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Abstrakt 
 
Acklimatisering är en psykologisk och fysisk process då en anpassning till en ny 
eller förändrad omgivning sker efter en regelbunden exponering till en viss miljö. 
Träning för att främja värmeacklimatisering för rökdykare förespråkas av 
arbetsskyddsstyrelsen. Syftet med denna studie var att undersöka om 6 veckors 
ergometercykling i bastu påverkar upplevd ansträngning, toleransen för värme och 
uthållighet vid rökdykningsövning. Testgruppen bestod av 7 rökdykare. Vår 
intervention bestod av 6 veckors ergometercykling i bastu vid 70ºC 2 gånger i 
veckan à 20 minuter. Registrering av puls, luftförbrukning, Rating of Perceived 
Exertion (RPE) Scale och ett frågeformulär användes som mätmetoder under en 
sedvanlig rökdykningsövning i bursystem. Gruppen testades före och efter 
interventionsperioden, träningsupplägget fullföljdes dock inte av testgruppen. 
Resultatet av RPE-Scale, registrering av luftförbrukning och puls visade inte 
någon förbättring av upplevd ansträngning och uthållighet. Frågeformuläret 
uppvisade en marginell förbättring av upplevelse av tolerans för värme. 
 
 
Nyckelord: acklimatisering, bursystem, rökdykare, värme träning



 

                              1

Människokroppen är konstruerad för att fungera med en inre temperatur på 37 

grader oavsett den yttre temperaturen (1). De termoregulerande systemen måste 

hålla kroppstemperaturen inom gradtalen 36,5-37,5 för att undvika cellulär och 

enzymatisk dysfunktion (2, 3). Temperaturbalans (thermal equilibrium) är 

balansen mellan andelen producerad värme och avgiven värme (3). 

 

Vid förhöjd temperatur använder kroppen olika strategier för att hålla den inre 

kroppstemperaturen på normal nivå. Kroppen gör sig av med spillvärme (1, 4), 

genom konvektion1, konduktion2, samt via strålning och avdunstning av svett (2, 

3). För att kyla av kroppen vid relativt låg värme vidgas kapillärerna närmast 

huden (5). Den ökade blodgenomströmningen ökar hudens temperatur, och dess 

överföring av värme till omgivningen kyler ned kroppen (3). Då omgivningens 

temperatur blir så hög att värmeavgivning genom konvektion och strålning inte är 

tillräcklig för att kyla ned kroppen, frigörs en del av överflödig inre värme genom 

svettavdunstning (3, 5, 6). Detta är det viktigaste systemet för att avge värme (2). 

Det är bara den svett som avdunstar som har någon kylande effekt (5), kroppens 

termiska stress fördubblas därför i fuktig miljö, då svettavdunstningen förhindras 

(5, 6).  

 

Då en stor del av blodet går till kroppsytan för avkylning innebär det att en relativt 

liten del av blodvolymen kommer muskler, hjärna och andra inre organ tillgodo 

(4). Ytterligare en negativ effekt på hjärnans blodflöde är den ökade 

andningsfrekvensen som uppkommer vid hypertermi, som tros vara en form av 

temperaturreglering (7). Under dessa tillstånd påverkas individens förmåga till 

arbete negativt bland annat genom att uppmärksamheten och den mentala 

kapaciteten försämras (4).  

 

När kroppstemperaturen stiger och de termoregulerande systemen brister i sin 

funktion kan värmekollaps (heat stroke) uppkomma. Det är ett akut medicinskt 

tillstånd, som kännetecknas av en hög kroppstemperatur och rubbat mentalt 

                                                 
1  Överföring av värme till omgivande luft 
2  Överföring av värme via direkt kontakt 
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tillstånd. Detta kan leda till blödning och nekros av inre organ. Hård fysisk 

aktivitet i värme är en riskfaktor för utveckling av värmekollaps (2). 

 

Träning har en central och en lokal effekt. Med central träningseffekt menas att 

hjärta, blodomlopp, blodvolym och lungor påverkas (8). Enligt Okazaki et al. 

(2002) har det föreslagits att aerobisk träning ökar blodvolymen, det venösa 

återflödet till hjärtat och även den maximala slagvolymen (9). Hjärtat ökar i 

volym och kraft och kommer därmed att orka pumpa ut mer blod. Det väsentliga 

för hjärtats träning är att de stora muskelgrupperna aktiveras under en längre tid 

och att intensiteten är så pass hög att arbetspulsen når upp till 60-70 % av 

maximal nivå (8). Vid konditionsträning utsätts andningsorganen för stor 

belastning. Detta leder till att andningsmuskulaturen stärks, bröstkorgens rörlighet 

ökar, samt att det sker en viss ökning av lungvolymen (5). Den lokala effekten vid 

konditionsträning är en ökning av muskelns kapacitet att tillgodogöra sig syret i 

blodet samt dess förmåga till snabb återhämtning (8). Den faktor som framförallt 

avgör kroppens inre temperatur är arbetsbelastningen (3).  

 

Fysiologiskt är det bevisat att värme påverkar vår prestationsförmåga (10). Vid 

träning i värme höjs hjärtfrekvensen och det finns en tydlig indikation på att den 

personliga skattningen av ansträngning är högre än vid normala förhållanden (11). 

