 procent var
kritiska (0–6). Ifall man från %-andelen personer som rekommenderar subtraherar %-andelen kritiker utgör skillnaden
det såkallade NPS-indexet (Net Promoter Score) som i detta fall är 40 procent, vilket kan anses vara synnerligen bra.
Den öppna responsen (fråga 43: “Finns det ännu nånting viktigt som man inte har frågat efter? Har du till exempel
förslag på hur man kunde förbättra välbefinnandet i din brandkår? Skriv så att du inte avslöjar din egen eller någon annans identitet”) behandlas under punkt 13 i rapporten). 416 personer eller 26 % av dem som svarade gav även öppen
respons.
			

Samu Lagerström, Suomen Kyselytutkimus Oy
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12. ORO FÖR BRANDKÅRSVERKSAMHETENS
FORTBESTÅND
12.1. ORO BETRÄFFANDE FÖRENINGSVERKSAMHETEN (FRÅGA 28)

A

v alla dem som svarade var 44,8 procent bekymrade över hur brandkårsföreningen leddes och
oroliga för föreningens framtid. Av dem som verkade i ledande uppgifter uttryckte 51,6 procent sin oro.
Något över hälften av den oro som man uttryckte
gällde personalresurserna: hur skall man se till att man
har tillräckligt med aktiv och engagerad personal, de allt
strängare kraven samt det att de nuvarande ansvarspersonerna åldras och tröttnar.
Ungefär en femtedel av bekymren gällde ett illa fungerande samarbete med räddningsverket, det stöd man
får från räddningsverket och brist på gemensam planering, avtalsfrågor, hot om att brandkårens verksamhet
skall upphöra eller konflikter och bristande inbördes
uppskattning mellan den ordinarie personalen och
avtalspersonalen, samt frågor som gällde de ekonomiska
resurserna.
Något mindre oro kände man för den egna brandkårens interna funktion. I brandkårerna såg man att det
finns utmaningar beträffande ledningen: alltför långa
mandatperioder och att man kör fast i samma spår samt
brister i kunnandet. Dessutom talades om konflikter och
klickbildning samt om enskilda personer som försvårar
verksamheten.

Citaten i texten har plockats ur den öppna
responsen från dem som besvarat enkäten.

Det finns inte folk som vill ta över kårchefens
ledningsuppgifter (kårchef, ordförande och särskilt
sekreterare).”

Räddningsverket lyckas inte skapa en bild av arbetsfördelningen mellan räddningsverket och dess
samarbetsparter.”

Medlemsantalet är verkligt lågt, man vill inte kunna
hitta personer som tar ansvar, man engagerar sig
inte i uppgifterna.”
Avtalsbrandkårsverksamheten koncentrerar sig för
mycket på övning av operativa funktioner. Under
övningstiden kunde man även koncentrera sig på
att upprätthålla brandkårens föreningsverksamhet.
I allmänhet består de som upprätthåller föreningsverksamheten av ett mycket litet gäng.”

Personantalet minskar och personalen åldras
med vild fart. Konflikter förekommer mellan
brandkårens befäl.”
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12.2. ORO BETRÄFFANDE DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN
(FRÅGA 29)

A

v dem som svarade var 45,3 procent oroliga även för ledningen av brandkårens operativa verksamhet eller för
verksamhetens framtid. Av dem som verkade i ledande ställning uttryckte 51,1 procent sin oro. Även under
den här punkten kommenterade man mest personalresurserna (cirka 40 procent av dem som var oroliga). Man
tog upp att brandkåristerna åldras, bristen på utbildade enhetschefer eller på rökdykningsdugliga, problem med att
rekrytera och engagera ny personal samt över huvud taget det ringa antalet aktiva och hur ett litet gäng skall orka.

Nästan alla beredskapsbrandkårer i vår region har
svårigheter med sina alarmavdelningars personalstyrka då antalet alarm har ökat och de aktivt
verkandes antal minskar.”

I vår brandkår finns det inte många som är rökdykningsdugliga, och det kan påverka arbetets kvalitet.”

På den operativa sidan sköter räddningsverket inte
tillräckligt om FBK:s ärenden och FBK blir lämnad att
ta hand om sig själv.”

Det är besvärligt att få unga med i brandkåren
eftersom de genast då de gått kurserna och på allvar
kunde komma med i verksamheten är tvungna att
resa bort från orten för att studera eller jobba.”

Verket borde satsa på att den frivilliga personalen skall orka, på de små stationerna sköter man om över hundra
uppdrag med verkligt låga styrkor. Vid alarm är enhetscheferna “rädda” för hur många som månne kommer med på
den här utryckningen.”
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Nästmest bekymmer berodde på samarbetet med räddningsverket (cirka 20 procent av dem som var oroliga). Man bekymrade sig över avtalsfrågor, att man inte lyssnar på fältet utan utövar diktatpolitik, man diskriminerar avtalsbrandkårerna eller så förhåller man sig njuggt till brandkåristerna.
Man påtalade dejoureringsområdenas storlek och att P3 är långt borta, varvid ansvaret i räddningsuppdragen kommer att ligga på enhetschefen. Man tog även upp de inbesparingar som drabbar avtalsbrandkårerna. En egen grupp
utgjordes av oro över att brandkårens verksamhet avmattas, och cirka tio procent av dem som var bekymrade kommenterade detta. Som orsaker angavs överlag det ringa antalet utryckningar eller brist på utmanande verksamhet,
sammanslagningar av brandkårer eller hot om nedläggning från verkets sida samt utrymmenas, utrustningens eller
redskapens dåliga skick.
Frågor kring utbildningen och kraven var även uppe. Cirka sju procent av dem som var bekymrade kommenterade
antingen de ökande kraven eller att utbildningens längd och svårigheten att deltaga i den eller på för lite utbildning,
särskilt brister beträffande utbildningen av enhetschefer.

Jag anser att SSPL snabbt borde driva igenom utbildningsreformen och få till stånd en
gradering av enhetschefsutbildningen enligt behov.”

Räddningsverken borde betydligt öka utbildningen av FBK:ernas enhetschefer i förhållande till nuläget. Verkets
befäl beaktar inte alarmuppdragens mångsidighet och inte heller de långa avstånden från P3-stationerna till
randområdena, körtiderna är nästan en timme, under vilken den lokala enhetschefen ändå hela tiden leder
verksamheten på olycksplatsen.”

Det är mycket besvärligt att få nya enhetschefer
då kursen är lång och långt borta från orten.”

Dåligt eller obefintligt kursutbud på svenska
ger ingen chans att vidareutbilda sig för att öka
kompetensnivån.”

Jag skulle hoppas att de äldre som varit längre med
skulle gå t.ex. släckningsmannakursen och andra
på nytt, för då skulle även de få uppdaterat de nya
instruktionerna och arbetssätten. Det är mycket
svårt att utbilda yngre som själva har färskare
kunskaper om saker och ting än de äldre. Och då
går man på med dendär gamla kunskapen. Det
skulle vara på sin plats med ett obligatoriskt
1 dags teoriprov t.ex. då det har gått 5 år sedan
man genomgått en kurs.”

Dessutom kommenterade närmare tio procent av dem som var bekymrade över den operativa verksamhetens fortbestånd även den egna brandkårens verksamhet. Man såg problem i ledarskapet och kunnandet, i att makten koncentrerades till några personer, och i klickbildning och dålig gemensam anda. I en del brandkårer såg man även problem med
motivationen då det gällde att sköta de egna uppgifterna eller oklarheter i arbetsfördelningen.

Från räddningsverket kommer det ingen
utrustning, ingenting går framåt.”

Kårchefen är på en lågstadielevs nivå, leder på
basen av “plyteskoefficienter” dvs. är helt oduglig
som ledare.”
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13. DEN ÖPPNA RESPONSEN (FRÅGA 43)
13.1. SAMARBETET MED DET REGIONALA RÄDDNINGSVERKET
VÄCKER DISKUSSION

P

å den avslutande öppna frågan svarade 416 personer: “Finns det ännu någonting viktigt som man inte har
frågat efter? Har du till exempel förslag på hur man kunde förbättra välbefinnandet i din brandkår? Skriv så
att du inte avslöjar din egen eller någon annans identitet.

I min egen brandkår är det ett problem med det låga
antalet personer med tillräcklig utbildning; endast
dåliga alternativ då man väljer befäl och kårchef. ”

Atmosfären mellan den ordinarie och
halvordinarie personalen är på farligt låg nivå.”

Man måste få den ordinarie
brandkåren att förstå att FBK:erna
är där för att hjälpa och stöda deras
verksamhet.”
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I ungefär två tredjedelar av svaren hade man som åtminstone en sak tagit upp problem med samarbete och förväntningarna mellan räddningsverken och avtalsbrandkårerna, antingen som organisationer eller på personnivå, samt
utmaningar i anslutning till avtalsbrandkårernas position i samhället.
En fjärdedel av dem som svarade på den öppna frågan tog upp utmaningar som ansluter sig till attityderna inom
räddningsverket eller dess yrkespersonal. Det regionala räddningsväsendets byrokrati eller bristande resursanvändning togs upp 69 gånger (16,5 % av dem som gav öppen respons).
Av räddningsverken önskade man mera samarbete och uppskattning, stöd åt avtalsbrandkårerna då det gällde att
ordna utbildning och övningar samt vid avtalsbrandkårernas resurstilldelning.

Situationen är enligt min åsikt ohållbar ur den synvinkeln att brandkårsföreningen är tvungen att fundera på med
vilka medel föreningens ekonomi skall upprätthållas för att man skall kunna garantera en kvalitativ produktion av
offentlig service. Det kan inte vara så att man med en förenings “talkoverksamhet” skapar förutsättningarna för att
producera räddningsväsendets tjänster. På riksnivå utgör frågan en märkbar belastning av avtalsbrandkårerna och
är ägnad att åstadkomma konflikt mellan räddningsverket och avtalsbrandkårerna.”

