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Rutin för rekryteringstest för 
deltidsbrandmän inom RäddSam F 
 

Avvikelser för heltidspersonal kan förekomma. 

Bakgrund 
För att ge en bra bild av de sökandes förmåga kompletteras rullbandstestet med  

tester enligt nedan som genomförs på tid, men utan någon maxtid. Underlaget från 

dessa tester ligger sedan till grund för anställning. 

  

Med gemensamma tester inom RäddSam F kan sökande genomföra tester på annan 

räddningstjänst än den egna och på det sättet kan rekryteringsprocessen snabbas upp 

och öka den sökandes möjligheter. 

Innan testen startar skall alla moment förevisas. 

Målet med rutinen 
Målet med rutinen är att skapa en bred bild över förmåga och kapacitet hos den 

sökande samt ge underlag för att praktisera arbetet, genomföra studierna samt fortsatt 

träning och övning efter anställning. Inom RäddSam F strävar vi efter att motivera våra 

anställda att fortlöpande utveckla sin kondition och fysiska förmåga under sin 

anställning. 

För heltidspersonal tillkommer kompletterande lokala krav.  
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Följande test måste klaras för fortsatt rekrytering 

Rullbandstest  
Minimikrav för sökande som skall rök- eller kemdyka är rullbandtest enligt AFS 2005:6 § 

51.  

Detta test är en förutsättning för anställning, vid krav på förmåga att rökdyka. 

Kravnivå för anställning av personal är 4,5km/h vid 14 % (8o) lutning i 6 min plus 

uppvärmning. 

 

Genomförande: 

Hur testet ska genomföras utifrån regleras i AFS 2005:6 § 51.  

 

 

Läkarundersökning 
Genomförs av lokal företagshälsovård efter att personen bedöms lämplig för anställning. 

Genomförande 

Undersökning genomförs enligt AFS 2005:6 § 46 - § 50 

Följande tester bör klaras för fortsatt rekrytering 
Dessa moment ska inte vara uteslutande, personer som inte fullt ut klarar det, kan 

anställas efter en samlad helhetsbedömning. Rekommenderad tid avser den tidsnivå 

som testet bör klaras av på men kan överskridas av den sökande med notering i 

protokoll. 

Simtest  
Här testas vattenvana och simkunnighet för att den sökande ska kunna agera som yt-

livräddare.  

Genomförande:  
Testet utförs med fördel i en simhall men kan även utföras utomhus. Utbildad badvakt 

eller motsvarande ska övervaka under hela testmomentet och därför intyga att testet 

har genomförts på nedan beskrivet sätt. 

Testet börjar med ett kontrollerat fothopp eller dyk från bassängkant eller brygga, 

därefter simmar den sökande med valfritt simsätt 100 meter följt av 50 meter simning 

med livboj och avslutningsvis 50 meter bogsering av jämnstor person med livboj eller 50 

meter bogsering av livräddningsdocka utan livboj. Teknik vid bogseringen är valfri. 

Testet genomförs i en följd. 
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Rekommenderad tid: 8 minuter  

 

Arbetsrelaterad bana 
Testet ger en bild över personens förmåga att genomföra insatsrelaterade 

arbetsuppgifter. Särskild beskrivning finns för hur banan skall genomföras. Det 

arbetsrelaterade testet genomförs på tid. 

Genomförande: 
Alla tester görs med larmställ och lättviktspaket. 

• Bära två slangkorgar med 63 mm slang alternativt två slangväskor med 25 meter 

76 mm slang i varje väska eller motsvarande vikt av slang. Gå 25 meter, tre 
gånger över trappa med lastpallar (höjd: 3 lastpallar), gå tillbaka 25 meter.  

• Dra/släpa 70 kilo docka 20 meter 

• Koppla brandpost – 63/76 mm grovslang 25 meter – kyrka - 25+25 meter 42 mm 
smalslang - strålrör. 

• Lufta slangen, dra in 50 meter smalslang. 
 

Stegtest 
• Res utskjutsstege (12 m) mot vägg utan att hiva den (tänk på säkerheten). En 

person står vid stegroten under resningen. 

• Höjdtest kan genomföras antingen med utskjutsstege eller höjdfordon. Höjdtest 
genomförs utan tidtagning.  

 

Genomförande 

Den sökande säkras via toppsäkring och skall klättra minst 12 meter upp och tillbaka. 

 

Klaustrofobi 
Testet syftar till att upptäcka om den sökande har anlag för klaustrofobi. I vissa fall kan 

rökdykning uppfattas som psykiskt påfrestande men även räddningsinsatser i trånga 

utrymmen (brunnar, vindar, mm) kan förekomma. 

Genomförande 

Testet genomförs genom att den sökande skall krypa igenom ett trångt rör/utrymmen 

med påtagen tryckluftsapparat. Testet genomförs utan tidtagning. 

 

Intervju  
En vanlig arbetsintervju sker på respektive station.  

 

Personlighetstester vid rekrytering 
Inom RäddSam F är det upp till varje station att använda någon typ av personlighetstest 

som ytterligare beslutsunderlag. Det kan exempelvis vara ett kapacitetstest, ett 

läsförståelsetest eller någon typ av mental förmåga.  
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