Kroppen anpassar sig till värme under träning genom att shunta blodet till huden 

för att kyla ned sig själv. Detta minskar blodtillförseln till den arbetande 

muskulaturen (6). För att bibehålla musklernas prestationsförmåga krävs en 

bibehållen blodförsörjning, således måste hjärtfrekvensen öka (11). 

 

Den kombinerade effekten av värmeexponering och metabolisk värmeproduktion 

under träning kan höja den inre temperaturen hastigt vilket utgör en stor påverkan 

på det temperaturreglerande systemet (11,12). Studier visar att utmattning under 

träning i värme inte beror på att muskelns energidepåer töms, utan snarare på en 

oförmåga att tillräckligt reglera värmen. (11). Nybo & Nielsen (2001) menar att 

detta kan bero på en förändrad aktivitet i det centrala nervsystemet (12). Ny 
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evidens har dokumenterat att utmattningen är associerad med att en kritiskt hög 

inre temperatur uppnås, närmare 40 grader (11, 13). 

  

Acklimatisering är en psykologisk och fysisk process då en anpassning till en ny 

eller förändrad omgivning sker (6) efter en regelbunden exponering till en viss 

miljö (3). Vid acklimatisering till värme visar det sig att hjärtfrekvensen minskar 

(6) och blodvolymen ökar (3, 14). Hudens perfusion ökar (3, 6, 14, 15) och 

vasodilatation uppkommer vid lägre temperatur (14, 15). Den inre 

kroppstemperaturen minskar (6, 14, 16), svettproduktionen sätts igång snabbare 

och vid lägre temperatur (3, 6, 14, 15, 16). Med dessa system ökar därmed 

kapaciteten till svettning (3, 6, 14, 15, 16, 17).  

 

Acklimatisering till värme genom dessa mekanismer tar vanligen 5-7 dagar. Till 

en början ökar kroppstemperatur, puls och obehag, men alla dessa reaktioner avtar 

medan svettningen ökar. När kroppen är acklimatiserad till värme är det lättare att 

utföra arbete med mindre ansträngning och obehag (4). Diskontinuitet i 

värmeexponering orsakar en tillbakagång av acklimatiseringen på några veckor 

(3).  

 

Både konditionsträning och värmeacklimatisering används för att öka den 

subjektiva toleransen och toleranstiden när individer måste arbeta i värme (14, 

18). De fysiologiska effekter som uppkommer vid acklimatisering ger en ökning 

av prestation och duration, eftersom blodflödet till kontraherande muskler inte 

reduceras (14).  

 

Brandbekämpning innebär ansträngande fysisk aktivitet, som oftast utförs i varma 

och hotande miljöer, vilket resulterar i påtaglig stress (19). Brandmännens svåra 

arbetsuppgifter och tunga, otympliga skyddsklädsel med tillhörande 

andningsapparat ökar påfrestningen. Kombinationen av den radierande värmen 

från elden och ökningen av metaboliskvärme, som hålls kvar av skyddsklädselns 

insulativa3 egenskaperna, utgör en hög termisk stress. Vid bekämpning av eld når 

                                                 
3  Förhindrar överföring in eller ut av värme, speciellt när det är omgivet av icke ledande material.  
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brandmännens hjärtfrekvens nära maxpuls (19). Ayogi et al. (1998) menar att 

toleranstiden för värme inte utökas när skyddsklädsel bärs, vare sig av träning 

eller av acklimatisering, utan beror helt på arbetets intensitet (18). Det är ett 

problem för brandmän eftersom skyddsutrustningen förhindrar värmeförlust (2). 

 

Enligt Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling (AFS) 1995:1 är rökdykning, 

per definition, inträngande i tät brandrök, vanligen inomhus, för att rädda liv eller 

bekämpa brand eller liknande. För att få utöva rökdykning måste personen i fråga 

genomgå läkarundersökning och EKG-test i samband med konditionstest på 

ergometercykel eller rullband. Brandmännen testas sedan regelbundet, detta för att 

fastställa att de klarar av de krav som ställs. Arbetarskyddsstyrelsen förespråkar 

regelbunden fysisk aktivitet för att bibehålla en hög prestationsförmåga. Träning 

för att befrämja värmetålighet uppmuntras (20).  

 

SYFTE 

Syftet med denna studie är att se om fysisk träning i värme kan leda till en 

acklimatisering till hög temperatur. 

 

FRÅGESTÄLLNING 

 

Kan träning på ergometercykel i bastu i 6 veckor påverka 

• upplevd ansträngning  

• tolerans4 för värme  

• uthållighet   

vid rökdykningsövning? 

 

METOD 

Försökspersoner 

Rekrytering av försökspersoner (fp) skedde genom kontakt med Södertörns 

Brandförsvar i Södertörn. Samtliga utbildade heltidsbrandmän på Haninge 

                                                 
4 Med tolerans menar vi fp:s subjektiva uppfattning av sin förmåga att tåla värme, det vill säga 
bibehållen fysisk- och mental kapacitet.  
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brandstation tillfrågades via mail utställt till brandstationen (bilaga 1). Nio 

frivilliga fp mellan 23 och 53 år (medianålder 29) passade in i 

inklusionskriterierna. Dessa var friska manliga rökdykare som arbetar heltid och 

som uppfyller kraven i 5 § enligt AFS 1995:1 d.v.s. godkänd undersökning enligt 

5 § punkt 1-4, under det senaste året. Exklusionkriterierna var rökning, astma, 

infektion i kroppen under pågående studie, icke godkänd undersökning enligt 5 § 

punkt 1-4. Dessutom var förändring av träningsupplägg under de senaste 3 

månaderna och utförande av värmeträning under de senaste 6 månaderna före 

studiens början inte tillåtet. Vid första testtillfället (test 1) insamlades data om fp:s 

ålder samt hur länge de arbetat som brandmän Efter test 1 uppstod bortfall av 2 fp 

på grund av sjukskrivning och byte av arbetsplats. Deras värden från första testet 

kommer därför inte att ingå i resultatredovisningen. Fp: s data hanterades 

konfidentiellt genom att slumpmässiga siffror delades ut vid informationstillfället. 