För de tjänsteinnehvare som verkar som förmän önskar man utbildning i ledning av personal och bättre
samarbetsförmåga.

Kontakten med räddningsverket haltar.
Kommunikationen mellan FBK och räddningsverket
samt inom räddningsverket är bristfällig. Med en
del av det ordinarie befälet är förhållandet på
en mycket bra nivå, men verkligheten på fältets
sida bland manskap och underbefäl är av den helt
andra ytterligheten. Senast igår fick jag erfara ett
fullständigt osakligt och undermåligt bemötande
från en av räddningsverkets brandförmäns sida.”

De riksomfattande inbesparingar som
brandskattar räddningsväsendet riktar sig alltför
mycket mot FBK:erna. Då det är ont om uppgifter
medan grannbrandkårerna springer maximalt
inställer sig för mången frågan varför man
kommer hit och varför man övar då kunnandet
aldrig behövs.”

Man skäller för mycket på räddningsverkets
bossar, ibland har man dock även orsak. Man
borde ge dem ledarutbildning, utbildning i
personrelationer.”

Räddningsverket följer inte räddningslagen
eller givna direktiv då de fäller bort
avtalsbrandkårernas enheter ur responserna.
Det äter på avtalsbrandkårens medlemmars
motivation då en “yrkesenhet” som kommer
från 15 km håll kör utryckningar till närheten
av avtalsbrandkårens station medan man
lämnar en tätort där det bor tiotusentals
människor tom.”

En fråga som kommer upp gäller uppskattningen
för hela avtalsbrandkårsverksamheten samt hur
verksamheten inriktas och bibehålls.
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13.2. KLICKBILDNING OCH KONFLIKTER

U

ngefär hälften av dem som kommenterade den
öppna frågan funderade även över frågor gällande frivilligbrandkårernas interna verksamhet.
Man såg behov att bl.a. utveckla ledningen både inom
förvaltningen och den operativa verksamheten, att beakta alla avdelningars verksamhet och över huvud taget
ett jämbördigt bemötande av alla deltagare. Man ansåg
att det fanns att utveckla beträffande maktfördelningen
och informationsgången inom brandkårerna, arbetsfördelningen, skapandet av vi-anda och givande av positiv
respons.
Man efterlyste även ingripande i problemsituationer:
det fanns erfarenheter av för uppgifterna olämpliga förfaringssätt, personer eller kunnande, ojämlikhet, klickbildning, samt av motstånd mot förändringar och brist på
klara planer för framtiden. Man hoppades få utomstående hjälp till brandkåren eller vägledning för att gripa tag i
sexuella trakasserier.

Med tanke på arbetet borde någon instans införa i
övningsprogrammen ett obligatoriskt avsnitt för att
öka välbefinnande. Syndromet “hårda killar” lever
starkt i verksamheten och utan god styrning är det
inte naturligt att tala om sådant. För detta finns det
inte kunnande i avtalsbrandkårerna och det skulle
nog behövas. Man borde till exempel producera
kunskap om det egna ansvaret för att skapa ett
arbetssamfund och en god atmosfär. Man skulle
även behöva få kunskap om hur man löser konflikter
och t.ex. onödig kritik av verksamheten ifall
klickbildningen är allvarlig. På vilka grunder och med
vilka medel kan man ingripa mot dem som förgiftar
arbetsgemenskapen, eller är man bara tvungen att
tillåta sådant?”
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13.3. DET ÄR BESVÄRLIGT ATT DELTAGA I UTBILDNINGEN

Ö

vriga frågor som kommenterades många gånger var sådant som gällde andra resurser än personer, såsom
frågor i anslutning till utbildningen samt brandkårsverksamhetens fortbestånd och utryckningsberedskap.
Beträffande redskapen och utrustningen upplevde man det dåliga skicket som särskilt oroande, eftersom
det även kan utgöra säkerhetsrisker med tanke på arbetarskyddet.

Redskapens undermåliga skick. En del av redskapen
är vid användning i riktiga situationer livsfarliga,
t.ex. föråldrade kemikalieskyddsdräkter. Bilarnas
listor på fel som behöver repareras är långa, det är
bra att man ens fick bromsarna reparerade.”

Månne alarmavdelningens medlemmar
känner sig trygga med gammal utrustning. Vår
förstautryckningsbrandkår har en enhet som är
äldre än de flesta av FBK-arna.”

Inom utbildningen såg man mycket som kunde förbättras. En del tog upp att det inte anordnas tillräckligt med kurser, de var alltför betungande eller deltagandet var annars besvärligt. Man önskade mera närutbildning i den egna
brandkåren, utbildaraktivitet från tjänsteinnehavarnas sida, hjälp med att planera och styra veckoövningarna, samt en
utbildningsinstruktion för ungdomsavdelningen. Man såg även behov av att sätta sig in arbetarskydds- och arbetsvälfärdsfrågor.

Utbildningen för brandkåristerna borde arrangeras i egna grupper på de “egna” brandstationerna under
vardagskvällar och veckoslut, så att de som har familj lättare skulle kunna deltaga. För en person med familj och
jobb är det inte möjligt att deltaga i den släckningsmannakurs som nuförtiden skall anordnas för nykomlingar, ifall
kursen är en vecka lång och hålls på sommaren. Övning med de egna redskapen i det bekanta gänget är mera
meningsfullt.”

Bristen på kurser... leder till
brist på motivation. Man får
vänta åratals på utbildning
och sedan då dendär enda
kursen till slut anordnas så
ryms man inte med på den
eller så kan man själv inte just
då arrangera tid, eftersom
man meddelar om kursen
alltför sent.”
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Man behöver utbildning för att man skall orka
och kunna, men de borde tidsmässigt arrangeras
så att den som går på arbete inte skulle bli alltför
belastad.”
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Det syns även i det att man arrangerar utbildningar
under såna tider och så långt borta att det inte finns
någon möjlighet för en som har ett normalt jobb att
delta i dem.”

13.4. DET KOM ÄVEN IDÉER OM hur VERKSAMHETEN
KUNDE UTVECKLAS

I

svaren kom man även fram med en del positiva erfarenheter av den egna brandkårens verksamhet och av samarbetet med verket, och presenterade förslag på hur man kunde utveckla verksamheten.
Man upplevde behov av gemensam rekreationsverksamhet för att höja vi-andan, tillsammans med familjemedlemmarna och även med grannbrandkårerna.
Man föreslog även samarbete med brandkårerna i närheten för att utveckla verksamheten och utbyta nyheter samt
också utvecklingsdagar för brandkåren, mera samarbete mellan de olika avdelningarna, konstruktiv diskussion om
olika frågor samt ett positivt grepp om framtiden.
Man efterlyste klara instruktioner för hur man skall uppmuntra och premiera samt mera positiv respons och även
finansiellt belönande.
För att sporra till motionering föreslogs stöd för att anskaffa redskap eller exempelvis simhallsbiljetter. Man önskade årliga palavrar mellan det regionala räddningsverket och avtalsbrandkåren för att gå igenom personalfrågor och
föreslog brandkårsvisa utvecklingssamtal. Man upplevde att en direkt och öppen information är viktig.
Man saknade även “halvfärdiga” veckoövningsprogram och en instruktion för ungdomsavdelningens verksamhet.

Skulle man kunna grunda t.ex. en klubb där närområdets FBK:er skulle samlas kanske en eller två gånger i året?
Man skulle kunna bekanta sig med varandra, utbyta nyheter och kanske få nya synpunkter och modeller.”

Att värna om samhörigheten är grunden för allt. Gemensamma besök, träffar, lekfulla tävlingar, bastukvällar mm.
måste det finnas tillräckligt av, så att man kan lösgöra sig från brandkårens övriga rutiner (övningarna, alarmen,
förvaltningen).”

Mera halvfärdiga program för övningarna (från verket och förbunden), resurser och utbildarutbyte
=> motivationen och moralen stiger säkert.”
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14. HUR BORDE AVTALSBRANDKÅRERNAS
ARBETSVÄLMÅGA UTVECKLAS
14.1. KONFLIKTER, MOBBNING OCH TRAKASSERIER

Särskilt i en stor brandkår med bred medlemsbas finns det gott om personliga konflikter. Just nu gäller det de unga
mot de gamla. Den yngre generationen vill förverkliga den operativa verksamheten i enlighet med räddningsverkets
stränga krav, medan det äldre gardet inte förstår dess betydelse och förringar saken “för int´ behövde man förut
heller testa”, osv.”

