Under senare år har också alltmer forskning skett på detta område. Denna
skrift avrapporterar en delundersökning inom forskningsprojektet GeRd
– ”Den genuskodade räddningstjänsten”. GeRd är ett mångvetenskapligt
forskningsprojekt som bedrivs vid Karlstads universitet. Projektet syftar till
att identifiera förutsättningarna för jämställdhet och mångfald inom svenska
räddningstjänster, och vidare till att identifiera förändringsmöjligheter. Forskarna
ser det också som avgörande att bidra med kunskap som bygger på praktisk
erfarenhet och som fortlöpande förs ut i verksamheterna.
Resultaten i denna rapport baseras huvudsakligen på en omfattande enkät
som distribuerades till olika personalkategorier i 25 stycken slumpvis utvalda
räddningstjänster i Sverige våren 2011. Rapporten ger därmed en kvantitativ
bild av skilda förhållanden inom räddningstjänsterna i relation till jämställdhet
och mångfald, något som tidigare saknats. Den besvarades av 1176 anställda
inom räddningstjänsterna. Av dessa var 38 procent heltidsanställda brandmän,
24 procent var räddningspersonal i beredskap, 30 procent fanns i operativ
arbetsledning och 5 procent i annan ej operativ tjänst. 94 procent av de som
besvarat enkäten var män och 6 procent kvinnor.
Rapportens 13 kapitel påvisar tydliga skillnader, både mellan olika räddningstjänster och mellan olika personalkategorier inom dem, beträffande inställningen till det förändringsarbete som pågår i organisationerna. Samtidigt finns övergripande mönster och tendenser i materialet. Resultaten diskuteras i relation till
aktuell forskning och teoribildning.
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förändringsarbete i organisationer. För närvarande
studerar hon nyliberala styrningsmentaliteter i
regionalpolitik och akademi.
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Denna rapport handlar om förutsättningarna för
ökad jämställdhet och mångfald inom svensk kommunal räddningstjänst. Vi presenterar och diskuterar resultaten från en enkätundersökning som
genomförts inom ramarna för det mångvetenskapliga projektet Den genuskodade räddningstjänsten
(GeRd). Projektet genomförs vid Karlstads universitet under perioden 2010-2013. Det finansieras
av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB), har medfinansiering från universitetet och
är en av flera MSB-initierade forskningssatsningar
på senare år som syftar till att belysa förutsättningarna för ökad jämställdhet och mångfald i räddningstjänsterna. Detta är den första gemensamma
publikationen från projektet; ytterligare avrapportering kommer att ske mot slutet av projekttiden.

Den nya helhetssynen i det kommunala
skydds- och säkerhetsarbetet medför också nya
ansvarsförhållanden och arbetsuppgifter, samt
kräver nya aktörer, sätt att tänka, diskutera och agera.
Inte minst har ökat fokus på förebyggande arbete
bidragit till att det bland annat setts som angeläget
att räddningstjänstens personal mer än vad som är
fallet i dag speglar det omgivande samhället när det
gäller jämställdhet och mångfald. Sedan slutet av
1990-talet har också en rad åtgärder genomförts
i enlighet med dessa intentioner. Resultatet av
dessa åtgärder är att andelen kvinnor i kommunal
räddningstjänst ökat något men ökningen går
mycket långsamt. År 2007 utgjorde kvinnorna
1,2 procent av heltidsanställda brandmän som i
huvudsak arbetar operativt, motsvarande siffra för
deltidsanställda var 3,2 procent. 2011 hade dessa
andelar ökat till 2,8, respektive 4,8 procent (MSB
2012). Vid en jämförelse med två andra traditionellt
manligt kodade verksamheter finner vi att dessa
har lyckats bättre med jämställdhetsarbetet. Av
Försvarsmaktens officerare och specialistofficerare
2011 var 5,5 procent kvinnor, bland gruppbefäl,
soldater och sjömän var siffran cirka 12 procent
(http://www.forsvarsmakten.se/sv). Bland poliser
var andelen kvinnor 28 procent år 2011 (http://
www.polisen.se).
Vi kan konstatera, att trots de uttalade
förändringsambitionerna
och
trots
stora
förändringar i samhället i övrigt när det gäller
befolkningssammansättning och genusrelationer, så

Bakgrund
Förutsättningarna för jämställdhet och mångfald
i räddningstjänst har förändrats de senaste decennierna. Synsättet på hur säkerhetsarbete skall bedrivas i kommunerna har från lagstiftarens sida präglats mer och mer av en helhetssyn. Kompetensen
skall byggas upp utifrån ett ”underifrånperspektiv”
och omfatta hela risk- och säkerhetsskalan, allt
från förebyggande av vardagsolyckor till hanterandet av stora kriser och krig.1 Räddningstjänsternas
traditionella uppgifter som att rycka ut vid bränder
och andra olyckor är bara en del i detta, nu betonas
att också dessa skall arbeta förebyggande.
1

”Lag om skydd mot olyckor” (2003:778).
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är de kommunala räddningstjänsterna fortfarande
organisationer som starkt domineras av etniskt
svenska heterosexuella män. Det är vår förhoppning
att denna rapport kan utgöra ett bidrag till det
omfattande arbete som pågår med att omskapa
dessa förhållanden.

för jämställdhet och mångfald som pågår där. Vid
såväl uppläggningen som analysen av den aktuella
enkätundersökningen har vi dragit nytta av de
resultat som övriga metoder löpande inbringat.
På motsvarande sätt arbetas enkätens resultat in i
utformningen av det fortsatta forskningsarbetet
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Projektet utgår från den forskningsansats som internationellt benämns Doing gender (se till exempel
Acker 1992), vilket innebär att vi ser kön/genus
som något som aktivt och löpande görs i organisationer och verksamheter av skilda slag, och som
dessutom görs på många olika områden och nivåer.
Isärhållande och rangordning av kvinnor respektive
män sker i vardagspraktiker och rutiner, genom
symboler, föreställningar och diskurser i både tal
och skrift, genom utformningen av fysisk miljö, genom klädkoder och teknologi, i umgänget mellan
individer, i identiteter och personliga förhållningssätt, och så vidare. Vi vill försöka se hur kön och genus skapas i processer på dessa områden, samt vilka
konsekvenser det har för de inblandade individerna,
till exempel i termer av inkludering/exkludering
och diskriminering. Men vi vill också undersöka
var det eventuellt finns instabiliteter, motsägelser
och avvikelser från dominerande mönster som kan
utgöra förändringspotentialer.
I syfte att uppnå en så allsidig belysning av
problematiken som möjligt använder projektet
så kallad metodtriangulering, det vill säga vi
använder både kvantitativa och kvalitativa
undersökningstekniker i syfte att säkra resultatens
tillförlitlighet och giltighet. Förutom enkäter gör
vi bruk av metoder som ”skuggning”, observation,
individuella intervjuer, fokusgruppintervjuer och
diskursanalys av dokument. Forskningsarbetet
som helhet sker inom ramarna för ett interaktivt
forskningsupplägg där vi fortlöpande har
kontakt med representanter för den praktiska
verksamheten i räddningstjänsterna och det arbete

Enkäten skickades ut våren 2011 till olika personalkategorier inom 25 räddningstjänster, jämnt fördelade över landet. Den innehöll ett hundratal frågor,
formulerade med utgångspunkt i Doing gendermodellen och avsedda att ge en kvantitativ bild av
jämställdhet och jämställdhets- och mångfaldsproblematik i kommunal räddningstjänst (se mer om
enkäten och materialet i kapitel 2).
Tidigare forskning på området har genomgående
varit kvalitativ, fokuserat på brandmän och hämtat
sitt material från enskilda räddningsstationer.
Dessa studier har gett ytterst värdefulla insikter
beträffande mekanismer som är verksamma och
formande inom brandmannakollektivet. Den bild
undersökningarna förmedlar är inte helt entydig,
men som en central företeelse i brandmännens
arbetskultur framhåller samtliga forskare en
särskild och stark manlig homosocialitet (Baigent
2001, Chetkovich 1997, Ericson 2011, Häyrén
Weinestål m fl. 2011, Olofsson 2012). Sådan
homosocialitet är en välkänd företeelse från annan
arbetslivs- och genusforskning. Den återfinns på
många arbetsplatser och innebär, förenklat, att män
prioriterar umgänge och gemenskap med andra
män, med följder som sexism, diskriminering och
utestängning för den som inte ”passar in” (för en
aktuell genomgång av begreppet, se Ericson 2011,
sid. 46 ff.). Möjligen är homosocialiteten särskilt
uttalad bland brandmän; Häyrén Weinestål m fl.
(2011) använder begreppet ”bromance” för den
specifika kvalitet som homosocialiteten mellan
brandmännen kan rymma och skriver (sid. 106):
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satoriska och personella faktorer som påverkar hur
en viss räddningstjänst och dess personal fungerar.
Dock visade analysen av enkätmaterialet också på
ett antal generella tendenser. Mest framträdande
här är tendensen till att det är manliga, företrädesvis
yngre, heltidsbrandmän i större kommuner som är
mest avståndstagande till det pågående förändringsarbetet i räddningsorganisationerna.
Ytterligare ett exempel på en generell tendens, av
intresse för vår frågeställning, är att erfarenheter av
att arbeta operativt (i nuvarande arbetssituation)
tillsammans med kvinnliga brandmän har samband
med en positiv syn på utvecklingen mot fler kvinnliga brandmän.
Den komplexa bilden är en följd just av att vi
vände oss till ett större antal geografiskt spridda
räddningstjänster och till olika personalkategorier
inom organisationerna. Här vill vi försöka använda
heterogeniteten i resultaten till att närma oss frågan om vad likheter och skillnader kan ha att säga
beträffande förutsättningarna för ökad jämställdhet
och mångfald i verksamheterna.

I brandmannafamiljen finns det möjligheter till djup
vänskap, djupare än en kollegial sammanhållning.
Den utvecklas inte gentemot alla utan i enskilda parbildningar men där den utvecklas är den djupare än
annan vänskap och kan vara viktigare än alla andra
relationer. /…/Djupet av relationerna exponeras återkommande i materialet liksom konsekvenserna för en
enskild av bristen på en djup bromance relation.