  

Material  

Mätinstrument 

• Rating of Perceived Exertion Scale (RPE Scale) 

• Frågeformulär 

• Polar Pacer® 

• Registrering av luftkonsumtion 

 

RPE Scale 

Rating of Perceived Exertion (RPE) är en mätning av upplevd ansträngning d.v.s. 

graden av upplevd belastning och upplevd spänning under fysiskt arbete som 

bedöms enligt en specifik mätmetod (21). Den 15-gradiga RPE skalan ger 

skattningsvärden som följer en rättlinjig funktion till utvecklad kraft och 

hjärtfrekvens (HF) (22). Under testen användes den svenska versionen av RPE 

Scale för mätning av ansträngning, s.k. Borg skala (bilaga 2). Undersökning har 

visat att RPE Scales reliabilitet och validitet är hög (21).  
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Frågeformulär 

För att få en tydligare bild av fp: s subjektiva uppfattning av tolerans utvecklades 

ett frågeformulär av författarna. Det bestod av 6 frågor med mål att bedöma fp: s 

upplevelse av problemlösningsförmåga och effektivitet i arbetet samt tolerans för 

värme (bilaga 3).  Skattning gjordes genom att fp ringade in numrerade, fasta 

svarsalternativ. Varje fråga hade en sexgradig skala, mellan 1 och 6, där 1 

motsvarade mycket, mycket låg och 6 mycket, mycket hög. Detta frågeformulär är 

icke validitets- eller reliabilitetstestat. 

 

Polar Pacer® 

HF är en rätlinjig funktion av arbetets intensitet (5, 23) och ger därmed en god 

mätning av fysisk ansträngning (22). Mätning av HF under testen gjordes med 

hjälp av Polar Pacer® som är en hjärtfrekvensmätare. Den består av två 

komponenter. En thoracal sändare med två elektroder fixeras runt bröstkorgen. En 

mottagare (klockan) läser av hjärtats elektriska impulser i form av radiovågor, 

som skickas från sändaren.  HF visas i displayen i enheten slag/minut (24). När 

det gäller mätprecision har Polars mätsystem en god överensstämmelse med EKG 

mätning (25). Detta mätinstrument avser att mäta uthållighet. 

 

Registrering av luftkonsumtion 

Enligt Malmsten och Rosander (1997) är luftförbrukningen beroende av hur hög 

arbetsbelastningen är. Ökad belastning medför ökad förbränning och därmed 

stiger koldioxidhalten i blodet. I och med detta tilltar andningsimpulserna. En 

ovan rökdykare upplever mer psykisk stress än en erfaren, och får därför ofta en 

relativt sett högre luftförbrukning. Även en felaktig andningsteknik kan ge 

omotiverat hög luftförbrukning. Vid användning av tryckluftsapparater beräknas 

luftförbrukningen enligt (1): 

 

L= V(M1-M2)/t 

 

L: luftförbrukning [l/min] 

V: behållarvolym [l] 
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M1: manometertryck vid insatsens början [bar] 

M2: manometertryck vid insatsens slut [bar] 

t: insatstid [min]  

Detta mätinstrument avser att mäta uthållighet. 

 

Testlokal – bursystem  

Test gjordes under övning i bursystem (BS) med värmetillsats på Haninge 

brandstation. Lokalen där BS är placerad har en total area på ca 100 m2. Det finns 

två angränsande rum, kontrollrummet med övervakningskamera och kontrollpanel 

samt uppvärmningsrum med löpband och stegmaskin i enlighet med German 

Standard riktlinjer (bilaga 4) (26). BS består av 3 plan med spånplankor på golvet 

och flyttbara gallerväggar (bilaga 5). Översta planet är ca 150 cm i höjd, mellersta 

planet 120 cm, nedersta 60 cm (bilaga 4). Ingång sker via trappa på översta planet 

medan utgången är längst ned. För att ge en jämn grundvärme är två 

gasolbrännare diagonalt utplacerade vid BS. Fyra infravärmekällor, som ger en 

högre punktvärme, är placerade på platser där rökdykarna befinner sig en längre 

tid. I övningsrummet råder en temperatur på ca 35°C medan punktvärmen 

kommer ända upp till ca 65°C. De två nedersta planen är inneslutna i en 

plastpresenning för att bättre hålla värmen.  

 

Rökdykarutrustning 

Vid insatser i varm miljö bör räddningspersonal använda en klädsel som är 

ändamålsenlig det vill säga en klädsel som ger största möjliga skydd mot värmen. 

Samtidigt ska klädseln minska riskerna för svåra skador då brandmännen utsätts 

för höga temperaturer eller öppen eld. Krav ställs även på att klädseln ska 

möjliggöra arbete i rimlig omfattning (1). För att efterlikna en reell insats i största 

möjliga mån användes full rökdykarutrustning vid båda testtillfällena (figur 1). 