D

e som svarade hade då och då observerat störande konflikter mellan arbetskamraterna (fråga 21). Erfarenheten liknade det som gäller för modelljämförelsematerialet och beträffande konflikterna skiljer sig en brandkår
således inte från en vanlig arbetsplats även om konflikter framhålls rätt mycket i de öppna frågorna.
Enligt 2011 års arbetslivsbarometer* förekommer det enligt sju procent av dem som då svarade åtminstone rätt
mycket konflikter mellan förmän och underställda, medan nästan två tredjedelar berättar att sådana i viss mån förekommer på respektive arbetsplats. Konflikter mellan arbetstagarna förekommer lite mera sällan än konflikter mellan
förmän och underställda.
I den enkät som nu uppmätte avtalsbrandkåristernas arbetsvälfärd
hade 4,5 procent av dem som svarade ofta eller alltid observerat
störande konflikter i brandkårerna, medan 11,8 procent observerat
sådana rätt sällan och 31,9 procent då och då.
* Arbetslivsbarometern oktober 2011.
Enligt föreliggande enkät gör man rätt ofta observationer om
Arbets- och näringsministeriets publimentalt våld, mobbning och trakasserier, alldeles på samma sätt som
kation 29/2012, nätpublikation.
i arbetslivet i allmänhet. Att åtminstone en person skulle ha blivit
Arbetslivsbarometerns uppgifter basemobbad i brandkåren under det senaste halvåret hade observerats av
rar sig på en enkät som Statistikcentra24,7 procent av dem som svarade.
len gjorde bland 1204 löntagare. Med
Enligt 2011 års arbetslivsbarometer (frågorna är inte direkt jämhjälp av barometern har man följt upp
förbara) hade 29 procent av alla löntagare åtminstone någon gång
förändringar i livskvaliteten allt sedan
observationer om arbetsplatsmobbning från arbetskamraternas
år 1992.
sida och inom det kommunala arbetet hela 38 procent. Kontinuerlig
arbetsplatsmobbning hade fyra procent observerat under år 2011.
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Enligt arbetslivsbarometern ser det ut som om arbetsplatsmobbning skulle vara både vanlig och under de senaste åren
på väg att öka, eller så har identifieringen av sådan blivit effektivare.
Av alla dem som svarade meddelade 8,4 procent att de själva hade blivit utsatta för mentalt våld, mobbning eller
trakasseri i brandkåren under det senaste halvåret, och det är klart mera än i det jämförelsematerial som använts här.
Det kommer inte fram någon större variation beträffande olika åldrar eller personer i olika uppgifter.
På frågan om tankar på att upphöra med brandkårsverksamheten under senaste fem åren så meddelade 41,3
procent av dem som svarade att sådana förekommit. Av medlemmarna i ungdomsavdelningarna hade 35,9 procent
funderat på att upphöra med brandkårsverksamheten medan hela 43,6 procent av dem som fungerar i lednings- och
ansvarsuppgifter haft sådana tankar. Som den mest betydande orsaken att upphöra såg man svårigheten med att passa
ihop brandkårsverksamheten med det övriga livet (44,1 procent), men som följande nämnde man dock klickbildning,
trakasseri eller liknande personkonflikter (33,8 procent av dem som svarade) och 26,7 procent såg problem i personvalen. Personer som var olämpliga för verksamheten hade åstadkommit tankar på att upphöra hos nästen en fjärdedel av
dem som svarade. Även räddningsverkets verksamhet hade åstadkommit tankar på att upphöra.
Att utsättas för ett kontinuerligt eller upprepat negativt eller osakligt bemötande är en hälsorisk och de som blir
utsatta får mångahanda symptom. Även de som observerar mobbning blir stressade och konflikterna belastar alla de
inblandade. Därför är åtgärder för att minska konflikter och mobbning i en organisation alltid betydelsefulla för att
undvika negativ stress. Inom frivilligverksamhet kan ett förebyggande av konflikter och mobbning vara en betydelsefull
faktor till och med med tanke på verksamhetens fortbestånd.

Det är svårt att som utomstående komma åt problemen med trakassering och utanförskap i små brandkårer. Där
sker allt i skymundan och det enda som hjälper är att ledningen (styrelsen) aktivt arbetar jobbar för att förbättra
villkoren. Tyvärr är det personerna i styrelsen som mest har bidragit till trakassering och utanförskapet. Även om
man som enskild person försöker kämpa mot det här orkar man inte i längden; jag är inte aktiv i kåren längre. Ett
förslag jag har är att ta upp det här problemet ännu mer i t.ex. enhetschefskursen och kårchefskursen, så att de
blivande ledarna inte följer strömmen och själva bidrar till trakasserier, utan i stället har mod att säga ifrån och
stoppa den.”

14.2. HUR BRANDKÅRISTERNA ORKAR

P

å basen av denhär undersökningen tycks man i brandkårerna starkt lita på stöd från sina arbetskamrater när
det gäller. Bland dem som svarade litar man även på familjens och vännernas stöd. Dessa är klara resursfaktorer
med tanke på brandkårsverksamheten. Å andra sidan kan brandkåristen inte undvika att fundera på hur man
skall passa ihop verksamheten med det övriga livet, och om konflikten blir alltför stor kan det leda till att man avstår
från verksamheten (fråga 42 om tankarna på att upphöra).
De flesta av de brandkårister som svarade på enkäten arbetade i brandkårsuppgifter 2–5 timmar per vecka (fråga
8) och man upplevde rätt sällan att man hade för mycket arbete (fråga 9). Å andra sidan angav nästan en fjärdedel av
dem som under de senaste fem åren funderat på att sluta att en orsak var alltför mycket arbete eller det att verksamheten var så bindande.
I frågorna beträffande verksamhetens fortbestånd så tog man även upp frågan om hur en liten eller åldrande ansvarsbärargrupp skall orka.
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Man borde satsa mycket mera på den mentala
välfärden hos personalen i sidotjänst. Om det hänger
på föreningarna är det en bastukväll ett par gånger i
året, totalt fel och otillräckligt.”

Även brandkårsmedlemmarna borde fundera på
att personerna i ledningen gör frivilligt arbete för
brandkåren. Medlemmarna kommer till ett “färdigt
dukat bord”, övningarna har förberetts i timtal. Har
medlemmarna kommit ihåg: när skulle de senast ha
tackat för en väl anordnad övning osv. Inte heller
cheferna är några känslolösa maskiner.”

14.3. SAMARBETET MED DE REGIONALA RÄDDNINGSVERKEN

I

avsnittet om kontrollen över arbetet (fråga 18) frågades det om ifall brister i samarbetet och kommunikationen
med räddningsverket störde verksamheten i brandkåren. Här blev medelvärdet svaret “ibland”. De som verkade i
lednings-, förvaltnings- eller ansvarsuppgifter eller de som verkade operativa uppgifter upplevde inte samarbetet
svagare än medeltalet.

I brandkåren har den operativa verksamheten varit på en god nivå och det har funnits ett gott samarbete och ett
gott förhållande mellan yrkesmännen och avtalsbrandkåristerna.”

På basen av de svar man fått på de öppna frågorna verkar det dock som om det i en del av brandkårerna skulle vara
synnerligen viktigt, med tanke på utvecklandet av avtalsbrandkåristernas välbefinnande, att man skulle beakta även
ett utvecklande av samarbetet med de regionala räddningsverken och med yrkesbrandmännen.

...välbefinnandet i avtalsbrandkårerna skulle förbättras om man från Räddningsverkets sida skulle ta våra önskemål
och behov på allvar. Frågor om exempelvis utrustning och redskap som man enligt brandkårsavtalet skall begära
och räddningsverket är skyldigt att leverera ids eller vill man inte på något sätt sköta.”
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15. ÅTGÄRDSREKOMMENDATIONER FÖR ATT
FÖRBÄTTRA VÄLBEFINNANDET
15.1. FÖRBÄTTRANDE AV LEDARSKAPET OCH BRANDKÅRENS INTERNA
VÄXELVERKAN

I

skenet av frågorna 25, 26 och 27 är ledarskapet i brandkårerna på en god nivå. Man upplever rätt ofta stöd av förmannen, man upplever rätt ofta att förmannen snabbt griper tag i problem och rätt ofta blir man behandlad rättvist
och jämlikt. Omdömena är minst lika bra som i jämförelsematerialet.

Inom den egna brandkåren är verksamheten bra och
förmansarbetet utomordentligt.”

Jag verkar själv som kårchef och skall följa med och se till
att alla blir behandlade jämlikt och som individer.”

I en del av de öppna svaren kom det emellertid fram brister i kunnandet då det gäller ledning av personer, både hos de
frivilliga och hos de ordinarie förmännen. Enligt kommentarer som givits ingår utbildning i personalledarskap nuförtiden inte i avtalsbrandkåristernas kurser. Man behandlar inte heller arbetsvälfärd eller vars och ens eget ansvar som
påverkare av klimatet. Eftersom avtalsbrandkårssamfunden är tvungna att verka i ansvarsfulla uppgifter på samma sätt
som en arbetsorganisation borde man oumbärligen satsa även på kunnande inom delområdet personalledarskap.

Obligatorisk utbildning i personalförmanskap för dem som verkar som kårchefer.”
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De problem som förekommer, exempelvis konflikter, underlåtenhet att följa gemensamma spelregler eller annat
otillbörligt beteende, kommer till slut alltid att komma tillbaka som problem i förmansarbetet. Å andra sidan stöder ett
gott ledarskap på ett betydande sätt personalens välmående och arbetsmotivation.
Inom brandkårssamfunden är det också viktigt att man tänker på vilka ledninguppgifter som hör till vem. Det är
också viktigt att fundera över på vilket sätt man kan gripa in i brandkårsföreningens ordförandes eller kårchefens egna
problem med ledarskap eller arbetsförmåga.
För att upprätthålla och utveckla enhetschefernas yrkeskunskap föreslogs även egna övningar, exempelvis genomgång av tidigare alarmuppdrag och att man funderar över riktiga verksamhetsmodeller. Man saknade även repetitionskurser för dem som verkat länge i olika uppgifter, för att på det sättet hålla dem a´ jour.
Jag rekommenderar att man arrangerar utbildning även inom delområdet personalledarskap för dem som verkar
i förmansuppgifter i en avtalsbrandkår. Som stöd för ledarskapet skulle det vara bra att utveckla modeller och hjälpmedel som på förhand hindrar att diverse problematiska situationer uppstår, samt underlättar att de identifieras och
åtgärdas.
Det skulle vara skäl att överväga en begränsning av mandatperioderna för dem som verkar i ledande uppgifter. På
det sättet kunde man även undvika att man alltför mycket kör fast i samma spår och tröttnar på att sköta uppdragen
samt förhindra att makten länge koncentreras till endast några personer inom brandkåren. Även den övriga personalen
kan köra fast i tanken att person X sköter saken, så att det inte uppstår vilja eller behov att ta eget ansvar.
Man kunde exempelvis ta som en uppgift för Finlands Avtalsbrandkårers Förbund att centralt bereda och producera
instruktioner och blanketter som med beaktande av avtalsbrandkårernas speciella behov skulle ge stöd åt dem som
verkar i ledande uppgifter, eller så kunde man alternativt se om de respektive regionala räddningsverkens modeller
kunde tillämpas för avtalsbrandkårernas behov. I alla händelser behövs det att man utbildar dem som verkar som chefer och ordföranden i personalledarskapets metodik och stöder en implementering av goda arbetssätt nere på fältet.