Vår enkätundersökning fångar inte företeelser av
detta slag, men det finns heller ingenting i enkätmaterialet som talar emot dessa rön. Däremot finner vi, att när vi riktar blicken mot en större helhet
av den kommunala räddningstjänsten, så framkommer också – och kanske framför allt – motbilder,
avvikelser och variation när det gäller resultaten
från de kvalitativa studierna.
Vi företog en första bearbetning av enkätsvaren
i syfte att sålla fram centrala mönster i svarsfördelningarna. Därefter arbetade vi vidare med fördjupade analyser av dessa mönster. Den bild som växte
fram och som blev allt tydligare vartefter analysarbetet framskred visar särskilt tydligt att kommunal
räddningstjänst inte är en utan många olika organisationer. Denna omständighet har vi i och för sig
under forskningsarbetets gång hört många påtala,
men kanske mera i förbigående. De resultat vi fick
har emellertid, som framgår av rapportens titel och
fortsättningsvis, föranlett oss att tala om ”räddningstjänster” i stället för att använda den etablerade
och generaliserande singularisformuleringen ”räddningstjänst”. ”Kommunal räddningstjänst” är en
ytterst heterogen verksamhet. Geografiska förhållanden, näringslivsstruktur, befolkningstäthet och
-sammansättning med mera varierar kraftigt och
eftersom det är primärkommunerna som är huvudman för verksamheterna, är det också här besluten
tas om hur uppdraget skall utformas på den aktuella
platsen. Detta innebär, att trots att räddningstjänsterna övergripande har samma uppdrag, så är det en
rad lokala ekonomiska, sociala, kulturella, organi-

Rapportens uppläggning
Rapporten består av 13 kapitel. Dessa kan läsas var
för sig, men läsare som inte är insatta på området
rekommenderas att börja från början. Närmast följer en beskrivning av metod och material. Kapitlen
därefter baseras på analyser av svaren på olika frågor
i enkäten. Dessa frågor tar upp skilda aspekter av
det som utgör vår övergripande frågeställning om
förutsättningarna för ökad jämställdhet och mångfald i de kommunala räddningstjänsterna. Kapitlen
behandlar det pågående jämställdhets- och mångfaldsarbetet i dagens räddningstjänster, vardagslivet
som anställd i räddningstjänst, föreställningar om
brandmannaideal, attityder till kön, fysisk styrka,
ålder och etnicitet, konsekvenser av de rådande förhållandena samt inställningen till utvecklings- och
förändringsarbete av skilda slag. I slutkapitlet drar
vi samman trådarna, sätter in våra resultat i ett teo-
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retiskt sammanhang och diskuterar hur man kan
förstå de mönster av likheter och skillnader vi fann.

versitet.2 Vi tackar forskarna i GRO för deras inspel!
Tack också till MSB:s regionala jämställdhetsoch mångfaldsutvecklare och dåvarande Nätverket
för heltidsanställda kvinnliga brandmän, som hjälpte oss i ett tidigt skede med genomgång och test av
enkätfrågorna. Utan er hjälp hade undersökningen
inte fungerat.
Sist men inte minst ett mycket stort tack till er
som tog er tid att läsa och kommentera ett tidigt
utkast till denna rapport: Anders Axelsson, räddningschef i Gislaveds kommun, Gerd Lindgren,
professor i sociologi vid Karlstads universitet och
Magnus Åberg, lektor i genusvetenskap vid Karlstads universitet. Er hjälp var ovärderlig! n

Tack
Det är många som varit behjälpliga i arbetet bakom
denna rapport. Vi vill särskilt tacka personalen på
de räddningsstationer vi besökt för vänligt tillmötesgående och guidning. Vi vill tacka räddningschefer med flera i de 25 räddningstjänster som fick
enkäten för hjälp med kontaktuppgifter och distribution.
Det allra första enkätutkastet behandlades vid ett
forskningskonsortium med projektet Genus, räddningstjänst, organisation (GRO) på Linköpings uni-
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2 Projektet GRO är ytterligare ett exempel på MSB-initierad forskning
om genus och räddningstjänst.
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Enkäten och datamaterialet

Enkäten och datamaterialet

Lars-Gunnar Engström

Lars-Gunnar Engström

I förutsättningarna för forskningsprojektet ”Den
genuskodade räddningstjänsten” har hela tiden funnits en ambition att belysa jämställdhet och mångfald med såväl kvalitativa som kvantitativa ansatser.
I projektet beslutade vi tidigt att gå ut med en innehållsmässigt bred enkät till ett stort antal anställda
inom den kommunala räddningstjänsten. Syftet var
att genom enkäten få en bild av de föreställningar
och förutsättningar för mångfald och jämställdhet
som fanns bland olika grupper av anställda som
också representerade olika delar av Sverige. Enkäten
som ligger till grund för denna rapport distribuerades under våren 2011 och täcker in ett stort antal
frågeområden med anknytning till jämställdhet och
mångfald. Ambitionen var också att den skulle nå
ett så pass stort antal anställda att resultaten på ett
meningsfullt sätt kunde brytas ned på undergrupper.1
Inför datainsamlingen ägde samråd rum med
Sveriges Kommuner och Landsting, i enlighet med
förordning (SFS 1982:668) om statliga myndigheters inhämtande av uppgifter från näringsidkare
och kommuner.

Urval
För att kunna säkerställa en geografisk spridning
i materialet har vi använt klusterurval som urvalsmetod (SCB 2008). 30 stycken räddningstjänster/
räddningstjänstförbund valdes slumpmässigt ut

som ett första steg i urvalet. Därefter kontaktades
räddningschefen i respektive räddningstjänst eller
förbund, först med ett informationsbrev och därefter med ett telefonsamtal i syfte att få tillgång till
e-postadresser till de anställda på räddningstjänsterna. Instruktionerna var att enkäten skulle gå ut
till all personal med undantag för rent administrativ
personal eller servicepersonal.
Efter kontakter med räddningschefer visade det
sig att sju stycken räddningstjänster avböjde deltagande. Ytterligare två stycken räddningstjänster
slumpades fram och kontaktades på samma sätt.
Totalt innebar detta att 25 räddningstjänster/räddningstjänstförbund kom att ingå i enkätstudien.
Det har inte varit ett syfte att särskilt belysa de
kvinnliga anställdas bild av förhållandena inom
den kommunala räddningstjänsten. Därför har heller inte enkäten speciellt riktats till kvinnor utan
de kvinnor som finns representerade i urvalet har
likt andra grupper valts ut slumpmässigt. Som en
följd därav utgör kvinnor endast en mindre del av
de som besvarat enkäten och en viss försiktighet bör
därmed iakttas när slutsatser dras runt kvinnor som
undergrupp.
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Enkäten bestod av 108 frågor som behandlade olika
områden såsom anställningsförhållanden, utbildning, arbete och fritid, viktiga egenskaper inom yrket, attityder till jämställdhet, mångfald och kvinnliga brandmän, erfarenhet av diskriminering och

1 Enkäten finns tillgänglig via projektets hemsida: http://www.kau.se/
gerd
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kränkningar. Frågeområdena och frågorna togs gemensamt fram inom projektet utifrån de frågeställningar vi ville besvara. För att i så stor utsträckning
som möjligt säkerställa att frågorna och svarsalternativen uppfattades på rätt sätt av respondenterna
har vi validerat enkäten i flera steg.
Enkätfrågorna har behandlats i seminarieform
tillsammans med forskargruppen GRO.2 Därutöver
har enkäten diskuterats dels tillsammans med de
regionala jämställdhets- och mångfaldsutvecklare
som finns anställda inom MSB och dels har synpunkter tagits emot vid en nätverksträff för heltidsanställda kvinnliga brandmän. Enkätfrågorna har
efter dessa tillfällen justerats utifrån de synpunkter
som framkommit.

Avsikten med en bortfallsanalys är att se om vissa
grupper är överrepresenterade i bortfallet. Om det
finns anledning att tro att en kraftig överrepresentation skulle finnas bland vissa grupper, exempelvis
någon viss åldergrupp, så kan detta verka negativt
på möjligheterna att generalisera resultaten från
studien.
Vi har i denna enkätundersökning haft mycket
begränsade möjligheter att få tillgång till information runt de personer enkäten skickats till, vilken
skulle kunna användas till en bortfallsanalys. De
variabler vi har kunnat använda till bortfallsanalys
begränsar sig till kön och vid vilken räddningstjänst
man är anställd. Svarsfrekvensen för män är ca 49
procent. De kvinnor som fått ta del av enkäten har
svarat i betydligt högre omfattning, nämligen 65
procent. Svarsfrekvensen på respektive räddningstjänst varierade mellan 40 procent som lägst och 74
procent som högst. Fördelat på respektive landsdelar så var svarsfrekvensen 55 procent i Götaland, 45
procent i Svealand och 48 procent i Norrland.

Metod och bortfall
Genom de e-postadresser som samlats in kunde
information och erbjudande om att delta i enkäten skickas ut till de som kommit att ingå i urvalet.
Enkäten var en så kallad web-enkät och en länk till
enkätens elektroniska adress skickades också med i
meddelandet. Enkäten distribuerades och besvarades genom enkätverktyget Query and Report. Resultaten har sedan förts över i analysverktyget SPSS
vilket senare använts för de analyser som finns i
denna rapports kapitel.
Sammanlagt skickades tre stycken påminnelser
ut om att besvara enkäten. Svarsfrekvensen blev till
sist 49,4 procent. En svarsfrekvens runt, och under, 50 procent kan tyckas låg men är inte unikt.
Wenemark (2010) visar hur svarsfrekvensen vid
enkätundersökningar blir allt lägre såväl nationellt
som internationellt och där svarsfrekvenser på ca 50
procent inte är ovanligt. Man bör vara medveten
om den förhållandevis låga svarsfrekvensen vid tolkning av resultaten i rapporten.

Presentation av datamaterialet
Totalt besvarades enkäten av 1176 personer. Av
dessa var 65 stycken (5,5 %) kvinnor. De kvinnliga respondenterna fördelade sig på så sätt att 28
procent var heltidsarbetande brandmän, 23 procent
RiB, 17 procent brandingenjörer, 6 procent hade en
operativ ledningsbefattning och 26 procent övrig ej
operativ personal. Vidare var 66 stycken (5,6 %) av
icke-nordisk etnicitet3. Nedan presenteras ett antal
diagram för att ytterligare beskriva respondenterna
utifrån ett antal bakgrundsvariabler.