Detta innebär: 
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• underställ  

• larmrock med luva och 

larmbyxor 

• brandstövlar 

• brandbälte 

• handskar 

• rökdykarhuva 

• hjälm 

• luftpaket med mask 
 

 Figur 1. Full rökdykarutrustning  

 

Luftpaket består av 2 cylindrar som innehåller ca 3 l luft var med ett tryck på ca 

300 bar, bärsele och mask med friskluftsventil (figur 2). 

 

 
Figur 2. Luftpaket. 

 

Procedur  

Information 

Via mail innehållande informationsbrev, framfördes en förfrågan till Haninge 

brandstations personal om deltagande i studien (bilaga 1). Av tidsskäl avtalades 

tid för informationsmöte endast med tre av fyra skift. Mötena hölls på 

brandstationen under arbetstid. Muntlig information med stöd av overhead om hur 

testet skulle genomföras, samt träning och undersökningens syfte gavs till alla på 

skiftet. Information om konfidentialitet och frivillighet att delta i och avbryta 
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studien utan att ange orsak förmedlades både muntligt och skriftligt. De frivilliga 

fp fick ett informationsbrev på vilket en slumpmässigt vald identifikationssiffra 

stod (bilaga 6). Efter avslutat informationsmöte fanns tid för ombyte sedan 

genomfördes testerna.  

 

Test 1 

Rökdykning sker alltid i par och fp fick själv komma överens om 

parkombinationen. Interventionsgruppen bestod av 9 fp. Därför fick en person 

som inte skulle delta i studien vara rökdykarkamrat. Innan test 1 samlades data om 

ålder, anställningstid samt identifikationssiffra in. Pulsklockor och pulsband 

placerades på fp och dessa kontrollerades vad gäller funktion. Instruktionerna om 

hur testet skulle genomföras gavs ytterligare en gång. Under testen hade fp full 

rökdykarutrustning. Innan rökdykningsövningen i BS genomfördes en 

uppvärmning på stegmaskin, så kallad evighetsmaskin (26), med friskluftsventilen 

på masken öppen (figur 3). Fp klättrade 20 m med en hastighet på 0,3 m/s. 

Därefter registrerades puls och lufttillgång, sedan sattes luften igång och testet 

påbörjades. Testet gjordes i en totalt nedsläckt lokal. Fp paret skulle efter att ha 

tagit sig upp i BS hitta en docka (50 kg) på översta planet som skulle ”räddas” 

(bilaga 4). Nästa moment under utvägens gång bestod av att hitta en låda som 

innehöll 5 skruvar och 4 muttrar som skulle sammanfogas. Därefter skulle de hitta 

utgången och ta med sig dockan ut ur BS. Under testets gång registrerades puls 

var 5: e minut, med hjälp av en tredje part, via oralkommunikation. Fp paret hade 

tillgång till en ficklampa för att kunna avläsa pulsen. När de kom ut ur BS med 

dockan ansågs testet avklarat. Puls och lufttillgång registrerades en sista gång. 

Upplevelsen av fysisk ansträngning skattades med hjälp av RPE Scale, svaret 

registrerades av testledare 1. Efteråt ifylldes skriftligt frågeformuläret av fp 

individuellt och överlämnades till testledarna. All information som framkom 

under testet samt RPE skattning fördes in i tabell av testledare 2 (bilaga 7). 

Testledarna var författarna själva. 
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Figur 3. Klättring på stegmaskin innan test. 

 

Träning 

Interventionsperioden sträckte sig över 6 veckor. Under denna period skulle 

träning i bastu genomföras enligt följande:  

Cykling på ergometercykel (Monark 824 E) 2gg/v i 20 min i 60-70 graders värme 

med belastning som ger en konditionstränande effekt på hjärtat, dvs. 70 % av 

maxpuls (23). Ansträngningsgrad 13-15 på RPE Scale och träningen skedde under 

övervakning av en kollega. Fp är tränade i att känna igen sina egna symtom på 

värmebelastning (trötthet, yrsel, illamående och huvudvärk). Vid någon av dessa 

symtom beordrades fp att avbryta träningen omedelbart. Fp uppmanades att ta 

kontakt med testledarna vid behov under träningsperioden. Registrering av 

träningsfrekvens gjordes av fp själva och orsak till frånvaro dokumenterades på 

bilaga 8.  

 

Test 2 

Vid testtillfälle 2 (test 2) flyttades några väggar i BS. Detta gjordes för att fp inte 

skulle känna igen banan. På så sätt skulle så liknande förutsättningar som möjligt 

uppnås vid båda testen vad gäller prestation i en ny miljö. Vid test 2 testades 7 fp. 

Därför fick en person som inte skulle delta i studien vara rökdykarkamrat. 

Därefter gjordes en liknande rökdykningsövning med likvärdiga mätningar och 

skattningar som vid test 1.  
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Statistik 

Med tanke på det låga antalet fp användes deskriptiv statistik. Denna analyserades 

och presenterades med hjälp av Microsoft Excel 2000 och Microsoft Word 2000. 

 

Etiska aspekter  

En ansökan sändes till etiska gruppen vid Institutionen för Hälsovetenskap, Luleå 

Tekniska Universitet och godkändes 2003-02-21. Att cykla i bastu medför en 

hälsorisk. Risken för värmekollaps ökar, dock är denna yrkesgrupp van att arbeta i 

betydligt högre värme än vad som kommer att användas under träningspassen. Vi 

såg till att träning endast genomfördes under arbetstid, då deras försäkring gällde. 