Dehär frågorna till vilka enkäten hänvisar kunde man korrigera med hjälp av utbildning. Vårt utbildningssystem
utbildar nu folk på en gång till någon uppgift. Det borde finnas fortbildningskurser eftersom man har en
benägenhet att glömma saker och ting och eftersom de även förändras. Vid utbildningen borde man även bättre
beakta de aspekter denhär enkäten behandlar. Jag skulle föreslå en obligatorisk repetitionskurs för befälet med
exempelvis 5 års mellanrum, eller liknande.”
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15.1.1. MAN BÖR SKAPA EN INSTRUKTION FÖR ATT FÖRHINDRA
MENTALT VÅLD, MOBBNING OCH TRAKASSERI

D

et är synnerligen viktigt att man griper tag i mentalt våld, mobbning och trakasseri. Hela 8,4 procent av dem
som svarade upplevde att de under det senaste halvåret hade varit utsatta för mentalt våld, mobbning eller
trakasseri i brandkåren. 33,8 procent av dem som under de senaste fem åren funderat på att sluta i brandkåren
nämnde som åtminstone en orsak klickbildning, trakasseri eller andra sådana konflikter mellan personer. En del av
dem som svarade kan här kan tänkt även på samarbetet med den ordinarie personalen, eftersom man i de öppna
frågorna rätt flitigt kommenterade problem inom det området.

Arbetarskyddslagen förutsätter att arbetsgivaren ingriper i sådant trakasseri
eller sådan annan otillbörlig handling som
utgör en fara för arbetstagarens hälsa och
som kommer till arbetsgivarens kännedom. För en del av avtalsbrandkåristerna
kan räddningsverket klart identifieras som
arbetsgivare. I de brandkårer där man inte
betalar lön är saken svårare att definiera.
För varje förening lönar det sig dock att
sträva till att med alla medel sköta om sina
medlemmar, och på grund av verksamhetens natur gäller detta alldeles särskilt
en brandkårsförening. Att uppleva mentalt
våld, mobbning och trakasseri förorsakar
hos offret skadlig belastning och ökar risken
för mentala störningar och kan den vägen
på många sätt påverka både individen och
samfundets arbetarskydd.
Att bli utsatt för mobbning eller trakasseri kan åstadkomma skam som redan i sig
förhindrar att problemet kommer i dager.
Även det att ingripa i en mobbningssituation och reda ut saken upplevs ofta som
svårt. Därför behöver både offret och den
förman som griper tag i problemet klara
instruktioner som det är skäl att gå igenom
med hela personalen.

42 Den välmående avtalsbrandkåren

Vid behov borde man utan kostnad ha tillgång till en
arbetshandledare eller arbetspsykolog för att reda
ut problemsituationer och problem mellan enskilda
personer eller för att förstärka gruppandan.”

Jag anser att man borde ingripa om någon
upplever sexuellt trakasseri i brandkåren och det
borde finnas klara instruktioner för hur man skall
gå till väga om man upplever sådant.
En “förtroendeman” för de frivilligabrandkårerna!”

Alltid förekommer det
små gliringar, men det
hör väl till brandkåren.
En del är känsligare
för sånt, andra bryr sig
inte alls. Å andra sidan
för det på sitt sätt alla
samman då alla har
roligt, men om man alltid
rackar ner på en och
samma person så ger det
nog inte gott humör åt
nån.”
För den egna brandkåren skulle
jag önska goda gemensamma
förhållningsregler.”

15.1.2. GEMENSAMMA SPELREGLER FÖR ATT FÖREBYGGA KONFLIKTER

G

emensamma fungerande spelregler förebygger konflikter. Det skulle vara viktigt att man i respektive brandkår
klart skulle definiera de spelregler (utöver föreningens stadgar och brandkårsavtalet), enligt vilka man verkar i
samfundet. Spelreglerna gör det möjligt att ingripa då någon bryter mot dem. Därför skulle det vara viktigt att
man redan då man skapar spelreglerna även behandlar hur man griper in då någon bryter mot dem.
För att bygga upp fungerande spelregler är det möjligt att göra upp en instruktion med vanliga frågor som stöd både
då man bygger upp fungerande spelregler och reglerna för hur man griper tag i problem.
Spelreglerna upplevs som viktiga endast om de baserar sig på en gemensam behandling och ett gemensamt avtal.

Brandkårerna/FBK:erna har ofta rätt olika kutymer och liknande som inte är nedskrivna nånstans, detta leder till en
ojämlik behandling. Ofta är det lättare att beskriva allt på papper så att alla följer samma schema (samma regler
gäller för alla).”
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15.1.3. DET LÖNAR SIG ATT FÖRBÄTTRA MÖTESFUNKTIONERNA
OCH INFORMATIONSGÅNGEN

P

å basen av utredningen är man i brandkårerna mycket medveten om vad man har ansvar för och vad som
förväntas i arbetet (frågorna 12 och 13). Rätt sällan kommer det motstridiga instruktioner och man kan rätt ofta
påverka besluten (frågorna 14 ja 15). Då och då får man respons gällande arbetets kvalitet (fråga 17). Med undantag punkten för motstridiga instruktioner var samtliga omdömen lite bättre än i jämförelsematerialet, så i de flesta
brandkårer torde diskussionskulturen och informationsgången vara åtminstone ganska fungerande.
I de öppna kommentarerna lyfte man fram behovet av att utveckla brandkårens interna mötespraxis. Man önskade
att de som ledde de olika avdelningarna mera skulle diskutera tillsammans och deltaga i beslutsfattandet tillsammans
med den övriga ledningen. Åtminstone i en del brandkårer var det även ett problem att föreningsverksamheten och
den operativa verksamheten fjärmats från varandra.

Det skulle vara bra om samtliga
avdelningars ledare skulle samlas
t.ex. varannan månad. Inte bara
styrelsen eller befälet.”

Då och då skulle det vara bra att stanna upp och fundera
över om organisationens mötesstruktur fortfarande funktionerar: Behövs alla de möten som hålls? Borde en del
personer hålla gemensamma möten? Hur ofta bör respektive grupper sammanträda? Hur förs ärenden till mötena?
Är diskussionen öppen, dvs. hur funktionerar växelverkan?
Med diverse metoder kan även mötenas funktionalitet
utvecklas.

Välbefinnandet ökar genom att man pratar om saker och reder ut dem klart och framifrån, det gäller hela
verksamheten på alla nivåer samt i samarbetet mellan avdelningarna.”

I en del brandkårer var det även problem med
hinder i informationsgången till alla medlemmar. Också här är det viktigt att avtala om klara
spelregler t.ex. för hur man tar emot information från räddningsverket och förmedlar den
vidare. Även skötseln av anslagstavlan är en ansvarsuppgift som det är skäl att lägga på någon,
anslagstavlan må sedan vara elektronisk eller
fungera med hjälp av upphängda lappar.
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En förbättring av informationsgången och minskning
av onödigt prat skulle förbättra klimatet och effektivera
verksamheten. Det går mycket tid till att reda ut saker då
budskapet inte går vidare eller går omvägar via många
munnar och förvrängs på vägen.”

15.1.4. MAN KAN UTVECKLA MEDEL FÖR ATT UPPRÄTTHÅLLA
ETT GOTT ARBETSKLIMAT

T

rots att resultaten av enkäten rörande avtalsbrandkårernas arbetsklimat som helhet visade sig vara positivare
än jämförelsematerialet så uppenbarades särskilt i de öppna frågorna även en verklighet av annat slag. Man föreslog bland annat att alla brandkårers arbetsklimat borde undersökas och att man skulle använda en psykolog
eller annan utomstående för att reda ut konfliktsituationerna.
Man kunde exempelvis göra upp en lätthanterad och lättolkad arbetsklimatenkät att användas av avtalsbrandkårens
ledning och med vilken man snabbt kunde utvärdera situationen både inom föreningsverksamheten och den operativa
verksamheten och utreda samarbetet mellan avdelningarna.
Vid sidan om enkäten skulle det vara bra att fundera på och bygga upp ett antal metoder eller modeller som skulle
vara enkla att tillämpa och som skulle ge vinkar om hur man skall verka då det uppenbarar sig problem inom något
område.

Man borde uppskatta brandkårens alla funktioner,
även förvaltningsuppgifterna samt ungdoms- och
damavdelningarna. Nu mäts uppskattningen med hjälp
av rökdykningsdugligheten och utryckningsaktiviteten.”

Det finns synnerligen stora problem i
brandkårens välbefinnande, det har varit så
redan i många år. Svårt att föreställa sig hur det
skulle bli bättre utan utomstående hjälp.”

15.1.5. BORDE MAN TA I BRUK PRÖVOTID OCH SJÄLVUTVÄRDERING
AV LÄMPLIGHETEN?

A

v de 656 personer som svarade att de under de senaste fem åren hade funderat på att upphöra med brandkårsverksamheten nämnde nästan en fjärdedel som en betydande orsak att det i brandkåren finns med personer
som är olämpliga för verksamheten. Med tanke på verksamhetens fortbestånd är det besvärligt om många
personer som sköter sina uppgifter väl blir frustrerade på några få personer som är olämpliga för verksamheten och
sedan av den orsaken lämnar brandkåren.
Jag föreslår att man i brandkårerna skulle föra en öppen diskussion om hurudana egenskaper det behövs i de olika
uppgifterna och även våga ingripa mot situationer som inte fungerar.
I framtiden skulle det kanske vara möjligt att skapa exempelvis något slags checklista som styr en självutvärdering
och som skulle innefatta egenskaper och kunnande (även annat än krav på fysisk kondition), och på basen av vilken
man skulle börja fundera på hurudana möjligheter en person som kommer till brandkåren eller flyttas till annan
uppgift har att lyckas verka i ifrågavarande uppgift. En sådan självutvärdering kunde man även utföra som en del av
utvecklingssamtal eller kartläggning av kunnandet.
Jag tycker att det även skulle vara värt att överväga en regelrätt prövotid då man i brandkåren flyttar från en uppgift
till en annan. Prövotidens slut skulle erbjuda ett naturligt tillfälle för en responsdiskussion.