2 Genus, räddningstjänst och organisation. GRO är ett forskningsprojekt
som även det finansieras av MSB från samma utlysning av
forskningsmedel som Den genuskodade räddningstjänsten, dvs det
projekt som redovisas i denna rapport. För mer info se: https://www.msb.
se/sv/Om-MSB/Forskning/Pagaende-forskning/Forebygga-forberedahantera-och-lara/Genus-Raddningstjanst-och-Organisation-GRO/

3 Med icke-nordisk etnicitet avses i rapporten att respondenten själv
eller någon av föräldrarna invandrat från ett icke-nordiskt land.
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form av arbetsledande befattning och även där har
de fått specificera vad det i så fall innebär. Till kategorin operativ arbetsledning har sedan befattningar
som styrkeledare, räddningsledare, insatsledare,
brandförman och räddningschef placerats.
I kategorin Annan ej operativ återfinns anställningsbeskrivningar som sjukvårdssamordnare, utbildningssamordnare, friskvårdsansvarig, informatör, utbildningschef, förebyggande arbete, assistent
m.fl.
I förhållande till de anställda som helhet i den
kommunala räddningstjänsten så är heltidsbrandmännen överrepresenterade. År 2011 fanns det
drygt dubbelt så många RiB-anställda som heltidsbrandmän i operativ tjänst (11050 RiB och 5320
heltidsbrandmän) (MSB 2012). I rapporten redovisas dock som regel de olika anställningskategorierna
var för sig.
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Diagram 1. Åldersfördelning i datamaterialet. Andel svarande i %

Noterbart i diagram 1 är den låga andelen respondenter i den äldsta ålderskategorin där under 5 procent av de svarande återfinns. Den äldsta personen
som bevarat enkäten var 69 år vid enkättillfället och
var RiB-anställd.4
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Diagram 3 visar fördelningen av respondenterna
utifrån de olika landsdelarna i Sverige. Vi kan se att
denna fördelning väl överensstämmer med befolkningens sammansättning5. ■

4 RiB: Räddningspersonal i beredskap

20	
  

Op

Götaland	
  

Diagram 3: Geograﬁskt ursprung. Andel svarande i %

Diagram 2 visar hur fördelningen ser ut i datamaterialet utifrån vilken typ av anställning respondenterna har. Materialet har bearbetats utifrån två av
enkätens frågor där respondenterna i den första frågan har fått svara om de är heltidsbrandmän, räddningsmän i beredskap, brandingenjör eller annat där
de också fått specificera vilken typ av anställning de
har. Därutöver har en fråga ställts om de har någon
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•

Föreställningar om, och förutsättningar för jämställdhet i svenska kommunala räddningstjänster
utgör några av de mest centrala frågorna i vårt projekt Den genuskodade räddningstjänsten: en studie av
jämställdhetens förutsättningar. Från annan forskning vet vi att innebörden i begreppet jämställdhet
ofta varierar och beskrivs på olika sätt dels beroende
på den analys som görs av orsakerna till ojämställdhet och dels på hur målen om ökad jämställdhet
formuleras. Vilka föreställningar om jämställdhet
finns inom räddningstjänsterna och hur betraktas
det jämställdhetsarbete som bedrivs? För att introducera kapitlet och visa att (o)jämställdhet kan
beskrivas på olika sätt illustrerar vi med en kommentar från enkätmaterialet:
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Två tredjedelar av respondenterna håller med
om att dagens jämställdhetsarbete i huvudsak är
positivt. Grupper som utmärker sig som mindre
positiva är heltidsanställda brandmän, SMOutbildade och unga personer.1
I kommentarer kring det jämställdhetsarbete
som bedrivs i dagens räddningstjänster antas
detta arbete ta fokus från kärnverksamheten och
göras med fel metoder. Lika villkor och likabehandling föreställs vara den ”rätta metoden”.
Det finns också kommentarer om att ökad jämställdhet är positivt och viktigt.
Runt en tredjedel av respondenterna känner
inte alls till MSB:s handlingsplan för ökad jämställdhet och mångfald i det kommunala säkerhetsarbetet. Bland räddningspersonal i beredskap saknar mer än hälften kännedom om den.
På större arbetsplatser är kännedomen större än
på mindre arbetsplatser.
I kommentarer kring MSB:s handlingsplan
finns föreställningar om att fokuseringen på
jämställdhet innebär att räddningstjänstens
verksamhet och uppdrag hotas på olika sätt, att
MSB:s direktiv inte är trovärdiga och att det är
kvinnorna som är ”problemet” eftersom de inte
söker sig till yrket.

Andemeningen är bra men det leder ingen vart. Det
tar tid, kraft, energi dvs pengar. Vi är jämställda inom
kåren, och att det inte kommer in kvinnor finns det
ju en logisk och fysisk förklaring till. När en tjej klarar minimikraven på testerna kliver hon förbi alla killar även om hon är sämst på allt, positiv särbehandling heter det, jag kallar det kvotering. De killar som
ligger på gränsen men också klarar minimikraven är
inte särskilt aktuella. Det är ingen mänsklig rättighet
att vara brandman för att man är tjej, lika villkor är
väl också jämställdhet?

1 2003 lanserades ett nytt utbildningssystem för räddningstjänstearbete,
Utbildning i skydd mot olyckor (SMO), se vidare kapitel 11 i denna
rapport.
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lationer mellan kvinnor och män som utgör fokus
för svensk jämställdhetspolitik, till skillnad från den
vidare jämlikhetspolitiken som avser rättvisa mellan
sociala positioneringar såsom t ex klass, religion och
sexulitet.
Jämställdhet och ojämställdhet diskuteras och
beskrivs ofta genom kvantitativa mått på könsfördelning. Kvantitativ jämställdhet innebär en jämn
fördelning mellan kvinnor och män. Svensk räddningstjänst som till störst andel består av män är
således inte en kvantitativt jämställd organisation
eller arbetsplats. Jämställdhet kan också diskuteras
i kvalitativa termer och innebär att både kvinnors
och mäns kunskaper, erfarenheter och värderingar
tas tillvara och får berika och påverka utvecklingen
inom alla områden i samhället. Kvalitativ jämställdhet kan finnas i en organisation utan att man uppnått målen med den kvantitativa, och vice versa.
Den kvalitativa jämställdheten är dock svårare att
mäta än den kvantitativa.
Olika former av jämställdhetsarbete för att uppnå
både kvantitativa och kvalitativa mål är idag ett förhållandevis vanligt inslag i många organisationer
även om diskrepansen mellan retorik och praktik är
ständigt närvarande. Viktiga förutsättningar för att
kunna arbeta för ökad jämställdhet (och mångfald)
i en organisation har beskrivits vara högsta ledningens stöd och engagemang, kunskap om hur och var
organisationen är ojämställd, mångfald av metoder
och strategier, tydliga och konkreta målsättningar
samt uppföljningar av dessa, resurser i form av tid
och pengar, nätverk och ett organiserat arbete med
flera personer som inom ramen för sin tjänst arbetar med frågorna (till exempel Wahl m.fl . 2011).
Sammanfattningsvis kan konstateras att arbete för
ökad jämställdhet (och mångfald) är komplext och
består av många olika aspekter. Dessutom villkoras
organisationers jämställdhetsarbete inte bara av organisatoriska strukturer och identiteter utan också
av politiska anspråk och externa aktörer.
På en övergripande nivå ansvarar MSB för

Kommentaren ger exempel på olika föreställda
problem med jämställdhet och metoder för jämställdhet. Den visar också att ökad jämställdhet i
räddningstjänsterna förmodas utmana verksamhetsspecifika förutsättningar. Vad betyder det för
förutsättningarna för jämställdhet? I tidigare forskning har man poängterat att olika och ibland motstridiga synsätt på (o)jämställdhet inom organisationer har betydelse för hur förändring kan förstås,
vilka strategier som tillämpas och vilka resultat
som uppnås (för översikter se Wahl m.fl. 2011 och
Eriksson-Zetterquist & Renemark 2011).
I detta kapitel beskrivs och diskuteras alltså det
jämställdhetsarbete som bedrivs i kommunala räddningstjänster. Dels redogörs för de kommentarer
som har lämnats på frågorna om det jämställdhetsarbete som nu bedrivs inom kommunala räddningstjänster, dels presenteras inställningar till jämställdhetsarbetet genom diagram. En del av det arbete
som bedrivs inom svensk räddningstjänst är Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB)
handlingsprogram för jämställdhet och mångfald i
räddningstjänsterna (MSB 2009). Vi kommer därför också att beskriva huruvida handlingsprogrammet är känt samt redogöra för de kommentarer som
lämnats i anslutning till frågan. De kommentarer
som används i texten är något redigerade av anonymitetsskäl men meningsinnehållet är detsamma.

Jämställdhet och jämställdhetsarbete
Jämställdhet är ett politiskt mål och en vision och
diskuteras därmed på ett antal skilda sätt. Som vi
redan har beskrivit varierar innebörden i begreppet jämställdhet beroende på den analys som görs
av orsakerna till ojämställdhet och hur man formulerar mål för mer jämställda verksamheter eller
organisationer. Den offentliga jämställdhetspolitiken formuleras som att kvinnor och män skall ha
samma makt att forma samhället och sina egna liv
vilket förutsätter samma rättigheter, skyldigheter
och möjligheter (SOU 2005:66). Det är alltså re-
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inom räddningstjänsten anges i handlingsprogrammet vara att man vill kunna leverera en jämställd
service till medborgarna, att samhället ska återspeglas i räddningstjänsten och att en homogen yrkeskår
ger problem i förändring av yrkesrollen.
De problemområden som anges som hinder mot
ökad jämställdhet och mångfald handlar om föreställningar om räddningstjänstens uppdrag och vem
som kan bli brandman, om utbildningen, rekrytering och arbetsmiljö. Problemen beskrivs alltså dels
handla om att intresset för brandmannayrket är lågt
utanför den traditionella gruppen män och att för
få kvinnor, personer med utländsk bakgrund och
(öppet) homosexuella söker sig till yrket, dels om
sexuella trakasserier som förekommer både under
utbildning och på arbetsplatserna. En annan anledning till den låga andelen kvinnor, personer med
utländsk bakgrund och (öppet) homosexuella sägs
handla om räddningstjänsternas rekryteringsförfaranden som ger företräde åt ”traditionella” brandmän genom att t ex ställa andra krav än SMO-utbildning (MSB 2009).
De åtgärder som finns i handlingsprogrammet
för att uppnå en jämn könsfördelning och en synlig
mångfald inom räddningstjänsten ligger på olika
nivåer i organisationen och handlar om allt från att
införa en granskningsrutin inom MSB, få in mångfaldsperspektiv i utbildningen, skapa en ”mönsterstation” till att ge bidrag till lokala aktiviteter. Andra åtgärder som föreslås i handlingsprogrammet
handlar om att arbeta fram argument för ökad jämställdhet och mångfald inom räddningstjänsten, att
bygga nätverk kring frågorna, arbeta fram enhetliga
fysiska krav och om att medvetandegöra politiker så
att de ställer kraven. Man vill också se över SMO
vad gäller både innehåll, utrustning och psykosocial
arbetsmiljö (MSB 2009).

risk- och säkerhetsarbetet i Sverige på uppdrag av
regeringen. MSB utövar tillsyn över räddningstjänsternas verksamhet, men varje räddningstjänst/
räddningstjänstförbund styrs av en politisk nämnd
som ansvarar för kommunernas risk- och säkerhetsarbete. MSB har alltså inga direkta mandat att styra
en räddningstjänsts verksamhet men kan stödja utveckling och processer, till exempel genom projektbidrag. Eftersom MSB har i uppdrag att medverka
till att räddningstjänsterna blir mer jämställda inleder vi detta kapitel med att redogöra för deras handlingsprogram för ökad jämställdhet och mångfald i
det kommunala säkerhetsarbetet.