För att ytterligare minska riskerna fick träning inte ske på egen hand. Alla 

deltagare var med i projektet av fri vilja och informerades om att de vid vilken 

tidpunkt som helst kunde dra sig ur projektet utan att ange anledning till detta. 

Alla personuppgifter hanterades konfidentiellt. 
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RESULTAT 

Under studiens gång föll två fp bort på grund av sjukskrivning och byte av 

arbetsplats och därför exkluderas de. Fp har arbetat som brandmän mellan 1 och 

25 år (medianvärde 4). Träningsfrekvensen varierade mellan 0 och 9 gånger 

(medianvärde 6). Eftersom ingen jämförelse kan göras kommer resultatet att 

redovisas för varje fp var och en för sig förutom för tolerans där redovisning sker i 

gruppform. Siffror från 1 till 7 som är oberoende av de ursprungliga 

identifikationssiffrorna har använts för att beskriva fp. Resultatredovisningen sker 

i form av grafer. 

 

RPE Scale 

RPE Scale är en skala från 6 till 20 för subjektiv uppfattning av ansträngning. Sju 

motsvarar mycket, mycket lätt och 19 mycket, mycket ansträngande (20 maximal 

ansträngning). Tretton motsvarar något ansträngande. En jämförelse har gjorts för 

resultat vid test 1 och test 2, dessa presenteras i tabell 1. Det finns ingen påverkan 

på upplevelse av ansträngning för gruppen. 

 

 
Tabell 1. Resultat på RPE scale för varje enskild fp vid båda testtillfällen 

Försökspersoner Test 1 Test 2 Skillnad 

1 15 14 -1 

2 14 14 +/-0 

3 16 15 -1 

4 13 15 +2 

5 14 14 +/-0 

6 12 10 -2 

7 13 14 +1 
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Frågeformulär 

Ett medelvärde av alla fp: s svar på varje fråga gjordes efter test 1 och 2. Svaren 

redovisas i gruppform med hjälp av figur 4. För hela gruppen finns en marginell 

ökning av skattning av upplevd tolerans. 
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Figur 4. Resultat för varje enskild fråga av frågeformuläret om upplevd tolerans vid 

båda testtillfällen 
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Polar Pacer®  

Pulsen registrerades var 5: e minut under testen. Ett medelvärde av dessa 

pulstagningar räknades ut för varje fp. Figur 5 presenterar resultatet för test 1 och 

test 2.  Det finns ingen förbättring av medelvärde av puls för samtliga fp i 

gruppen.  
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Figur 5. Resultat av medelpuls för varje enskild fp vid båda testtillfällen 
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Luftförbrukning 

Luftmängd registrerades före och efter insats. Luftförbrukningen räknades ut med 

hjälp av formel. En jämförelse gjordes individuellt mellan test 1 och test 2 och 

presenteras i figur 6. En marginell nedgång i luftförbrukning ses för hela gruppen, 

men inga relevanta slutsatser kan dras av dessa värden.  
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 Figur 6. Luftförbrukning för varje enskild fp vid test 1 och test 2 
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DISKUSSION 

Studiens syfte var att se om, specifik träning i värme kunde påverka upplevd 

ansträngning, tolerans för värme och uthållighet vid rökdykningsövning. Urvalet 

av fp är inte tillräckligt stort för att utföra en vanlig interventionsstudie, därför 

valde vi att utföra en pilotstudie. Förfrågan om deltagande i studien gavs endast 

till en brandstation och resultatet är därför inte representativt för hela brandkåren. 

Varje fp jämförs enbart med sig själv och inga slutsatser kan dras för gruppen. 

 

Studiens upplägg har inte fullföljts. För den genomförda träningen, under 6 

veckor på ergometercykel i bastu, kan ingen påvisbar förändring ses vad gäller 

puls, luftförbrukning och skattning av ansträngning. Analysen av figur 4 

(frågeformulär) visar en tendens till förbättring av skattningen för hela gruppen. 

 

Efter analys av vår studie ser vi några brister i metoden. Förfrågan om deltagande 

ställdes via mail till samtliga brandmän på Haninge brandstation, och 

informationsgenomgång gjordes med 3 av 4 skift. Detta kan ha medfört viss 

påtryckning från arbetskamrater, trots att vi upprepade gånger talade om att 

deltagandet var helt frivilligt.  Det låga deltagarantalet kan bero på att 

administrativt arbete innan studiens godkännande drog ut på tiden. Vi hade endast 

ett fåtal dagar från det att informationsbrevet kunde skickas ut tills vi var på plats 

på Haninge brandstation. Vid tillfället för vårt första besök framkom det också att 

vissa fackliga problem hade uppstått vilket kan ha gjort att många på arbetsplatsen 

inte ville delta i vår studie.  