Det skulle vara viktigt att få tag på personer
som på riktigt är passande och kunniga på rätt
poster (t.ex. ordförande, kassör, enhetschefer och
avdelningschefer). Arbetet belastar fortfarande
somliga ganska kraftigt då man inte kan delegera
och avtala om arbetsfördelningen.”

De som valts till uppgifter borde kunna erkänna
sina egna svagheter och sin oförmåga att sköta
de uppgifter till vilka respektive person(er) valts.”
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15.1.6. MAN BÖR ÖVERVÄGA EN MODELL FÖR ATT MED HJÄLP
AV TIDIGT STÖD INGRIPA VID PROBLEM MED ARBETSFÖRMÅGAN

F

ör sådana problem med arbetsförmågan som dyker upp i brandkårsverksamheten skulle det vara möjligt att skapa
en modell för att gripa tag i problemen. Där skulle man definiera hurudana saker man skulle gripa tag i vid olika
uppgifter, när man ingriper och hur man strävar att föra frågorna framåt, vid behov med hjälp av arbetshälsovår-

den.
Målsättningen är att erbjuda stöd i ett så tidigt skede som möjligt då man märker att någonting eventuellt är fel.
Systemet skyddar både den person som erhåller det tidiga stödet och hela brandkårssamfundet mot det att en problemspiral blir värre. I sista hand förstärker ett tidigt ingripande både arbetarskyddet och verksamhetens kvalitet, sett
ur den hjälpbehövande medborgarens synvinkel.
Problem med arbetsförmågan kan uppkomma exempelvis på grund av överbelastning i brandkårsuppgifter, av
problem med att sammanjämka brandkårsarbetet med det övriga livet, samt av problem i det personliga livet. Olika
uppträdandeproblem eller en plötslig förändring av uppträdandet kan även vara tecken på spirande mentala problem
eller problem med orken.
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15.1.7. MAN BORDE SKAPA EN EGEN MODELL FÖR
UTVECKLINGSSAMTAL I AVTALSBRANDKÅRER

R

egelbundna utvecklingssamtal är ett bra allmänhjälpmedel för ledarskapet ifall både den förman som styr diskussionen och den person som deltar i den förbereder sig för den på förhand. Som hjälp vid utvecklingssamtalen
finns det i allmänhet en blankettbotten där resultaten av diskussionen antecknas.
Vid avtalsbrandkårernas utvecklingssamtal skulle det vara skäl att beakta behoven både för föreningsverksamheten
och för den operativa verksamheten, bedömningen av kunnandet i de olika uppgifterna samt utbildningsbehoven, för
vilka man även kan planera egna modeller. Med hjälp av utvecklingssamtalen kan man även göra upp personalplaner
på längre sikt, samla in respons om föreningens atmosfär, personalens orkande, utvecklingsbehov och hur ledarskapet
lyckats.

15.2. STÖD FÖR DET ALLMÄNNA ORKANDET

B

randkåristerna förlitar sig starkt på stödet från familjen och arbetskamraterna. Det är viktigt att man med olika
medel sköter om denna resurs. Det är bra att även fundera på hur hela familjen kunde vara med i brandkårsverksamheten.

I brandkårerna borde man dock bevara frivilligheten och det trevliga med att göra saker gemensamt. Att
alarmuppdragen och de obligatoriska övningskraven ökat betydligt kan belasta så mycket att det inte mera finns
tid och ork för gemensam avslappad samvaro.”

I punkt 13.4 räknas upp saker som föreslås för att utveckla verksamheten. Många av de tankar som framförts kunde
även stöda det att man orkar i brandkårsverksamheten. Utöver brandkårsuppgifter efterlystes aktiviteter som på riktigt
upprätthåller vi-andan både bland brandkåristerna och tillsammans med familjemedlemmarna. Likaså efterlystes ökat
samarbete med grannbrandkårer vilket utgör verksamhet som betjänar såväl arbetsvälfärd och rekreation som kunnande och utveckling.
Brandkåristenas mentala orkande skulle även underlättas om förslagen om utvecklande av ledarskapet skulle förverkligas, och detsamma gäller samarbetet med det regionala räddningsverket.
Brandkårsuppdragen kan i sig vara mentalt belastande och till och med uppskakande. Brandkåren behöver både tillräckligt med kunskap om hur man identifierar psykisk belastning och fungerande och på förhand planerade kanaler för
att vid behov få psykiskt stöd. Hjälp kan man få exempelvis av arbetshälsovården eller av befintliga debriefing-grupper.
Även i en avtalsbrandkår kan arbetshandledning utgöra ett lämpligt sätt att behärska den mentala belastningen. En eller några av frivilligbrandkårens medlemmar kunde klart inrikta sig på kunnande om mentalt underhåll eller så kunde
det mentala underhållet utgöra en specialiseringsgren för en hel brandkår inom dess verksamhetsområde.

För det psykiska underhållet borde man skapa en klar strategi och möjlighet till fackhjälp även för dem som jobbar
i sidotjänst (t.ex. arbetshandledning, ledarskapsfrågor).”
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Det är även aktuellt att fundera på hur man kan stöda ansvarspersonerna och dem som deltar i det operativa arbetet
i de brandkårer där folket minskar och uppdragen ökar. Även i avtalsbrandkårsverksamheten är risken för utmattning
reell. En utmattad person kan ha ett överbetonat ansvarskännande - det är svårt att själv säga “nej” till ytterligare
uppdrag och man försöker automatiskt klara av alla uppgifter som erbjuds. I ett samfund är det viktigt att bedöma
hur de olika uppgifterna belastar, och dela på ansvaret så att det inte faller alltför mycket på “den kunniga aktivistens”
axlar. Vid utvecklingssamtalen är det t.ex. bra att även fråga sig och analysera hur man själv orkar. Om man genomför “samtal om orkandet” måste man även avgöra vem som skall samtala med kårchefen och ordförande, så att även
dessa anvarspersoners behov av stöd blir uppfyllt.
Att se till att det finns tillräckliga resurser - såväl personresurser som materiella sådana – inverkar på hur man orkar
och på motivationen och gör det möjligt att förverkliga diverse utvecklingsåtgärder. I enkätsvaren hoppades man
att materiella resurser även skulle avdelas för att stöda frivilligbrandkåristernas motion och annan verksamhet som
befrämjar arbetsförmågan.

Gruppmotion varje vecka har ökat välbefinnandet i
vår brandkår. Motionen ger gott humör, konditionen
stiger (vilket är till nytta vid de obligatoriska
konditionstesterna) och även gruppandan i vår brandkår
har förbättrats som en följd av de gemensamma
aktiviteterna.”

Eftersom en utgångspunkt för brandkårens
verksamhet är att gänget har god hälsa så skulle
jag önska att t.ex. Brandskyddsfonden skulle stöda
anskaffningen av viss konditionsutrustning.”

15.2.1. MAN MÅSTE JOBBA MED ATT UTVECKLA REKRYTERINGEN
OCH INTRODUKTIONEN

Alla brandkårister borde anstränga sig för att få med mera medlemmar.”

M

an bekymrade sig mycket över att de som bär anvaret åldras och leden glesnar. Deltagande i brandkårsverksamheten förutsätter både utbildning och engagemang, och därför är det ett långsiktigt arbete att ersätta
gamla medlemmar.
Man förelog att brandkårerna skulle samarbeta i rekryteringsfrågor och man efterlyste även utomstående hjälp av
exempelvis SPEK. Man funderade över samrekryteringar till brandkårerna genom att till exempel i läroinrättningar anordna informationstillfällen och liknande. I alla händelser är det aktuellt att ta emot denhär utmaningen och det kräver
att många instanser samarbetar för att finna en gemensam lösning. De brandkårer som lider av personalbrist och stor
arbetsbörda har inte tillräckliga resurser att ensamma lösa problemet.
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En dag på brandstationen är ett bra tillfälle att få synlighet och höras men även där borde
räddningsverket ge mera stöd.”
SPEK har också jobbat med frågan om rekrytering och utredde de frivilliga brandkåristernas motivationsfaktorer och
attityder gentemot brandkårsverksamheten*. De som svarade då var i genomsnitt yngre och de hade varit en kortare
tid med i brandkårsverksamheten, jämfört med dem som svarade på denhär enkäten som Finlands Avtalsbrandkårers
Förbund har genomfört för att utreda arbetsklimatet. De frivilliga som besvarade SPEK:s enkät var rätt nöjda med sin
verksamhet och fann det inte särskilt sannolikt att de skulle avstå från den inom en nära framtid och inte heller senare.
Många nämnde dock hinder för att deltaga i verksamheten, av vilka de mest betydande var tidsbrist och plikter som
anslöt sig till arbete och studier.
Då frågan bedömdes i retroperspektiv ansåg man (i SPEK:s enkät) att möjligheten att lära sig nya saker och öva
sina egna färdigheter utgjorde viktiga skäl att ansluta sig till brandkåren. Den nästviktigaste orsaken att ansluta sig till
brandkåren var släktingarnas inverkan; redan det att man hade blivit ombedd att komma med sades ha haft betydelse.
På det sättet kan de som deltar i verksamheten ha en betydande roll vid nyrekryteringen, trots att å andra sidan just
det fenomenet kan skapa sådana skadliga klickbildningar i brandkåren som sedan påtalades i föreliggande undersökning av arbetsklimatet.
Enligt SPEK:s motivationsundersökning verkade de sociala faktorernas betydelse att öka i takt med ett ökat deltagande i brandkårsverksamheten, och de sociala faktorerna utgjorde även betydelsefulla skäl för att hållas kvar i
brandkåren. Även möjligheten att ge uttryck för sina egna värderingar, exempelvis att hjälpa andra, var betydelsefull
med tanke på att stanna kvar i verksamheten. Man såg brandkårsverksamheten som en möjlighet att göra sådant som i
samhället är gott och uppskattat.
En fjärdedel av dem som besvarade SPEK:s enkät hade på grund av förhinder hållit en paus i brandkårsverksamheten. Återvändandet hade underlättats av det sociala nätverket och av att kontakten till brandkåren hade bibehållits.
Somliga framförde även det att en systematisk uppdatering av kunskapen skulle ha varit nyttigt i det skedet då man
återvände.
Lagen om arbetarskydd ålägger ett ansvar att sköta introduktionen så att arbetet inte förorsakar fara för den som
utför det. Introduktion ges vanligen då en person kommer till ett samfund som ny. Introduktionen måste även skötas
då det kommer nya arbetsredskap eller metoder, då uppgifterna ändras samt då man varit länge borta. Introduktion
bör också ges i sådana situationer då en arbetstagare ber om sådan.
Det ligger på brandkårens eget ansvar att man går igenom ett introduktionsprogram för nya medlemmar. Det är
viktigt att introduktionen görs så täckande som möjligt och att man även planerar ett eget introduktionsprogram för
sådana som återvänder efter en paus. Personer som flyttar från en brandkår till en annan utgör en egen utmaning för
introduktionen. I varje samfund utformas det en egen slags kultur och därför bör man med den som byter brandkår
särskilt noggrant gå igenom verksamhetens spelregler och försöka öppna även de oskrivna reglerna, så att man undviker kollisioner eller en känsla av utanförskap. Den som flyttar från en brandkår till en annan kan även hämta med sig
värdefulla erfarenheter av fungerande praxis, vilket det skulle vara bra att få höra redan i introduktionsskedet.