MSB:s handlingsprogram för ökad jämställdhet och mångfald
MSB antog 2008 ett handlingsprogram för ökad
jämställdhet och mångfald i det kommunala säkerhetsarbetet. Handlingsprogrammet är femårigt och
sträcker sig från 2009-2014 (en revision görs under
2012). Handlingsprogrammets bakgrund ligger i
målsättningarna att öka andelen kvinnliga brandmän, och har sedan mitten på 1990-talet varit en
stående punkt i myndighetens regleringsbrev.

Handlingsprogrammets innehåll
I arbetet med att ta fram handlingsprogrammet har
problemområden som hindrar ökad jämställdhet
och mångfald identifierats, liksom möjliga insatser
för att nå målet med ökad jämställdhet och mångfald. Handlingsprogrammet innehåller en inledande problemformulering som tar sin utgångspunkt i
kvantitativa mått, där antalet kvinnor och män som
arbetar som brandmän jämförs. Utifrån dessa dras
slutsatsen att ”kvinnor i stor utsträckning utestängs
från arbete med skydd mot olyckor inom räddningstjänsten” (MSB 2009). Andelen öppet homosexuella och personer med utländsk bakgrund diskuteras
också och även här dras slutsatsen att dessa grupper sannolikt utestängs från arbetet. Anledningen
till att man vill nå ökad jämställdhet och mångfald
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Kännedom om MSB:s handlingsplan för ökad
jämställdhet och mångfald

En större andel kvinnor än män har hört talas om,
liksom har god kännedom om handlingsplanen. 80
procent av kvinnorna har hört talas om eller har
god kännedom om dokumentet, jämfört med män
där 64 procent anger något av dessa alternativ.
Det är också tydligt att hur väl man känner till
handlingsplanen varierar med arbetsplatsens storlek. På mindre arbetsplatser med mindre än 19
anställda anger 48 procent att de inte har någon
kännedom om planen. Detta kan jämföras med arbetsplatser med mer än 100 anställda där knappt en
fjärdedel, 23 procent, angivit att de inte har någon
kännedom om handlingsplanen.
Kännedomen om MSB:s handlingsplan varierar
också mycket beroende på den svarandes tjänst.
Bland räddningspersonal i beredskap (RiB) finns en
betydligt lägre andel som har kännedom om planen(46 procent) jämfört med andra tjänstegrupper.
Gruppen där störst andel anger att de känner till eller har god kännedom om planen är brandingenjörer (85 procent) följt av annan ej operativ personal
(77 procent).

MSB har alltså regeringens uppdrag att initiera arbetet med jämställdhets- och mångfaldsfrågorna i
svenska räddningstjänster. Hur olika räddningstjänstorganisationer väljer att svara upp mot MSB:s
handlingsprogram på området är inget MSB kan
reglera. Det blir därför intressant att ta reda på
kännedom om och inställningar till MSB:s mångfalds- och jämställdhetsarbete bland personer som
jobbar i räddningstjänsten utifrån resonemanget
att om kännedomen är låg eller att arbetet möter
motstånd kan man förvänta sig att lite arbete läggs
ner från räddningstjänsterna för att uppnå målen i
handlingsplanen.
När det gäller kännedomen om MSB:s Handlingsprogram för ökad jämställdhet och mångfald i det
kommunala säkerhetsarbetet svarar 13 procent att
de känner till detta väl eller mycket väl, alltså har
en god kännedom om det. 51 procent svarar att de
hört talas om det och 34 procent svarar att de inte
alls känner till det (se diagram 1). En majoritet av
de som svarat på enkäten känner alltså till att handlingsprogrammet finns. Detta säger dock inget om
man känner till vad det innehåller och innebär.

Farhågor och utmaningar
Ett hundratal kommentarer har lämnats i relation till frågan om hur väl man känner till MSB:s
handlingsplan för ökad jämställdhet och mångfald.
Dessa kan sammanfattas tematiskt i fyra punkter
– Räddningstjänsternas uppdrag hotas, förmågor och
lämplighet utmanas, direktiv från MSB är inte tillförlitliga och kvinnor söker sig inte till SMO eller till
yrket.
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Diagram 1. Kännedom om MSB:s Handlingsplan för ökad jämställdhet och mångfald i det kommunala säkerhetsarbetet
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I flera kommentarer uttrycks en rädsla för att räddningstjänstens uppdrag och mål kan komma att
äventyras av ett aktivt jämställdhetsarbete. Det
framkommer bland annat att ”Fokuseringen på
jämställdhet kommer före verksamhetens uppdrag
och mål vilket får negativa konsekvenser för rädd-
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ningstjänstens utveckling. Jämställdhetsarbete kostar också för mycket pengar” och ”Den går ut på att
det viktiga inte är att vi gör ett bra jobb, det viktiga
är att det är jämställt” eller som i kommentaren
”Tycker att MSB:s handlingsplan är relativt onödig
och att den enbart kostar pengar och resurser som
hade kunnat användas till bättre saker som gynnar
tredje man”. Ett annat exempel på samma tema är
”Vakna! Vi är till för de som råkar illa ut inte för att
kvinnor som ej är lämpliga skall kvoteras in för att
mångfald skall finnas”. Som vi tolkar kommentarerna finns alltså en ängslan över att organisationens
kärnverksamhet utmanas i och med ett förändringsarbete för jämställdhet. Jämställdhetsarbetet antas
också ta resurser från angelägenheter som bättre
skulle gynna tredje man, det vill säga allmänheten.
Det är inte bara tredje man som antas hotas av jämställdhetsarbetet, det gäller också gemenskapen i
arbetslagen ”Man fokuserar som vanligt på procent
istället för att koncentrera sig på det positiva framtida lagbygget”.
Det förefaller alltså vara flera organisatoriska
värden som utmanas när man vill införa jämställdhet. Att arbeta för ökad jämställdhet innebär just
att ompröva föreställningar och praktiker kopplade
till kärnverksamheter. En sådan omprövning kan få
som konsekvens att verksamheten kan komma att
bedrivas på delvis nya sätt. Kommentarerna indikerar alltså att det är denna konsekvens som antas
vara problematisk.
En av åtgärderna i handlingsprogrammet handlar
om att vidga bilden av räddningstjänsternas uppdrag och vem som kan vara brandman vilket leder
oss in på kommentarer om förmågor och lämplighet.
•

och uppgifter. Av flera kommentarer framkommer
att det är just lämpligheten som utmanas när ökad
jämställdhet kommer på tal. Till exempel: ”Gillar
inte konceptet, bäst lämpad borde få jobbet vare
sig det är en kvinna, man, invandrare” och ”Jämställdhetsarbetet går till överdrift, det är inställningen och förmågan som är viktigt inte vilket kön
brandmän har. Statistiska mått, dvs andelar är fel
fokus och män diskrimineras när kvinnor ”kvoteras” in”. Som vi tolkar kommentarerna antas kön
inte spela roll om man bara fokuserar på de som
är mest lämpliga och kompetenta. Traditionellt är
det män som har antagits vara mest lämpade att
arbeta i räddningstjänsterna. Kompetens och lämplighet beskrivs ofta som en konsekvens av styrkerelaterade arbetsmoment (Ericson 2011). I kapitel 3
i denna rapport framkommer dock att egenskaper
som samarbetsförmåga, kunskap, empati/omtanke
och initiativförmåga anses vara viktiga för att som
brandman kunna utföra ett bra arbete under utryckning och övrig arbetstid. Vilka egenskaper som
den mest lämpade personen ska ha enligt kommentarerna till dessa frågor är därför svårt att veta, men
oavsett utmanar följaktligen målet om fler kvinnor
i räddningstjänsterna för yrket och verksamheten
flera centrala värden – här i termer av förmågor och
lämplighet.
•

Direktiv från MSB är inte tillförlitliga

Flera kommentarer handlar om att MSB saknar
”verklighetsförankring” och att räddningstjänsten
saknar förtroende för MSB. MSB ”lever inte i en
verklig bild av hur yrket är” eller att ”MSB känns
bara så otroligt långt från Räddningstjänsterna i
alla avseenden tyvärr. Inte bara i handlingsplanen
för att öka jämställdheten och mångfalden”. Bland
kommentarerna återfinns också funderingar på vad
MSB har för syfte med arbetet för ökad jämställdhet ”Vad vill MSB uppnå? En utveckling av svensk
räddningstjänst eller att den ska vara könsfördelad

Förmågor och lämplighet utmanas

Att arbeta för ökad jämställdhet innebär också att
ifrågasätta stereotypa föreställningar om vem eller
vilka som antas vara lämpliga för olika slags arbeten
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50/50”. MSB:s direktiv antas sakna relevans och
tillförlitlighet. Utveckling av svensk räddningstjänst
ställs alltså i ett motsatsförhållande till ökad jämställdhet. Jämställdhetsarbete beskrivs annars ofta
som en förutsättning för just utveckling. När MSB,
som i handlingsprogrammet, formulerar kvantitativa mål om en jämnare fördelning mellan kvinnor
och män i räddningstjänsterna sätter de också ett reellt mål som förutsätter ett aktivt arbete och en omprövning av kärnverksamheter och stereotyper som
vi redan har varit inne på. Kommentarerna om att
”MSB är ute och cyklar” kan tolkas som en form av
motstånd mot politiska riktlinjer och förhandlingar
och synliggör föreställningar om att arbete för ökad
jämställdhet bör ske genom frivilliga insatser från
räddningstjänsterna.
•

av den kommunala räddningstjänsten. Uppdelat
på kön framkommer att 46 procent av kvinnorna
och 36 procent av männen idag är anställda inom
kommunal räddningstjänst (MSB kommande). Av
de kvinnor som gått SMO borde det följaktligen
finnas ytterligare några att anställa inom kommunal
räddningstjänst, även om alla som gått SMO kanske inte vill eller kan jobba inom räddningstjänsten.
MSB har även gjort en undersökning om de kvinnor som läser eller har läst SMO-utbildningen, och
svaren pekar på att de allra flesta önskar sig ett jobb
inom kommunal räddningstjänst. Vissa ser dock
hinder i form av höga fysiska krav, konkurrens, avsaknad av kontakter och att det kan vara svårt att
passa in i gruppen brandmän (MSB 2011a, 2011b).
Föreställningar om ”den bristfälliga kvinnan” innebär att räddningstjänstens befintliga och manligt
könsmärkta strukturer undgår kritisk granskning.
Mansdominansen förnekas och osynliggörs följaktligen.