 

Följsamheten var under studiens gång låg. Ingen av fp utförde träningen enligt 

utformat protokoll, d.v.s. 2 gånger i veckan. Den låga följsamheten kan ha berott 

på att en del av fp föll för grupptrycket och egentligen inte ville vara med i 

studien. Fp ansvarade själv för träningen. En mer strukturerad träning hade kanske 

givit bättre resultat. Det är dock svårt att bedriva den typen av studie med 

arbetande fp eftersom verkligheten inte kan styras och utryckningar kan 

förekomma när som helst. Den form av träning som faktiskt har genomförts, i 

genomsnitt 1 gång i veckan, ger inte någon påvisbar effekt på uthållighet eller 
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tolerans. På grund av detta kan vi inte dra några slutsatser. Konditionsträning 

används för att öka den subjektiva toleransen och toleranstiden när individer 

måste arbeta i värme (14, 18). Det är då svårt att särskilja vilken effekt vår träning 

har på acklimatisering då annan form av träning förekommer, som bevisligen ökar 

tolerans för värme.  

 

För att skapa värme i bursystemet användes gasolflaskor och punktvärme i form 

av infravärme, som inte är precisa medel. På grund av utryckningar och 

logistikproblem (till exempel gasolflaska som tog slut) var värmen inte exakt lika 

vid de olika testomgångar. Vi försökte dock avvakta till temperaturen kom upp till 

omkring 30 grader i rummet och 60 grader som punktvärme. För att minska 

felkällorna under testerna använde vi oss av en oberoende person som fick lyssna 

av pulsangivelserna. Anledningen till att vi valde att inte själva utföra detta var att 

rökdykarna bar luftmask. Det var då svårt att höra vad fp sa. Att använda en 

erfaren rökdykare för att lyssna av fp ansåg vi var en mindre felkälla.  

 

Under testen användes två olika sorters masker till luftpaketen. Detta kan ha 

medfört olikheter i luftförbrukning. Vi hade ingen möjlighet att kontrollera om 

samma person hade likadana masker vid båda testtillfällena. Det fanns bara en 

stegmaskin att tillgå, och klättring skedde med friskluftventilen öppen. Detta 

medför att ventilationen inte blir tillräckligt bra och syrebehovet blir stort. Den 

första fp fick sätta igång sitt luftpaket i väntan på att den andra skulle bli klar. 

Detta gjorde att denne hann förbruka mer luft innan testet påbörjades. Vi saknar 

uppgifter om ordningsföljd. Dessutom kan en luftmask läcka och dålig kontakt 

mellan pulssändaren och thorax kan uppkomma, därför kan värdena för 

luftförbrukning och puls vara missvisande.  

 

Under test 1 kunde vi se att instruktionerna om testets utförande inte följdes. Vissa 

tog ut dockan fel väg och andra hittade inte lådan. För att ha likvärdiga 

förutsättningar förändrades utformningen av BS mellan test 1 och test 2. Detta kan 

vara motsägelsefullt vad gäller uthållighet och skattning av ansträngning eftersom 

den ena banan kan ha varit svårare, mer ansträngande. Samtliga fp följde 
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instruktionerna för hur testet skulle utföras under test 2, till skillnad från första 

testomgången. Till test 2 hade en viss tillvänjning till mätmetoderna skett och en 

eventuell inlärning. Trots regelbunden träning i BS kan det ha funnits en antydan 

av osäkerhet vid första mötet, beroende på de nya omständigheter som en studie 

medför.  

 

Studier har visat att brandkårens skyddsklädsel kan motverka den metaboliska 

acklimatiseringen (2). Fp har tränat i bastun med valfri klädsel. Vi fick dock 

uppgifter om att det handlade om lätt klädsel. När skyddsklädsel bärs utökas inte 

toleranstiden vare sig av träning eller av acklimatisering (18). Detta skulle kunna 

förklara den låga förbättring vi sett under vår studie.  

 

Frågeformuläret som användes under testerna är ej reliabilitets- eller 

validitetstestat. På grund av detta är det osäkert om vi kan dra några slutsatser av 

fp: s skattning. Vi valde en skala från 1 till 6 för att minska felkällorna. Det fanns 

inga negativa värden (minus värden) som hade kunnat styra fp i sina svar. Det kan 

tänkas att fp ofta undviker att välja negativa värden eftersom de vill prestera bra. 

Det fanns inte heller något mittvärde vilket tvingade fp att ta ställning. 

Frågeformuläret bestod av 6 olika frågor som vi anser täcker in olika aspekter av 

tolerans. Vi valde medvetet att ha olika ord för liknande begrepp, med mål att se 

om det fanns en konsekvens i svaren. 

 

De flesta fp har skattat sin tolerans för värme som hög både vad gäller 

uppmärksamhet och problemlösning. Vi ställer oss frågande till detta då vi lämnat 

instruktion om att fp ska lämna BS längst ned med dockan. Detta strider mot hur 

en reell räddningsinsats går till. Det visade sig att fler än ett par gjorde som de var 

vana under test 1, nämligen att gå ut samma väg som de kom in. Frågan ställs om 

de verkligen är uppmärksamma vid instruktioner och om det sker en 

problemlösning eller om deras beteende styrs av ett inlärt, automatiserat 

handlingssätt. Vi kunde med hjälp av en övervakningskamera se delar av plan 1. 

Det framkom att olika former av avsökningsteknik och problemlösning användes. 

Det fanns här en korrelation till anställningstid. Vi kunde dock inte alltid se en 
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tydlig överensstämmelse med deras skattning av tolerans och deras handlande. Vi 

ställer oss frågan om det har stor betydelse att komma som unga studerande 

kvinnor till en klart mansdominerad arbetsplats. Har svaren på skattning av 

frågeformulär och ansträngning blivit missvisande p.g.a. en önskan att visa sig 

duktiga? Skulle resultatet ha blivit annorlunda om manliga studenter hade 

genomfört studien vad gäller följsamhet och deltagande?  