Detta att skapa en vi-anda redan från början och i synnerhet mottagandet av nya personer för introduktion
har enligt min uppfattning lyckats mycket bra hos oss, för att nu skryta med vårt eget gäng. Vi har alla en
egen plats utan avund eller tävlan om lägena.”

Halvfärdigt introduktionsmaterial att användas av brandkårerna
kunde utvecklas centraliserat.

FBK:s grundkurs för alarmavdelningen (introduktion som arrangeras
av brandkåren), för kursledarna ett eget utbildningssystem (jfr.
ungdomsavdelningens utbildarkurs, ungdomsavdelningens
ledarkurs) och en introduktionsmodell/-handledning borde gratis
finnas till förfogande.”

*SPEK utredde motivationsfaktorerna
och attityderna hos de finländare som
deltog i brandkårsverksamhet.
Den riksomfattande nätbaserade
enkäten inleddes i februari 2012 och
som undersökningsmaterial användes
924 svar.
Saija Malinen och Teija Mankkinen:
Tutkimus suomalaisten
palokuntalaisten motivaatiotekijöistä ja asenteista.
SPEK (ännu icke publicerad)
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15.3. UTVECKLANDE AV SAMARBETET MED DET REGIONALA
RÄDDNINGSVERKET

M

ed föreliggande enkät utredde man vilka erfarenheter avtalsbrandkåristerna hade av sin arbetsvälfärd.
Tankarna om samarbetet med räddningsverket och utvecklingsförslagen kan därför baseras endast på deras
erfarenheter. I responsen på de öppna frågorna berättas om hur det med räddningsverkens tjänsteinnehavare eller yrkesbrandmän varit problem med samarbetet i anslutning till förmansarbete, attityder och resurser.

Med föreliggande enkät
utredde man vilka erfarenheter
avtalsbrandkåristerna hade av
sin arbetsvälfärd. Tankarna om
samarbetet med räddningsverket
och utvecklingsförslagen kan
därför baseras endast på deras
erfarenheter.

Räddningsverk som har fungerande
samarbete (=gemensamma övningar,
lektioner, samarbetsgrupper etc.) med
nejdens FBK’n borde premieras.”

Mera utbildning för de
tjänsteinnehavare som verkar som
förmän, framför allt i ledning av
personer!!!”

Verksamheten inom de avtalsbrandkårer som verkar som beredskapsbrandkårer närmar sig av nödtvång professionellt
ansvarstagande och uppgifterna kan överbelasta aktörerna. Motivationen hos en avtalsbrandkår som verkar i skuggan
av en brandstation bemannad med yrkesbrandmän kan å andra sidan ätas upp av frustration i brist på krävande uppgifter eller på grund av en “tävlingssituation” om alarmen med yrkesmännen eller andra frivilligbrandkårer.
Inom avtalsbrandkårerna är man även å ena sidan bekymrad över hur personalresurserna skall räcka till, medan man
å andra sidan upplever att man inte ens tycks behöva avtalsbrandkårer.

I vår region sköter den ordinarie brandkåren alla uppdrag och på avtalssidan blir det endast att sitta i bilen.
Det är inte mera värt mödan om man inte kommer åt att tillämpa utbildningen i praktiken.”

15.3.1. DET ÄR VIKTIGT ATT MAN DEFINIERAR GEMENSAMMA MÅL

M

ed tanke på alla dem deltar i verksamheten och alla dem som
utgör verksamhetens målgrupp är det betydelsefullt att man
utvecklar samarbetet mellan de regionala räddningsverken
och avtalsbrandkårerna. Samarbetet eller brister däri påverkar arbetarskyddet, den mentala orken och en vettig fördelning av resurserna.
Grunden för ett gott samarbete består vanligen av klara mål som
gjorts upp tillsammans och som man gemensamt godkänt. Ifall man
inte har kännedom om målen eller om de står inbördes i konflikt är det
både svårt att utveckla verksamheten och svårt att utveckla samarbetet
mellan aktörerna.

Klara definitioner av vilka tjänster
man önskar av FBK och av vad man
inte önskar!”
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Man borde se avtalsbrandkårerna som en resurs, där det ligger på det regionala räddningväsendets
ansvar att den utnyttjas så effektivt som möjligt. Inte heller denna resurs är gratis och det är inte heller självklart att den finns till förfogande eller kan användas ifall man inte sköter om dess funktionsduglighet.

Det skulle underlätta verksamheten om man skulle ha en klar uppfattning av hur FBK:ernas framtid kommer att
te sig inom det regionala räddningsverket. Vad vill verket och i vilken riktning borde man utveckla verksamheten.
Kontakterna till räddningsverket förblir rätt lösryckta och ibland verkar det som om FBK:erna endast skulle utgöra
ett extra “förtret” som verkets personal är tvungen att hålla med i verksamheten. Visst har attityderna hos en del av
personalen blivit klart bättre och FBK:erna upplevs även som en resurs som det lönar sig att satsa på.”

Jag rekommenderar att avtalsbrandkårerna och de regionala räddningverken mera än tidigare tillsammans funderar
över vilken roll respektive avtalsbrandkår kan ha inom sitt område. Sådant arbete har även redan gjorts och det har
fört med sig både positiv förnyelse och specialisering på vissa uppgifter för en del brandkårer, men å annat håll åter
frustration, känsla av ojämlikhet och hot om att frivilligverksamheten kommer att upphöra.

Det regionala räddningsverket
borde föra “utvecklingssamtal” med
brandkårerna. Även om FBK:erna
borde vara likvärdiga så hittas i de
lokala omständigheterna olikheter och
utvecklingsmöjligheter.”
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Jag skulle anse att det är till fördel för avtalsbrandkårsfältet om varje
avtalsbrandkårs målsättning och verksamhetsprinciper skulle vara klart definierade även i samarbetet med det regionala räddningsverket. Då kunde
det vara möjligt att göra brandkårens position och roll i samhället klarare,
och det skulle vara möjligt att ge dem som man rekryterar till brandkårsverksamheten en noggrannare uppfattning om verksamhetens natur och
eventuellt kunde man även bedöma avtalsbrandkåristernas utbildningsbehov på ett nytt sätt. En klar målsättning för verksamheten skulle sannolikt
även underlätta lösandet av frågor i anslutning till resurseringen.

Däremot är relationerna till det
regionala räddningsverket rätt
avlägsna och man upplever
inte att man får stöd därifrån.
Snarast framförs krav, och
frivilligverksamheten förändrar sig
för varje år som går i en allt mera
professionell riktning.”

Ersättningssummorna för den
förlorade fritiden kunde vara bättre,
eftersom vår FBK faktiskt har nästan
190 alarm per år, så det känns
nästan som jobb!”

15.3.2. MAN BÖR SATSA PÅ ATT FÖRBÄTTRA KOMMUNIKATIONEN

D

å målsättningarna är klara kan även räddningsverket förbättra sin verksamhet gentemot avtalsbrandkårerna. Det kom fram många idéer för hur man kunde utveckla samarbetet.

Det skulle vara bra om det från räddningsverkets sida skulle komma någotslags uppmuntran/premiering särskilt
till dem som är aktiva i beredskapsbrandkårerna.”

Jag skulle se det som ett förslag värt att prova att bland annat räddningverkets ledning skulle föra (grupp-)utvecklingssamtal med avtalsbrandkårerna. Där kunde man utöver att man behandlar avtalsbrandkårens mål och resultat även
sätta sig in i samarbetet med räddningsverket, i resursfrågor samt i frågor gällande informationsgången och ledarskapet.

Samarbetet mellan ordinarie/FBK bör ökas och
meningsskiljaktigheterna avlägsnas via gemensamma
möten, eftersom vi ändå är tvungna att jobba
tillsammans.”

Växelverkan mellan ordinarie och avtalspersonalen.
Man pratar tillsammans om olägenheterna och
avfärdar inte genast saker och ting. Saker blir inte
bättre av att man skriker utan genom att man
diskuterar.”
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Bättre kunskap om den andra parten ökar i allmänhet den inbördes upskattningen och förmågan till samarbete. Eftersom räddningsväsendet i Finland stadigt stöder sig på både yrkesräddare och avtalsbrandkårer är det viktigt med ett
helgjutet samarbete mellan dessa parter. Enligt föreliggande undersökning har den inbördes uppskattningen betydelse
för avtalsbrandkårernas arbetsvälfärd och engagemanget i brandkårsarbetet. Dessutom är det med tanke på både
medborgarnas säkerhet och arbetarskyddet för alla dem deltar i räddningsuppgifter viktigt att man kan lita på medaktörerna.