Kvinnor söker sig inte till SMO eller till yrket

Den sista tematiken handlar om att kvinnor på
olika sätt antas vara ”problemet”. Ojämställdheten
i räddningstjänsterna antas inte vara något problem
eftersom kvinnor vare sig söker till SMO eller till
yrket. Till exempel framkommer av kommentarerna
att ”Jämställdhet är inget problem eftersom kvinnor
inte söker till SMO. Det finns helt enkelt inga kvinnor att rekrytera till räddningstjänsten” och ”I stort
så vill man ha in fler kvinnor i räddningstjänsten
men ett stort problem som man inte tar upp är att
det söker knappt några kvinnor när vi söker folk”.
Unga kvinnors intresse för att söka till SMO är
jämfört med unga män mycket riktigt lägre. Sedan
MSB:s handlingsprogram trädde i kraft har kvinnors intresse för utbildningen endast ökat marginellt (MSB 2012). Verksamhetsställena Revinge
och Sandö arbetar dock, sedan ett par år, för att
jämställdhets- och mångfaldsperspektiv ska inkluderas i utbildningen och bland lärare. I en alumnundersökning till SMO-studenter gjord av MSB
ställs en fråga om alumnens nuvarande arbetsgivare.
48 procent har på frågan svarat att de är anställda

Dagens jämställdhetsarbete – positivt eller
inte?
På frågan om det jämställdhetsarbete som nu bedrivs inom kommunal räddningstjänst i huvudsak
är positivt svarar en majoritet av de tillfrågade att
de håller med om detta påstående (60 procent). 25
procent håller inte med om att arbetet i huvudsak
är positivt (se diagram 2).
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Betraktelser över dagens jämställdhetsarbete
Frågor om det jämställdhetsarbete som nu bedrivs
inom kommunala räddningstjänster har kommenterats av en relativt stor andel informanter (cirka
en fjärdedel). Här ska vi redogöra översiktligt för
de mest vanligt förekommande synpunkterna. Redovisningen disponeras genom ett antal tematiker
där vi också kort reflekterar kring vilka personalkategorier som i störst omfattning lämnat en viss
typ av kommentarer. Det betyder inte att alla operativa brandmän, eller personer i operativ ledning
osv har samma uppfattning. Från tidigare forskning
vet vi dock att position, tjänst och utbildning har
betydelse för inställningar till och föreställningar
om (o)jämställdhet och därför vill vi beskriva dessa
mönster. Vi konstaterade redan inledningsvis att
det förekommer olika aspekter av jämställdhet och
jämställdhetsarbete i räddningstjänsten och nu följer alltså fler belysande exempel.
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Diagram 2. Inställning till om dagens jämställdhetsarbete i räddningstjänsten i huvudsak är positivt

Uppdelat på olika variabler framträder vissa mönster. Ett sådant mönster är att personer på mindre
arbetsplatser i större utsträckning tycker att jämställdhetsarbetet är positivt (73 procent) än personer på större arbetsplatser (56-61 procent). Ett
annat tydligt mönster är att andelen med positiv
inställning till dagens jämställdhetsarbete är högre
i äldre åldersgrupper än i yngre. I de yngsta grupperna (grupperna 20-29 och 30-39 år) håller man
i mindre omfattning med om påståendet att jämställdhetsarbetet i huvudsak är positivt (54-55 procent) medan den äldsta gruppen (60-69 år) i större
omfattning håller med (74 procent).
En uppdelning på olika kategorier visar också att
vissa grupper skiljer ut sig (mot jämförbara grupper). Bland heltidsanställda brandmän och personer med SMO-utbildning finns respondenter med
minst positiv inställning till det jämställdhetsarbete
som bedrivs (38 respektive 47 procent anger att de
inte håller med om påståendet). Kvinnor är också
mer positiva än män. 82 procent av de tillfrågade
kvinnorna och 59 procent av de tillfrågade männen
håller med om att jämställdhetsarbetet i huvudsak
är positivt.

Tar fokus från kärnverksamheten
I avsnittet om Farhågor och utmaningar redogjorde
vi för kommentarer som uttrycker rädslor för att
räddningstjänsternas uppdrag och mål kan komma
att äventyras av ett aktivt jämställdhetsarbete. Den
typen av kommentarer återkommer här och handlar bland annat om att jämställdhet får alldeles för
stort utrymme och tar fokus från andra frågor som
anses vara mycket viktigare för räddningstjänstens
utveckling. Till exempel: ”Det tar över fokus, gott
nytänkande och resurser från den utveckling vi skulle behöva idag. Hur många miljoner läggs och har
lagts ner i detta”, eller ”Alldeles för mycket snack
om kön och inte fokus på vad vi ska leverera för
service till medborgaren. Bestäm servicenivå först,
och plocka därefter in individer med rätt kompetens oavsett kön”. Arbetet för jämställdhet föreställs
alltså vara ”mycket större än nödvändigt” och ta
fokus från annat utvecklingsarbete samt medborgarservice.
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Jämställdhetsarbetet upplevs också hindra det
”ordinarie” arbetet i räddningstjänsten: ”Det blir
lite för mycket fokus på att alla ska accepteras istället för att fokusera på att vi har möjlighet att utföra
våra arbetsuppgifter. Vi behöver öva mer och ha ett
större personalutrymme”. Kärnverksamheten uppfattas vara i fara i och med arbetet för en jämställd
räddningstjänst, ”Fokus har riktats helt fel. Man har
helt glömt kärnverksamheten”. Att arbeta för jämställdhet antas bli något som utmanar kärnverksamheten, vilket också skulle kunna sägas vara poängen
med ett kvalitativt jämställdhetsarbete som syftar
till att utmana just traditionella föreställningar om
vad specifika verksamheter består av. Som kommentarerna formuleras här blir emellertid utmaningen mer problematisk än något som kan bidra
till förändring. Jämställdhet görs till ett problem
och något jobbigt som bör undvikas snarare än till
en del av ett utvecklingsarbete. Med hänvisning till
andra organisationer och verksamheter ifrågasätts
dessutom varför just räddningstjänsten ska arbeta
med jämställdhet: ”Det är ingen som pratar för att
få in mer kvinnor som t ex sopåkare”. Det är oftast
heltidsbrandmän, SMO-utbildade brandmän och
personer i operativ ledning som har lämnat den här
typen av kommentarer. Vi vill påminna läsaren om
det inte innebär att det gäller ”alla” heltidsbrandmän och så vidare men att kommentarerna ändå
följer ett mönster.

någonstans. Har sett det alldeles för många gånger
under fyra års tid för att det ska vara kul att överhuvudtaget gå till jobbet, gaisten har försvunnit hos
nästan alla och de som lyder arbetsgivarna är oftast
karriärister.

Arbetet för ökad jämställdhet antas gå både för
fort och ha pågått för länge. ”Åratal av jämställdhetsarbete kan knäcka även den bäste” menar en
respondent som tillsammans med kommentaren
ovan kan sägas illustrera hur och att arbetet för
ökad jämställdhet har kommit att innebära negativa konsekvenser, som de ser på saken. Arbetslust
och engagemang i arbetet som brandman påverkas
enligt dessa kommentarer av jämställdhetsarbete.
Dessutom upplever flera respondenter att de inte
lyssnas på i dessa frågor, de känner alltså inte att
de har möjlighet att påverka det jämställdhetsarbete som bedrivs: ”Debatten om kvinnliga brandmän bedrivs över huvudet på Sveriges nuvarande
brandmän”. Att forcera fram jämställdhetsarbete
antas inte heller vara en framkomlig väg enligt dessa
kommentarer:
Jämställdhetsarbetet som hetsas fram av politiker och
tjänstemän bygger på det felaktiga antagandet att alla
männsikor passar lika bra till alla arbeten. Brandmannayrket som det bedrivs idag kräver ett visst mått av
fysisk förmåga och praktiskt handlag. Att som MSB
gå ut i sin tidning och kräva att inom en snar framtid
så ska 40 % av de nyanställda vara kvinnor är så jävla
dumt så att man blir gråtfärdig.

Fel metoder
Temat som berör fel metoder handlar bland annat
om att jämställdhet görs på fel sätt: ”Det går för
fort, görs på fel sätt, har fått för stora proportioner
och hållit på för länge samt blir en fråga om statistik, kvotering”, eller som i kommentaren:

Det går heller inte att ”tvinga in kvinnor”. Någon
menar att ”Arbetet bör bedrivas på annat sätt, inte
individfokuserat utan fokuserat på räddningstjänsternas framtida kompetensbehov. Om det är män
eller kvinnor är inte den viktiga frågan utan hur vi
uppfyller kompetensbehoven”. Jämställdhet på ”fel
sätt” eller med ”fel metoder” antas alltså inte bara
hindra den service som erbjuds medborgarna utan

Det görs på fel sätt, man kapar oss som jobbar vid
fotknölarna och vi ”arbetare” vågar inte säga vad vi
tycker för att det är med skrämseltaktik som arbetet
bedrivs, folk som sagt vad de tycker skyfflas undan
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räddningstjänsternas verksamheter är starkt förknippade med kön, särskilt män. Vad blir likabehandling då? Vidare antas ”svenska killar med SMO-utbildning” diskrimineras. Det blir en slags omvänd
diskriminering där befintliga villkor och strukturer
tas för givna och kvinnor antas få otillbörliga fördelar. I kapitel 10 om positiv särbehandling framkommer att en majoritet av dem som besvarat enkäten
är negativt inställda till positiv särbehandling. Kapitlet visar också att det finns en föreställning om
att kvinnor och personer med utländsk bakgrund
ofta är mindre lämpade för arbete som brandmän,
då de endast kan anställas inom räddningstjänsten
genom positiv särbehandling. Återigen är det heltidsbrandmän och SMO-utbildade brandmän som
i störst utsträckning har lämnat kommentarer som
hör hemma i den här tematiken.

också kompetensförsörjningen. En vanlig missuppfattning kring positiv särbehandling är att det innebär att man frångår krav på kompetens.
Samtidigt återfinns kommentarer om att jämställdhetsarbetet går för långsamt och är halvhjärtat;
”Det går för långsamt och är alltför oengagerat. Det
finns ingen vilja inom de manliga strukturerna att
förändra situationen” samt att det ”Finns mycket
kvar att göra”. Den typen av kommentarer är, jämfört med kommentarer om att det jämställdhetsarbete som bedrivs är negativt av flera orsaker, mindre vanligt förekommande. Heltidsbrandmän och
SMO-utbildade brandmän har i flest fall lämnat
kommentarer om ”fel metoder”.