 

Med tanke på att fp inte är vana vid mätinstrumenten kan vi fråga oss hur 

tillförlitliga deras svar är. Enligt Borg & Borg (2002) följer den 15-gradiga RPE 

skala en rättlinjig funktion av hjärtfrekvensen. Vi kunde dock urskilja diskrepans 

mellan skattningen och uppmätt puls. Vi ställer oss frågan om vi har påverkat 

deras svar eller om det berodde på en osäkerhet i användningen av skalan. Första 

pulstagningen uppmättes i samband med uppvärmning på stegmaskin och fp 

nådde nära maxpuls. Detta värde skiljer sig markant från övriga pulsvärden hos 

samtliga fp under testen. Eftersom detta värde ingick i beräkningen av medelpuls 

kan det uträknade värdet vara missvisande, och den generellt låga skattningen av 

ansträngning kan vara korrekt. 

 

 Luftförbrukning har av författarna använts som ett mått på kondition. Men det är 

av största vikt att påpeka att den individuella andningstekniken är mycket 

avgörande (1). Vi kan tänka oss en korrelation till anställningstid och 

luftförbrukning då vi antar att erfarenhet kan ge en förbättrad andningsteknik. 

Luftförbrukning är dessutom beroende av arbetsbelastning (1). Vi kunde se en 

tendens till förbättring hos 4 fp men vi hade ingen möjlighet att registrera vem 

som bar dockan, något som är av stor betydelse. Detta har dessutom en avsevärd 

effekt på pulsen. Resultaten för jämförelse av puls under test 1 och test 2 kan vara 

missvisande eftersom en och samma fp kanske inte bar dockan vid båda 

testtillfällen. Genom att endast en person i rökdykarparet deltar i studien och 

därmed bär dockan samt värmer upp sist skulle dessa felkällor elimineras. 

 

Eftersom sjukgymnastyrket för närvarande inte har någon självklar plats inom 

räddningstjänsten, anser vi att sjukgymnasters kunskap inom fysiologi och 
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träningslära, kan bidra till marknadsföring inom denna yrkesgrupp. Vi fick som 

förslag av fp att ha denna typ av undersökning på någon av räddningsskolorna då 

de inte har några utryckningar som stör träningen. Träningen skulle kunna läggas 

in i schemat och då finns en bättre möjlighet att genomföra studien. Med tanke på 

att eleverna inte har någon värmetålighet då de påbörjar sin utbildning skulle 

eventuellt bättre resultat uppnås. Trots kunskapen om att brandsläckning utgör en 

signifikant fysisk och psykologisk påfrestning finns det lite eller ingen forskning 

tillgänglig vad gäller de fysiologiska och psykologiska effekterna av 

brandsläckningsövningar (19). Det finns ett behov av fortsatt forskning om denna 

yrkesgrupp med krav på specifik träning. 

 

KONKLUSION 

Följsamheten under studien har varit mycket låg därför kan inga egentliga 

slutsatser dras för våra frågeställningar. Den träning som har genomförts visar: 

 

• Ergometercykling i bastu under 6 veckor ger ingen påvisbar effekt på 

skattning av ansträngning. 

• Det finns en tendens till förbättrad skattning av toleransen för gruppen. 

• Ingen påvisbar effekt på uthållighet har kunnat uppmätas, vare sig vad 

gäller puls eller luftförbrukning. 
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Bilaga 1 
 
Informationsbrev till rökdykare. 
Under våren kommer en studie att genomföras på Haninge brandstation. Denna 
studie syftar till att se hur uthållighet i värme påverkas genom att träna i en varm 
miljö.  
 
Vi kommer att testa rökdykare vid en rökdykningsövning i bursystem med 
värmetillsats.  
Vi vill mäta luftförbrukning och puls under övningen. Dessutom vill vi undersöka 
Er skattning av upplevd ansträngning, koncentration och effektivitet. Efter 
genomfört test kommer träning att bedrivas. Detta sker genom cykling i bastu på 
brandstationen under arbetstid, 2ggr/v à 20 min.  
Rökdykningsövningarna genomförs på Haninge brandstation. Träningsperioden 
kommer att pågå från v9 till v14. Testen kommer att ske innan träning påbörjas 
samt efter avslutad träning. 
Genom träning i en varm miljö avser vi att beskriva om toleransnivån till värme 
påverkas. 
I studien kommer 15 manliga rökdykare att ingå. Om du vill delta i studien ska du 
vara mellan 20 och 40 år, frisk d.v.s. ha godkänd hälsokontroll för rökdykning. Du 
ska inte vara rökare, ha astma eller en pågående infektion i kroppen. 
Du får heller inte ha ändrat din träning under de senaste 3 månaderna, eller ha 
bedrivit något slags träning i syfte att öka tolerans för värme under de närmaste 6 
månaderna. Alla deltagande kan när som helst under pågående studie avbryta sin 
medverkan. All information om resultat hanteras anonymt så att ingen deltagare 
kan identifieras.  
 