FBK:s “gäng” arbetar internt aktivt
och interaktivt, men ibland saknar
man stationsmästarens “hjälp” i svåra
situationer. Han är dock aldrig på plats
t.ex. under övningarna och han beger sig
inte på utryckning ens om han skulle vara
på stationen då alarm kommer. Det kan
gå veckor utan att man alls ser honom och
ändå skulle han vara en ypperlig länk mellan
oss frivilliga och räddningsverket.”

Man kunde öka den inbördes kännedomen
exempelvis genom att utbilda sig gemensamt,
under gemensamma utvecklingsdagar eller
arbetsvälfärdsdagar.
Många avtalsbrandkårister önskar hjälp av
räddningsverkets ordinarie personal för att
arrangera utbildningstillfällen eller övningar.
Alla former av övningssamarbete skulle förbättra beredskapen att arbeta tillsammans på
lägesplatsen.

Räddningsverket svarar illa på de krav som
man ställer på basen av avtalet, samarbetet
verkar ensidigt.”
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För vardera parten skulle det vara bra att under grundutbildningen komma åt att bekanta sig med varandras verksamheter och att med alla medel undvika att negativa attityder överförs till följande generationer.

Kommunikationen med verket har förbättrats och den kunde gärna förbättras ytterligare.”

15.3.3. DEN GEMENSAMMA ARBETSHÄLSO- OCH
ARBETARSKYDDSORGANISATIONEN BÖR FÖRSTÄRKAS

I

avtalsbrandkårerna behövs en arbetshälsovård som är mera heltäckande än den är idag. Man borde i större utsträckning än nu kunna erhålla förebyggande arbetshälsovård samt de tjänster som produceras av arbetshälsovårdens yrkesmän (arbetshälsovårdare, läkare) och sakkunniga (exempelvis arbetshälsopsykologer, arbetsfysioterapeuter). Just nu bereds en instruktion om hur arbetshälsovården för avtalsbrandkårerna borde ordnas.

Räddningsverket borde sköta om att
arbetshälsovården snabbt skulle fås i skick för
den frivilliga personalens del.”

Hälsokontroller oftare så att man även delvis
skulle tillämpa MMS-testet. (För den åldrande
generationen, dementi upptäcker man inte alltid i
begynnelseskedet, så det skulle vara bra att sålla
det. Det skulle samtidigt underlätta en koll på hur
arbetsförmågan av den orsaken sjunker).”

Hälsovård (riktiga undersökningar)
för FBK personal.”

I enkätens öppna svar kom det även fram ett behov att utveckla arbetarskyddet i avtalsbrandkårerna.
Utöver det att räddningsverket arrangerar den behövliga arbetshälsovården för avtalspersonalen kunde det finnas
ett ökande samarbete även då det gäller arbetarskyddsorganisationen. Även i brandkårerna kunde man utse en person
som skulle motsvara en arbetarskyddsfullmäktig och som skulle verka i samarbete med räddningsverkets arbetarskyddsorganisation.
Gemensamma arbetshälsovårds- och arbetarskyddsorganisationer skulle även göra det möjligt att problem i samarbetet mellan ordinarie och avtalspersonalen skulle komma till kännedom genom att arbetshälsovården eller arbetarskyddet skulle ta upp dem. Man bör med alla tillgängliga medel ingripa i befintliga samarbetsproblem.

Räddningsverket kunde hålla utbildning i arbetarskyddsfrågor.”
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TILL SIST

M

ålsättningen för undersökningen var att insamla kännedom om välbefinnandet hos avtalsbrandkårernas personal samt att identifiera eventuella problem som bas för ett kommande utvecklingsarbete för att befrämja
arbetsvälfärden. Undersökningens baspopulation bestod av avtalsbrandkåristerna, cirka 22 000–25 000 personer av vilka 14 600 är alarmeringsdugliga.
Insamlingen av undersökningsdata utfördes av Suomen Kyselytutkimus Oy i form av en e-blankettenkät med förhandsinformation via en sk. offentlig svarslänk. Inom utsatt tid besvarades enkäten av sammanlagt 1 599 personer vilka utgör
ett sampel om 6–7 % av målpopulationen. Många av dem som svarade hade en lång erfarenhet av brandkårsverksamhet,
43,7 % hade redan varit med längre än 20 år. Största delen av dem som svarade deltog i brandkårens operativa verksamhet.
Resultaten av arbetsklimatundersökningen var som helhetsbedömning i regel bättre än modelljämförelsematerialet
QPSNordic, vilket är att förvänta eftersom det i grunden handlar om frivilligarbete.
De mest positiva resultaten på basen av medelvärdesjämförelsen ansluter sig till stödet från vänner och familjen samt
stödet och hjälpen från brandkårskamraterna. Lyckligtvis upplevdes inte arbetsmängden lika ofta vara för stor som vid det
egentliga lönearbetet. Möjligheten att inverka på beslut som är viktiga med tanke på det egna arbetet samt erhållande
av information om kvaliteten på det utförda arbetet fungerar bättre än på jämförelsematerialets arbetsplatser. Trots
observationer om och upplevelser av mobbning visade sig klimatet vara gemytligare och trevligare än på de egentliga
arbetsplatserna. Man upplevde även att brandkårernas ledning var rätt mycket mera intresserad av personalens hälsa och
välbefinnande.
Å andra sidan kom det, via svaren på de öppna frågorna, även negativ respons. 26 % av dem som besvarade enkäten gav
respons via frågan: “Finns det ännu någonting viktigt som man inte har frågat efter? Har du till exempel förslag på hur
man kunde förbättra välbefinnandet i din brandkår?”. I de öppna svaren framhävs det regionala räddningsverkets verksamhet. Kritik östes över alla räddningsområden. Man tog upp attitydproblem, svagt eller obefintligt samarbete, problem
som ansluter sig till användningen av räddningsväsendets resurser och frågor gällande byrokrati, kravnivå och uppskattning. Det kom även gott om kommentarer som anslöt sig till brandkårens interna konflikter och klickbildning.
Klimatet i brandkårerna stannade på en sämre nivå i jämförelse med QPSNordic-medelvärdena för de frågor som mätte
mentalt våld, mobbning och trakasseri (sådant förekommer i viss mån i brandkårerna), inbördes motsstridiga instruktioner, en misstänksam och tvivlande atmosfär respektive en stel atmosfär som baserar sig regler, samt ojämlikhet gällande
hur äldre och yngre brandkårister blev bemötta. Av dessa frågor kan en del även avspegla samarbetsproblem med räddningsverkens tjänsteinnehavare medan en del klart gäller avtalsbrandkårernas inre angelägenheter.
Då det gäller att korrigera avtalsbrandkårernas interna problem har var och en av samfundets medlemmar en betydande
roll samt även inflytande. Var och en som är med i verksamheten påverkar för sin del arbetsklimatet: det finns möjlighet
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att välja om man behandlar andra väl och uppskattande eller om man med sina egna negativa handlingar förstärker konflikterna. Det är möjligt, men inte alldeles enkelt, att lyfta fram problemen för allmän behandling och att ta initiativ för att
utveckla verksamheten. I brandkårerna är det även möjligt att inverka på vem som leder verksamheten: samfundet väljer
själv sina egna ledare, vanligen för ett år i sänder.
Vid en jämförelse med modelljämförelsematerial anses de centrala utvecklingsområdena vanligen utgöras av sådant
som negativt skiljer sig från medelvärdet med -0,5 enheter eller mera. Vid föreliggande undersökning av arbetsklimatet
föll emellertid inga av resultatens medelvärden vid en medelvärdesbetraktelse av något delområde lägre än -0,2 enheter
under jämförelsevärdet. (Samu Lagerström/Suomen Kyselytutkimus Oy)
Särskild uppmärksamhet bör man emellertid fästa vid att det förekommer mentalt våld, mobbning och trakasseri i brandkårerna, till och med rätt mycket oftare än vid jämförelsematerialet (procentuell mätning). 8,4 % av dem som svarade
uppgav att de i sin brandkår upplevt mentalt våld, mobbning eller trakasseri under det senaste halvåret.
För hela avtalsbrandkårsverksamheten bör man som en central utmaning beakta det att de som svarade var oroliga både
för hur brandkårsföreningarna och hur brandkårernas operativa verksamhet leddes, och för verksamhetens framtid. Till
och med något över hälften av dem som verkade i ansvarspositioner uttryckte bekymmer över detta. I de flesta fallen
gällde oron hur man i verksamheten skulle få med ny personal som skulle vara engagerad och utbildad för sina uppgifter.
Man oroade sig även för andra resurser än personal, för samarbetet med räddningsverken, för möjlighetern att utbilda sig
samt för brandkårens interna verksamhet.
Allvarlig uppmärksamhet måste man även fästa vid det faktum att under de senaste fem åren hade över 40 procent av
alla dem som svarade på enkäten övervägt att avstå från sin brandkårsverksamhet. För dem som var äldre än 56 år utgjorde såsom väntat den egna åldern eller det egna hälsotillståndet den mest betydande orsaken till tankarna på att upphöra. En tredjedel av dem som svarade nämnde som ett hinder för att fortsätta verksamheten klickbildning, mobbning
eller andra liknande personkonflikter. 181 personer skrev även fritt om de orsaker som väckt tankarna på att upphöra. Av
dem nämnde 107 personer att utmaningar med räddningsverket hade åstadkommit funderingar om det meningsfulla i
att fortsätta verksamheten. Det är alltså inte endast fråga om svårigheter med att passa ihop brandkårsverksamheten och
det övriga livet, även om 44 % av dem som hade övervägt att avstå angav detta som åtminstone en orsak.
Även om avtalsbrandkårernas arbetsklimat i huvudsak är normalt eller även lite bättre, i jämförelse med en vanlig
arbetsplats, så är i skenet av den respons som erhölls åtgärder för att utveckla avtalsbrandkårernas arbetsklimat och
upprätthålla avtalsbrandkåristernas orkande och motivation viktiga för att bibehålla livskraften hos denna ur samhällets
synpunkt betydande resurs.
				