Lika villkor och likabehandling
Ytterligare en annan tematik, som har flera beröringspunkter med tematiken ”fel metoder”, är att
jämställdhet bör handla om lika villkor eller likabehandling snarare än vad som uppfattas vara positiv
särbehandling. ”Positiv särbehandling/kvotering är
inte bra – vi ska inte tvinga in kvinnor och dessutom
diskrimineras svenska killar med SMO-utbildning”
eller som i kommentaren ”Det har blivit hetsjakt
på att positivt särbehandla vilket skapar orättvisa
förhållanden vid rekrytering”. Ytterligare en annan
respondent konstaterar att ”Det är bra med jämställdhet men det måste vara intagningar på lika
villkor oavsett om du är man eller kvinna”. Såväl
kvinnliga som manliga brandmän uttrycker att alla
måste ”göra samma tester” och ”på lika villkor” som
till exempel i kommentaren:

Ökad jämställdhet är positivt
Kommentarer om att ”Ökad jämställdhet är viktigt
men kännedom om/eller aktivt jämställdhetsarbete
i räddningstjänsten saknas” eller att ”Jämställdhetsarbetet går för långsamt och det går att göra mer”
indikerar att det jämställdhetsarbete som bedrivs
skulle kunna växlas upp och göras mer märkbart.
Någon säger att ”Jag ser inget aktivt arbete för ökad
jämställdhet i den räddningstjänst som jag arbetar.
Däremot så anser jag att jämställdhetsarbete är angeläget för att öka kvaliteten”. Ökad jämställdhet,
som det uttrycks här, antas kunna bidra till högre
kvalitet i räddningstjänsten. Oro för att kvaliteten i
räddningstjänstens kärnverksamhet äventyras i och
med ökad jämställdhet utmanas därmed och skulle
alltså kunna innebära ökad kvalitet lika gärna. I den
här tematiken kommer kommentarerna ofta från
brandingenjörer och kvinnor.
Flera kommentarer handlar alltså om att ”Ökad
jämställdhet är positivt för räddningstjänsten men
det går för långsamt och ord måste omsättas i handling”. Kommentarerna pekar på att det är mycket
positivt med jämställdhetsarbete men att det behö-

Avskyr jämställdhetssnacket, tycker att alla som klarar testerna har rätt att vara där, på lika villkor! Däremot anser jag att gruppen mår bra av blandning
med kvinnor och män, de på vår station tycker att
stämningen blivit annorlunda, till det bättre!

Krav på likabehandling mellan könen betyder att
ingen hänsyn ska tas till kön. Samtidigt vet vi att
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Oavsett om de mindre positiva inställningarna
är representativa eller inte är det viktigt att känna
till att de finns för att kunna bemöta och hantera
dem. Vi vet genom tidigare studier att det spelar
roll varför och hur en organisation eller arbetsplats
väljer att arbeta för ökad jämställdhet. I kapitlet har
vi konstaterat att jämställdhetsarbetet antas hindra
verksamheten på olika sätt. Bland annat antas jämställdhetsarbetet få för stort utrymme, göras på ”fel
sätt” och handla om särbehandling snarare än likabehandling. Jämställdhetsarbete i räddningstjänsten bör istället vila på ”rätt analys” och inte utmana
kärnverksamheten, genomföras med ”rätt metoder”
och utövas utan tvång, det vill säga vara mer eller
mindre frivilligt. Politiska krav på ökad jämställdhet antas också ta resurser från andra viktiga och
mer prioriterade områden. Jämställdhet görs följaktligen till ett problem och något jobbigt som bör
undvikas snarare än till en del av ett förändringsoch utvecklingsarbete. Utveckling av svensk räddningstjänst ställs alltså i ett motsatsförhållande till
ökad jämställdhet vilket sannolikt skapar mindre
bra förutsättningar för ett aktivt jämställdhetsarbete. Resonemanget innebär en urholkning vilket betyder att jämställdhetsåtgärder töms på insatser som
skulle kunna utmana och påverka arbetet för ökad
jämställdhet (Pincus 2002). En viktig förutsättning
i denna fråga är räddningstjänstchefernas kunskap,
engagemang och styrning. Kan de visa vägen och
bidra till proaktiva strategier i jämställdhetsarbetet?
I avsnittet ovan beskrev vi att jämställdhetsarbete
på många sätt liknar annat organisatoriskt förändrings- och utvecklingsarbete. Det finns dock en
specifik förutsättning som sannolikt spelar roll för
räddningstjänsternas arbete med frågorna och det
är den egentliga styrningen av räddningstjänsterna
som sker genom kommunala och politiska räddningsnämnder. Räddningsnämnderna ansvarar för
och leder det arbete som utförs av tjänstemännen
inom brandförsvar och räddningstjänsten. MSB
kan alltså inte bestämma över jämställdhetsarbetet

ver utföras på särskilda sätt. Det arbete som bedrivs
i räddningstjänsten idag:
Bedrivs tyvärr inte alltid med rätt fokus och får ibland motsatt effekt. Ibland genomförs det för att det
skall göras och att det ligger i tiden, missar mål, resultat och kontinuitet, gäller att få med ”alla” i processen
på ett naturligt och icke påtvingat sätt.

Ännu en gång kan vi se att jämställdhetsarbetet i
dagens räddningstjänster antas behöva utformas på
särskilda sätt. Det talas bland annat om ”naturliga”
processer och icke-tvång för att undvika vad som
anses vara rent kontraproduktiva ”effekter”. Arbete
för ökad jämställdhet liknar på många sätt annat
organisatoriskt förändringsarbete, det vill säga att
man behöver göra analyser av organisationen eller arbetsplatsen, identifiera förändringsbehov och
sätta upp mätbara kortsiktiga och långsiktiga mål
(Wahl m.fl 2011). Det får oss att fundera på hur
förändrings- och/eller utvecklingsarbete – inom andra områden och med andra frågor – bedrivs inom
räddningstjänsterna. Görs det genom att inkludera
”alla”, med ”naturliga processer” och för ”att det
ligger i tiden”?

Reflektion
Det jämställdhetsarbete som bedrivs inom räddningstjänsten är positivt anser 82 procent av de tillfrågade kvinnorna och 59 procent av de tillfrågade
männen. Detta pekar på att en majoritet av både
kvinnor och män ställer sig bakom de jämställdhetsmål och det jämställdhetsarbete som bedrivs
inom räddningstjänsten och från MSB. I de kommentarer som finns till frågorna framkommer dock
flera olika former av mindre positiva inställningar
till dagens jämställdhetsarbete, argument som också
känns igen från den offentliga samhällsdebatten. En
fråga man kan ställa sig här är hur representativa
de mindre positiva inställningarna är för räddningstjänsterna som helhet?
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fråga om kvinnor, eller kvinnorepresentation, det
vill säga andelsmässig eller kvantitativ jämställdhet.
Lika villkor och likabehandling reduceras därmed
till en fråga om kvinnors antal. Räddningstjänstkontexten som sådan tas för given och kvinnor ska
helt enkelt ”läggas till” i den ordinarie verksamheten. Mansdominansen förnekas och osynliggörs
därmed. Ett aktivt jämställdhetsarbete förutsätter
emellertid en omprövning av kärnverksamheter och
föreställningar om vem eller vilka som antas kunna
arbeta med vad och så vidare. Svenska räddningstjänster behöver göra just det för att skapa goda förutsättningar för jämställdhet. n

i räddningstjänsterna, utan enbart rekommendera
att man arbetar med frågorna. Däremot kan inte
kommunala räddningstjänster bortse från de krav
på aktiva åtgärder som ställs i diskrimineringslagen
(SFS 2008:567). De är skyldiga att främja lika rättigheter och möjligheter.
Att kvinnor och män ska behandlas på ett likvärdigt sätt i arbetslivet är naturligtvis viktigt och
något eftersträvansvärt. Resonemanget är heller inte
specifikt för räddningstjänsten utan följer allmänpolitiska normer om rättvisa, könsneutralitet och
samhällsutveckling som vi tidigare har konstaterat.
Men jämställdhet görs i kommentarerna ofta till en
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Sammanfattning
•
•
•
•
•
•

annat genom ideal om maskulina kroppar (Chetkovich 2004, Faludi 2007). Föreställningar om hur
brandmän ”är” kommer också till uttryck i den
åttauddiga stjärnan som återfinns inom de flesta
brandkårer, i såväl Sverige som internationellt, sedan en lång tid tillbaks. Varje udd antas spegla ett
karaktärsdrag och kan sammantaget tolkas som en
form av ”normsamling” för vilka egenskaper som
värderas högt hos en brandman. Lojalitet, kunskap,
mod, omtanke, skicklighet, takt, uppmärksamhet
och uthållighet är enligt ”ledstjärnan” de ideala
kännetecknen hos en brandman. I MSB:s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) Handlingsprogram för ökad jämställdhet och mångfald i det
kommunala säkerhetsarbetet (2009) framkommer att
ett av de största hindren för en jämställd och mångfaldig räddningstjänst är föreställningar om vem
som kan arbeta som brandman och vilket uppdrag
räddningstjänsten egentligen har. Att ”förändra bilden av brandmannayrket och föreställningen om
vem som kan vara brandman” utgör därför en av
åtgärderna i handlingsprogrammet.
I detta kapitel vill vi undersöka föreställningar
om brandmannaideal och egenskaper som antas
vara viktiga hos brandmän. Som svar på enkätfrågan om idealbilden av brandmän förändras när fler
kvinnor kommer in i yrket svarar en räddningspersonal i beredskap (RiB) att ”en brandman är alltid
en brandman”. Vad betyder det? Hur ”är” en brand-

Samarbetsförmåga ger en brandman högst status och anses vara den viktigaste egenskapen för
att kunna utföra ett bra arbete.
Kunskap, empati/omtanke och initiativförmåga
är andra egenskaper som genomgående rankas
högt.
Bland heltidsbrandmän och SMO-utbildade
rankas fysisk styrka som en av de viktigaste
egenskaperna för att kunna utföra ett bra jobb.
”Brandmannaideal” antas förändras både till det
bättre och till det sämre i och med att fler kvinnor kommer in i yrket.
Det är ”allmänheten” som i första hand föreställs upprätthålla en idealbild av brandmän.
Anpassning till ett traditionellt brandmannaideal antas gälla både kvinnor och män.