Svar om medverkan kan lämnas till Stefan Björkqvist, som sedan vidarebefordrar 
det till oss. Det färdiga arbetet kommer att finnas tillgängligt via Institutionen för 
hälsovetenskaps hemsida (www.hv.luth.se) under länken ”Examensarbete” till 
sommaren. 
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Bilaga 2 

Borgs intensitetsskala 

6  

7 Mycket, mycket lätt 

8  

9 Mycket lätt 

10  

11 Ganska lätt 

12  

13 Något ansträngande 

14  

15 Ansträngande 

16  

17 Mycket ansträngande 

18  

19 Mycket, mycket ansträngande 

20  



 

  

Bilaga 3 
 

Frågeformulär 
 

Ringa in ditt svarsalternativ där 1 motsvarar mycket, mycket låg och 6 
mycket, mycket hög. 
 
 
Hur upplevde du din uppmärksamhet under övningen? 
 
      mkt,mkt låg                                   mkt, mkt hög 

 
1        2        3        4        5        6 

 
 

Hur upplevde du din initiativförmåga under övningen? 
 
       mkt,mkt låg                                   mkt, mkt hög 

 
1        2        3        4        5        6 
 
 

Hur upplevde du din effektivitet i arbetet under övningen? 
 
       mkt,mkt låg                                   mkt, mkt hög 

 
1        2        3        4        5        6 
 

 
Hur tyckte du att din förmåga att lösa problem var under övningen? 
 
      mkt,mkt låg                                   mkt, mkt hög 

 
1        2        3        4        5        6 
 
 

Hur upplevde du din vakenhetsgrad under övningen? 
 
      mkt,mkt låg                                   mkt, mkt hög 

 
1        2        3        4        5        6 

 
 
Hur upplevde du din tolerans för värme under övningen? 
 
      mkt,mkt låg                                   mkt, mkt hög 

 
1        2        3        4        5        6 



 

  

 

Bilaga 4 
 

 
Bild 1. Testledare 1 (159 cm) visar höjden på BS olika plan  
 

 

 
 
                               

 
Bild 2. Registrering av puls                                       Bild 3. Kontrollrummet 
 

 
Bild 4. Dockan (50 kg) 



 

  

 
Bilaga 5 
 

 

 



 

  

Bilaga 6 

Information 
 
Målet med studien- 
Se om det är möjligt att öka sin uthållighet gentemot värme genom att träna i 
värme.  
 
Hur testet kommer att gå till-  
Rökdykning två och två i bursystem, rapportering av lufttillgång via radio under 
test. Efter testet svara på frågor på formulär samt skatta ansträngning enligt 
Borgskalan. Detta sker helt anonymt.  
Ni kommer att bli tilldelade slumpmässigt valda siffror, som ni måste komma 
ihåg, på detta sätt kan vi registrera er.  
Det är viktigt att ni svarar ärligt på blanketten, era svar kan inte härledas tillbaka 
till er, och vi är heller inte intresserade av er individuella prestation. Vad vi vill se 
är om det överlag sker en förändring.  
Det är bra om ni inte har snusat 2 timmar innan testet samt tänka på vad ni har ätit 
under dagen. Detta för att göra båda testtillfällena så lika som möjligt. 
 
Hur träning kommer att gå till-  
Cykling i bastu under 20 min, 2 ggr/v, 60-70° värme.  
Träningen ska övervakas av arbetskollega som inte själv tränar. Träning får under 
inga omständigheter ske på egen hand. Träning ska ligga på submax nivå, dvs 
70% av maxpuls, 13-14 (något ansträngande) enligt Borgs ansträngnings skala. 
Efter träning kryssar ni i att träning är genomförd eller fyller i med en bokstav 
som anger orsak till utebliven träning.  
Denna träning ersätter 2 av era vanliga fyspass, ni behöver alltså inte träna extra 
för att delta i studien. 
 
Säkerhet-  
Det är väldigt viktigt att dricka innan, under och efter träning för att ersätta den 
vätskeförlust som blir.  
Använd Borgskalan som skattning om du skattar över 17 (mycket ansträngande) 
ska du avbryta träningen. Träning får aldrig ske på egen hand. 
Tecken för att avbryta träning- huvudvärk, yrsel och illamående, om det känns 
alltför ansträngande eller obehagligt. Den andre ska vara uppmärksam på sin 
kollega ifall denne börjar bete sig konstigt eller verkar må dåligt. Vid sådana 
tecken ska träning omedelbart avbrytas.   
När man inte ska träna- vid halsont, förkylning eller feber, eller då dagsformen är 
låg. Om ni skulle känna att något inte känns bra ska ni ta kontakt med 
företagshälsovården och oss. Om några problem eller det uppkommer några 
funderingar får ni höra av er till oss. 
Ni kan närsomhelst avbryta studien utan att ange 

någon orsak. Detta ska inte påverka resultatet. 
Emilie Brossard 0921-139 27, 070-280 29 94 
Sara Lindqvist 0921-182 49, 073-649 29 52



 

  

Bilaga 7 

Test 1 BORG PULS 1 PULS 2 PULS 3 PULS 4 PULS 5  M1  M2  TID 
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
 
 
 
Test 2 BORG PULS 1 PULS 2 PULS 3 PULS 4 PULS 5  M1  M2  TID 
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
 



 

  

Bilaga 8 

 V 9 V10 V11 V12 V13 V14
1             
2             
3             
4             
5             
6             
7             
8             
9             
10             
11             
12             
13             
14             
15             
 
Gör ett kryss bakom din siffra då du har tränat. 
Om du inte tränar fyll i orsak med lämplig bokstav enligt 
följande. 
U: utryckning 
S: sjukdom 
L: ledig 
A: annat 
 

   MVH Emilie & Sara 



 

  

 