Anne Mallius, arbetshälsopsykolog
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Bilaga 1. Frågeformuläret
Finlands Avtalsbrandkårers Förbund rf
Undersökning av arbetsklimatet, november 2012
Genomförande: Suomen Kyselytutkimus Oy, 2012.
BAKGRUNDSUPPGIFTER OM DEN SOM SVARAR
1. Födelseår
2. Kön
1. Man
2. Kvinna
3. Grundutbildning
1. Grundskola
2. Gymnasium eller yrkesskola
3. Institutsnivå eller yrkeshögskola
4. Universitet
4. Uppgift(er) i brandkåren (du kan välja flera)
1. Lednings- eller administrativa uppgifter inom föreningsverksamheten (styrelsens ordförande,
styrelsemedlem, sekreterare, kassör, disponent eller liknande)
2. Operativa ledningsuppgifter (kårchef eller vice kårchef, enhetschef eller utbildningschef el.likn.)
3. Andra operativa uppgifter (medlem av alarmavdelningen, medlem av första delvårdsgrupp)
4. Andra ansvarsuppgifter (stationsmästare, redskapsansvarig, utrustningsansvarig el.likn.)
5. Stöduppgifter (stödavdelning, damavdelning, veteranavdelning, orkester el.likn.)
6. Ungdomsavdelningen
5. Hur länge har du varit med i brandkåren (inklusive ungdomsavdelningen)?
1. mindre än ett år
2. 1 - 5 år
3. 6 – 10 år
4. 11- 15 år
5. 16 – 20 år
6. över 20 år
6. Brandkårens avtalsform
1. Min brandkår är en förening med brandkårsavtal (FBK)
2. Min brandkår består av personer som gjort personliga avtal med räddningsverket
(“halvordinarie”, prestationsavlönad personal) och vi har en brandmannaförening eller -klubb
3. Min brandkår består av personer som gjort personliga avtal med räddningsverket
(“halvordinarie”, prestationsavlönad personal) men vi har ingen brandmannaförening eller -klubb
4. Min brandkår har både föreningsavtal och sådana medlemmar som gjort personliga avtal
5. Något annat, vad?
7. Räddningsverk, inom vars område din brandkår verkar
1. Helsingfors
2. Västra Nyland
3. Mellersta Nyland
4. Östra Nyland
5. Egentliga Finland
6. Egentliga Tavastland
7. Päijänne-Tavastland
8. Kymmenedalen

9. Södra Karelen
10. Södra Savolax
11. Mellersta Finland
12. Birkaland
13. Satakunda
14. Södra Österbotten
15. Österbotten
16. Mellersta Österbotten

17. Norra Savolax
18. Norra Karelen
19. Ådalarna
20. Kajanaland
21. Uleåborg och
Nordöstra Finland
22. Lappland
23. Åland
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8. Uppskatta hur många timmar i veckan du i medeltal använder på brandkårsverksamhet, inklusive alla uppgifter
(veckoövningar, alarm, utbildnings- och upplysningsverksamhet, möten, pappersarbete, administration, regional
och riksomfattande verksamhet, läger, talkoverksamhet osv.)
1. mindre än 2 h
2. ca. 2-5 h
3. ca. 5-10 h
4. ca. 10-20 h
5. ca. 20-30 h
6. över 30 h i veckan
Vid de följande frågorna skall du tänka på hela din verksamhet i brandkåren. Svara omsorgsfullt på frågorna
en punkt i taget och så som du personligen känner och ser på saken.

KRAVEN I ARBETET
9. Har du för mycket arbete i brandkåren?
10. Är du i brandkåren tvungen att utföra arbetsuppgifter för vilka du skulle behöva mera utbildning?
11. Har du i ditt brandkårsarbete hotats eller utsatts för våld under de två senaste åren?

ROLLFÖRVÄNTNINGAR OCH PÅVERKNINGSMÖJLIGHETER
12. Vet du vad du ansvarar för?
13. Vet du exakt vad man förväntar sig av dej i ditt arbete inom brandkåren?
14. Får du av två eller flera personer instruktioner som sinsemellan är motstridiga?
15. Kan du påverka beslut som är viktiga för ditt brandkårsarbete?

HUR ARBETET ÄR UNDER KONTROLL
16. Är du nöjd med hur du kan upprätthålla ett gott förhållande till dina arbetskamrater i brandkåren?
17. Får du information om kvaliteten i det arbete du utför?
18. Störs din verksamhet i brandkåren av brister i samarbete och/eller informationsgången med räddningsverket?
”mycket sällan eller aldrig---rätt sällan---ibland---rätt ofta---mycket ofta eller alltid”
19. Upplever du att någon person och/eller något samfund bevakar dina intressen som brandkårist?
a. ja ->vem upplever du att bevakar dina intressen? ____________________________________________
b. nej, men någon borde bevaka intressena -> I så fall vem? _____________________________________
c. nej, och det behövs inte heller

VÄXELVERKAN
20. Får du vid behov stöd och hjälp av dina arbetskamrater i brandkåren?
21. Har du observerat störande konflikter mellan dina arbetskamrater i brandkåren?
22. Upplever du att du kan lita på att få stöd av dina vänner/familjen om du har svårigheter i brandkårsarbetet?
23. Hur många personer har du under det senaste halvåret märkt att skulle ha blivit utsatta för mentalt våld, mobbning
eller trakasseri i brandkåren? män / kvinnor
24. Har du själv under det senaste halvåret blivit utsatt för mentalt våld, mobbning eller trakasseri i brandkåren?
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FÖRMANSARBETE OCH LEDARSKAP
I följande frågor avses med förman person som vid olika tillfällen ansvarar för brandkårens verksamhet, såsom t.ex.
styrelseordförande, kårchef eller enhetschef, ävensom i tillämpliga fall tjänsteinnehavare inom räddningsverket.
25. Får du vid behov stöd och hjälp av din förman?
26. Griper din förman tag i problem genast då sådana uppenbarar sig?
27. Blir alla rättvist och jämlikt behandlade av din förman?
28. Är du bekymrad över hur brandkårsföreningen leds eller över föreningens framtid?
nej / ja ->
varför ___________________________________________________
29. Är du bekymrad över hur brandkårens operativa verksamhet leds eller över den operativa verksamhetens framtid?
nej / ja ->
varför ___________________________________________________

ORGANISATIONSKULTUREN
Vid följande frågor skall du tänka på all verksamhet i din brandkår.
Hurudan är atmosfären i din brandkår
30. Konkurrerande
31. Uppmuntrande och stödande
32. Misstänksam och tvivlande
33. Gemytlig och trevlig
34. Stel och baserad på regler
35. Är informationsgången tillräcklig i din brandkår?
36. Har du lagt märke till ojämlikhet i hur män och kvinnor bemöts i din brandkår?
37. Har du lagt märke till ojämlikhet i hur äldre och yngre brandkårister bemöts i din brandkår?
38. Belönas man i din brandkår för ett väl utfört arbete (pengar, uppmuntran)?
39. Blir brandkårister väl omhändertagna i din brandkår / inom räddningsverket?
40. Hur intresserad är ledningen för din brandkår för personalens hälsa och välmående?

VERKSAMHETENS KONTINUITET
41. Har du under de senaste fem åren funderat på att avstå från brandkårsverksamheten?
a. nej
b. ja -> av vilken orsak (ange de 1 – 3 mest betydande)
		
a. Svårighet att passa ihop brandkårsverksamheten med det övriga livet
		
b. Alltför mycket arbete i brandkåren eller det att verksamheten binder för mycket
		
c. Problem som hänger ihop med valet av personer
		
d. Det finns i brandkåren personer som inte är lämpliga för verksamheten
		
e. Klickbildning, trakasseri eller liknande personkonflikter
		
f. Känsla av utanförskap eller svårighet att komma med i gänget
		
g. Det egna hälsotillståndet eller åldern
		
h. Annan orsak, vilken? ___________________________________
42. Ange på skalan 0-10 hur sannolikt det är att du skulle rekommendera brandkårsverksamhet åt bekanta eller
vänner?
43. Finns det ännu någonting viktigt som man inte har frågat efter? Har du till exempel förslag på hur man kunde
förbättra välbefinnandet i din brandkår? Skriv så att du inte avslöjar din egen eller någon annans identitet.
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DETTA PROJEKT
HAR FINANSIERATS AV
BRANDSKYDDSFONDEN

Det regionala räddningsverket
borde föra “utvecklingssamtal”
med brandkårerna. Även
om FBK:erna borde vara
likvärdiga så hittas i de lokala
omständigheterna olikheter
och utvecklingsmöjligheter.”

Alltid förekommer det små
gliringar, men det hör väl
till brandkåren. En del är
känsligare för sånt, andra bryr
sig inte alls. Å andra sidan för
det på sitt sätt alla samman
då alla har roligt men om man
alltid rackar ner på en och
samma person så ger det nog
inte gott humör åt nån.”

Utredningen av
arbetsklimatet 2012
FINLANDS AVTALSBRANDKÅRER
utgör en av de mest betydande bland
de tredje sektorns aktörer som utför
lagstadgat arbete. Brandkårernas
välbefinnande och effektivitet är viktiga
både funktionellt och ekonomiskt. Denna
utredning jämte åtgärdsrekommendationer
har bekostats av Brandskyddsfonden
och är en del av strävan att utveckla
avtalsbrandkårernas välbefinnande och
den vägen deras förmåga att betjäna
samhället effektivt även i framtiden.

SSPL 2012

Att skapa en vi-anda redan
från början och i synnerhet
mottagandet av nya personer
för introduktion har enligt
min uppfattning lyckats
mycket bra hos oss, för att nu
skryta med vårt eget gäng.
Vi har alla en egen plats
utan avund eller tävlan om
lägena.”