Inledning
Föreställningar om brandmän och deras uppdrag
har traditionellt kopplats samman i heroiska beskrivningar av atletiska män som trotsar naturens
krafter med såväl mod som teknik. Framställningar
av brandmän som hjältar återkommer i såväl historiska beskrivningar som i mer moderna skildringar
(Baigent 2001). Hjältemod utmärks av att i ett gott
syfte handla utan fruktan i farliga situationer. I relation till 11 september-attackerna i USA påvisade
flera forskare hur brandmän stereotypiserades bland
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man? Genom ett antal frågor som behandlar olika
egenskaper som är viktiga för att uppnå hög status
inom brandmannayrket samt vilka egenskaper som
är viktiga för att utöva yrket ville vi få fram en bild
av hur en brandman ”bör” vara att ställa mot ett
brandmannaideal som lyfts fram traditionellt. Vi
har också ställt frågor runt hur detta (implicita eller explicita) brandmannaideal påverkas av att fler
kvinnor kommer in i yrket samt i vilken utsträckning kvinnliga brandmän anpassar sig till det traditionella idealet (om det finns ett sådant).

arbete under utryckning eller övrig arbetstid är t ex
Kunskap, Empati/Omtanke respektive Initiativförmåga.
Diagrammen 1-4 visar de fem mest förekommande egenskaperna som angetts ge hög status i
yrket för ett antal olika grupper av respondenter.
Därefter, diagram 5-11, presenteras på samma sätt
egenskaper som anses vara viktiga för yrkets utövande, först under utryckning och därefter under
övrig arbetstid. För räddningspersonal i beredskap
(RiB) redovisas inte övrig arbetstid.
Egenskaper av betydelse för hög status i arbetet
sammanfaller i många avseenden mellan de olika
grupper som redovisas här. Även hur stor andel som
angett de olika egenskaperna som betydelsefulla är
påfallande lika. Samarbetsförmåga är den egenskap
som allra tydligast anses som en viktig egenskap för
status i brandmannayrket. Omkring 60 procent av
de som besvarat enkäten har angett denna egenskap
som en av de fem viktigaste. För gruppen kvinnor
är det över 70 procent som angett samarbetsförmåga. Kunskap, empati/omtanke och initiativförmåga
är också återkommande egenskaper som anses ge
hög status i yrket.
Fysisk styrka är en egenskap som är intressant att
lyfta fram något eftersom den ofta får ett stort fokus
i diskussionen runt kvinnliga brandmän, se t ex kapitel 7 i denna rapport. Bland såväl heltidsanställda
brandmän som SMO-utbildade finns fysisk styrka
med bland de egenskaper som anses ge mest status
i yrket som brandman. Över 50 procent av de svarande i dessa grupper har angett fysisk styrka som
betydelsefull faktor för status i yrket. Andelen kvinnor2 respektive RiB-anställda som anger att fysisk
styrka är viktig för statusen i yrket är väsentligt lägre
(21 % respektive 18 %).
Vad gäller viktiga egenskaper under utryckningssituation, diagram 5-8, så är de egenskaper som
främst lyfts fram påfallande lika de som anses ge

Egenskaper av betydelse för status och
yrkesutövandet…
För att kunna beskriva bilder och motbilder av
brandmannaideal fick respondenterna besvara tre
frågor om egenskaper.1 Tjugo olika egenskaper
listades och respondenterna fick fylla i totalt fem
egenskaper per fråga för att visa vilka egenskaper
de ansåg var de viktigaste för att 1) ge hög status
inom brandmannayrket, 2) kunna utföra ett bra arbete under utryckningar och 3) utföra ett bra arbete
under övrig arbetstid. Egenskaperna skulle anges
utan inbördes rangordning. Vi lyfter också fram
kommentarerna i anslutning till frågorna kring hur
”idealbilden” av en brandman förändras i och med
att fler kvinnor kommer in i yrket samt huruvida
kvinnor anpassar sig till det traditionella brandmannaidealet.
Oavsett om man ser till egenskaper som ger status
eller egenskaper som är viktiga för att utföra yrket
så är samarbetsförmåga den egenskap som tydligast
framträder bland enkätsvaren. Med några få undantag beroende på vilka undergrupper som resultaten
gäller så är det den egenskapen som störst andel har
angivit som viktig. Andra egenskaper som återkommer i svaren oavsett om det är frågan om status,
1 Följande egenskaper fanns att välja mellan i enkäten (de angavs i
bokstavsordning): Eftertänksamhet, Empati/Omtanke, Engagemang,
Fysisk styrka, Hjälpsamhet, Initiativförmåga, Kritiskt tänkande,
Kunskap, Livserfarenhet, Lojalitet, Lyhördhet, Mental styrka, Mod,
Samarbetsförmåga, Social förmåga, Stresstålighet, Säkerhetstänkande,
Teknisk förståelse, Uthållighet, Yrkeserfarenhet.

2 I detta kapitel avses kvinnliga heltidsbrandmän respektive RiBanställda kvinnor när kvinnor anges.
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Diagram 9-10. Egenskaper viktiga för att utföra ett bra arbete
under övrig arbetstid.
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hög status i arbetet. I något fall tillkommer säkerhetstänkande som viktig egenskap under utryckningssituationen och social förmåga lyfts heller inte
här fram som lika viktig. I övrigt är det de samma
egenskaperna som framträder som viktiga och samarbetsförmåga tas upp som den viktigaste för samtliga redovisade grupper.
Likt fallet med status i arbetet så är det endast
för heltidsbrandmännen och de SMO-utbildade
som fysisk styrka kommer med som någon av de
fem viktigaste egenskaperna. Det är också intressant att notera att såväl egenskaperna som procentsiffrorna överensstämmer i mycket hög grad för
heltidsbrandmännen och de SMO-utbildade. För
kvinnor och RiB-anställda kommer återigen fysisk
styrka betydligt längre ned på listan över viktiga
egenskaper. 28 procent av de RiB-anställda och 15
procent av kvinnorna anger fysisk styrka som en av
de fem viktigaste egenskaperna för att kunna utföra
ett bra arbete under utryckning i jämförelse med
53 procent för såväl heltidsbrandmännen som de
SMO-utbildade.
Under den övriga arbetstiden, diagram 9-11,
kommer också den sociala förmågan fram som en
viktig eller kanske rent av den viktigaste egenskapen. För gruppen kvinnor är det inte den sociala
förmågan som flest angett som viktigast. Även
utanför utryckningssituationen är det samarbetsförmågan som anses som viktigast för kvinnorna.
Över 50 procent av kvinnorna anser dock att social
förmåga hör till de viktigaste egenskaperna. Utöver
social förmåga är det även det som definieras som
samarbetsförmåga som rankas som bland de viktigaste egenskaperna för att utföra ett bra arbete.
I en studie genomförd på uppdrag av MSB under 2010 (Markör 2010) ställdes liknande frågor
runt vilka egenskaper som var viktiga för att arbeta
som brandman med delvis också liknande resultat.
Ingen åtskillnad gjordes i den undersökningen mellan utryckningssituation och övrig arbetstid. Även
allmänheten fick vid detta tillfälle möjlighet att
svara på frågorna. Brandmännen (37 procent hel-
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Diagram 9-10. Egenskaper viktiga för att utföra ett bra arbete
under övrig arbetstid.
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följande punkter.
• Det finns inget brandmannaideal
• ”Allmänheten” upprätthåller en idealbild
• Det finns ett brandmannaideal som förändras
till det bättre
• Det finns ett brandmannaideal som förändras
till det sämre
• Anpassning till ett brandmannaideal gäller såväl
kvinnor som män

Diagram 11. Egenskaper viktiga för att utföra ett bra arbete under
övrig arbetstid.

tidsanställda och 63 procent RiB-anställda) angav
då Samarbetsförmåga, Lugn och Social förmåga som
de tre viktigaste egenskaperna. För allmänheten var
Fysisk styrka den egenskap som ansågs som viktigast
följt av Lugn respektive Mod. I rapporten redovisas också att det bland allmänheten i högre grad är
kvinnor än män som anger att styrka är en viktig
egenskap. Allmänhetens bild av viktiga egenskaper
skiljer sig därmed en del från de som är aktiva i yrket.

Allmänheten upprätthåller en idealbild
Bland de kommentarer som konstaterar att brandmannaideal förekommer – men ser olika ut – antas
den så kallade allmänheten ha en speciell syn på
vem som arbetar som brandman. I en kommentar
påtalas till exempel att ”allmänheten uppfattar oss
som positiva hjälpare och att vi alltid gör vårt bästa
för tredje man”. Några tycker att allmänheten ska
”få behålla sin idealbild” och att det är det kvalificerade arbete som utförs av räddningstjänsten som
även fortsättningsvis måste få vara det viktigaste –
oavsett vem som utför det. En förutsättning som
ofta återkommer i kommentarerna är emellertid
den fysiska styrkan.

… och brandmannaideal
I detta avsnitt presenterar vi kommentarer i enkätsvaren kring hur ”idealbilden” av en brandman
antas förändras i och med att fler kvinnor kommer
in i yrket samt huruvida kvinnor anpassar sig till
ett föreställt traditionellt brandmannaideal. På ett
schematiskt sätt kan huvuddragen sammanfattas i
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Det ﬁnns inget brandmannaideal
I flera av kommentarerna kring ett traditionellt
brandmannaideal ifrågasätts om det överhuvudtaget finns ett sådant ideal. Man frågar sig ”hur ser
det idealet ut?” eller påstår att ”jag är inte bekant
med den idealbilden tyvärr”. Någon vill få förklarat för sig vad det traditionella brandmannaidealt
är medan andra funderar på vems idealbild vi frågar
efter. Flera av dem som lämnat kommentarer kring
frågorna tycker alltså inte att det finns någon idealbild och att frågan är ”provocerande”. Man framhåller att inom räddningstjänsten finns alla typer av
människor – ”helt vanliga människor” – som arbetar där för att de tycker om att hjälpa andra. Som vi
ska se nedan förekommer emellertid ett antal olika
brandmannaideal.
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I flera av kommentarerna kring ett traditionellt
brandmannaideal ifrågasätts om det överhuvudtaget finns ett sådant ideal. Man frågar sig ”hur ser
det idealet ut?” eller påstår att ”jag är inte bekant
med den idealbilden tyvärr”. Någon vill få förklarat för sig vad det traditionella brandmannaidealt
är medan andra funderar på vems idealbild vi frågar
efter. Flera av dem som lämnat kommentarer kring
frågorna tycker alltså inte att det finns någon idealbild och att frågan är ”provocerande”. Man framhåller att inom räddningstjänsten finns alla typer av
människor – ”helt vanliga människor” – som arbetar där för att de tycker om att hjälpa andra. Som vi
ska se nedan förekommer emellertid ett antal olika
brandmannaideal.
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• Det finns ett brandmannaideal som förändras
till det bättre
• Det finns ett brandmannaideal som förändras
till det sämre
• Anpassning till ett brandmannaideal gäller såväl
kvinnor som män
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övrig arbetstid.
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då Samarbetsförmåga, Lugn och Social förmåga som
de tre viktigaste egenskaperna. För allmänheten var
Fysisk styrka den egenskap som ansågs som viktigast
följt av Lugn respektive Mod. I rapporten redovisas också att det bland allmänheten i högre grad är
kvinnor än män som anger att styrka är en viktig
egenskap. Allmänhetens bild av viktiga egenskaper
skiljer sig därmed en del från de som är aktiva i yrket.
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”få behålla sin idealbild” och att det är det kvalificerade arbete som utförs av räddningstjänsten som
även fortsättningsvis måste få vara det viktigaste –
oavsett vem som utför det. En förutsättning som
ofta återkommer i kommentarerna är emellertid
den fysiska styrkan.
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I detta avsnitt presenterar vi kommentarer i enkätsvaren kring hur ”idealbilden” av en brandman
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in i yrket samt huruvida kvinnor anpassar sig till
ett föreställt traditionellt brandmannaideal. På ett
schematiskt sätt kan huvuddragen sammanfattas i
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Det traditionella idealet stark och vältränad, kanske
tycks vara föråldrat eftersom liv räddas, inte enbart
vid brand utan även vid många andra typer av olyckor där fysisk styrka inte är det avgörande. Men den
dagen när man ska bli räddad ur en brand, förutsätter
allmänheten att brandmannen är fysiskt stark för att
klara av att livrädda dem.

gan, stresståligheten och initiativförmågan som
annars bedöms vara viktigast under uttryckning.
Med hänvisning till allmänheten kommer dessutom brandmannayrket att handla om just operativa
räddningsinsatser, vilket riskerar att osynliggöra det
förebyggande räddningsarbetet och andra former av
arbeten i det kommunala risk- och säkerhetsarbetet.

Det traditionella idealet stark och vältränad, kanske
tycks vara föråldrat eftersom liv räddas, inte enbart
vid brand utan även vid många andra typer av olyckor där fysisk styrka inte är det avgörande. Men den
dagen när man ska bli räddad ur en brand, förutsätter
allmänheten att brandmannen är fysiskt stark för att
klara av att livrädda dem.

gan, stresståligheten och initiativförmågan som
annars bedöms vara viktigast under uttryckning.
Med hänvisning till allmänheten kommer dessutom brandmannayrket att handla om just operativa
räddningsinsatser, vilket riskerar att osynliggöra det
förebyggande räddningsarbetet och andra former av
arbeten i det kommunala risk- och säkerhetsarbetet.

Allmänheten antas alltså förvänta sig fysiskt starka
brandmän och ”kunniga individer” som i kommentaren ”När det brinner i någons hus kommer
de som bor där alltid vilja ha en kunnig individ
med tillräcklig fysisk förmåga att kunna göra en så
bra insats som möjligt. Så har det alltid varit och så
kommer alltid att vara.” Skicklighet inom brandmannayrket kopplas här samman med fysisk styrka
vilket utesluter flera andra slags kompetenser.
Med hänvisning till allmänheten antas kön sakna
betydelse så länge ”rätt” brandmän med ”tillräcklig
fysisk förmåga” tillåts undsätta människor i nöd.
Allmänhetens förväntningar på styrka vid en räddningsinsats förväntas heller inte förändras: ”Så har
det alltid varit och så kommer det alltid att vara”.
Andra anser att allmänhetens bild är felaktig eller
inte ”verklighetsanpassad”, och känner inte igen sig
i beskrivningarna. Någon menar att ”Det kanske
är en villfarelse hos allmänheten att brandmän är
övernaturliga, men jag har under alla mina år som
brandman aldrig känt mig övernaturlig. ”Det finns
alltså uttryck för att brandmannaideal både är positiva och oumbärliga men också problematiska.
Allmänheten – eller tredje man – görs till en garant för ett traditionellt brandmannaideal som vi
tolkar kommentarerna. Bland annat antas fysisk
styrka säkerställa att allmänheten kan undsättas.
Som vi kunde se i attitydundersökningen från MSB
(2010) anser allmänheten att styrka och kondition
är de viktigaste egenskaperna hos en brandman men
det är naturligtvis intressant att den fysiska styrkan
lyfts fram som central vid en räddningsinsats – i
allmänhetens namn – när det är samarbetsförmå-

Det finns ett brandmannaideal som förändras till det
bättre
Kommentarer om att den ”traditionella” bilden
förändras till det bättre handlar om att tidigare
ideal om stora och starka brandmän ersätts med alternativa bilder där ”att hjälpa människor” är det
viktigaste och egenskaper som empati, kunskap och
medkännande är centrala, såsom i kommentaren
”Idealet för en brandman är inte längre stor och
stark och modig, utan kunnig, empatisk och förstående”. Eller som i kommentaren ”muskler har idag
en överdriven roll pga nya lättare material samt nya
arbetssätt”. Nya arbetsuppgifter, såsom ett ökat teknikanvändande, föreställs alltså vara en anledning
till att idealbilden förändras ”det handlar inte lika
mycket om personlig styrka längre, vi blir mer tekniker”. Flera respondenter påpekar att förändring
av ”macho-brandmannen” kommer att ta tid och
att det inte kommer att gå av sig självt, utan måste
diskuteras kontinuerligt. Det är uppenbart att det
finns ett brandmannaideal som behöver förändras
och ersättas med alternativ genom diskussioner.
Förändringar av machokulturen är också ett av flera
önskemål om räddningstjänstens utveckling som vi
diskuterar vidare i kapitel 12, Visioner om den framtida räddningstjänsten.
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sämre
Den ”traditionella” bilden förändras även till det
sämre enligt ett antal kommentarer. Det är i första
hand med hänvisningar till sänkta fysiska krav vid
rekrytering som brandmannaidealet förvanskas en-
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ligt dessa kommentarer. Någon ”hoppas idealbilden
inte ändras mot att gå från en stor stark brandman
till något annat” och en annan att ”de fysiska testerna bibehålls”. Ytterligare någon kommenterar att:
Den machobild som tidigare fanns håller sakta men
säkert på att suddas ut. Detta i takt med att vi syns i
fler sammanhang än bara olyckor men också att kraven på fysiken hos oss brandmän sänkts avsevärt.

Som vi tolkar kommentarerna upplevs sänkta fysiska krav utgöra ett hot mot idealbilder av traditionella brandmän. Det handlar huvudsakligen om
de fysiska testerna vid rekryteringen till yrket. Den
fysiska arbetskapaciteten hos brandmän har länge
diskuterats inom räddningstjänsten och utgör fortfarande ett stort samtalsämne i allehanda sammanhang (Ericson 2011). Inte minst i relation till det
av MSB initierade projektet Brandmannens fysiska
förmåga där olika gränsvärden tagits fram. Det finns
inga enhetliga fysiska krav vid nyanställning och
huruvida de fysiska kraven är relevanta eller inte tar
inte vi ställning till i det här sammanhanget utan
konstaterar helt enkelt att de fortfarande villkorar
såväl rekrytering som föreställningar om vem som
kan arbeta som brandman.

fram som en av de allra mest centrala egenskaperna
hos en brandman och kommentarerna om anpassning kan tolkas som en förutsättning för just samarbete. All anpassning ses dock inte med blida ögon,
som i kommentaren ”När kvinnliga brandmän försöker ha manligt beteende är det en katastrof. Man
vill ju ha en kvinna som är kvinna och tänker som
en kvinna för då bidrar hon med mycket positiva
saker.” Eller som nedan:
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till något annat” och en annan att ”de fysiska testerna bibehålls”. Ytterligare någon kommenterar att:

Jag har jobbat med tre kvinnliga brandmän på olika
orter. En var oteknisk, hade dålig fysik och hade ett
behov av att framställa sig bättre än vad hon var.
Hon kunde inte tänka sig att ta till sig något andra sa
till henne, utan visste jämt bäst själv. En var bra att
jobba med, hon hade nästan tillräcklig fysisk form,
skapligt tekniskt kunnande och var villig att lyssna
för att lära av andra. En var nästan för intresserad av
brandmannayrket, kunde och visste bäst själv, hade
svårt att lyssna på andra samt att hon hade problem
med fysiken.

Som vi tolkar kommentarerna upplevs sänkta fysiska krav utgöra ett hot mot idealbilder av traditionella brandmän. Det handlar huvudsakligen om
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inte vi ställning till i det här sammanhanget utan
konstaterar helt enkelt att de fortfarande villkorar
såväl rekrytering som föreställningar om vem som
kan arbeta som brandman.

Kvinnors anpassning uppfattas alltså som både ”för
mycket” och felaktig på olika sätt. En brandman
menar dock att kvinnor både anpassar sig till ett
ideal och samtidigt bidrar till positiva förändringar
av det samma. Han säger ”Både ja och nej, dels så
anpassar de sig och dels så är de med och bidrar till
stora och sunda förändringar av brandmannaidealet – inte minst att göra oss brandmän mer mänskliga och mindre macho”. Eller som enligt en annan
kommentar:

Anpassning gäller såväl kvinnor som män
Vi frågade i enkäten om kvinnor i räddningstjänsten anpassar sig till det traditionella idealet. ”Ja, de
anpassar sig precis som männen gör! ”Har de något
val?”, undrar någon. För att ”vi ska kunna jobba i
svåra situationer och då som ett lag, då måste man
kunna anpassa sig” säger en annan. Ytterligare en
annan påstår att ”Det behöver de göra för att klara
av traditionella brandmannauppgifter”. Kommentarerna indikerar att arbetet som brandman kräver
anpassning och en viss inordning för att överhuvudtaget kunna utföras. ”Tar man seden dit man kommer och anpassar sig till gällande regler finns det
inga problem”. Samarbetsförmåga lyfts i enkäten

Kvinnor tror jag väljer en kombination av sin egen
väg och det rådande idealet utifrån de egna förutsättningarna, dvs hon tillför sitt synsätt, vilket påverkar
våra ideal och därmed förändras dessa.

Ett par brandmän kommenterar att ”som kvinna i
en manligt dominerad värld så känner jag tydligt
att jag inte är normen, vilket gör att det är svårt
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såsom samarbetsförmåga och empati och omtanke
kopplas traditionellt samman med kvinnor och
kvinnors sysslor i yrken där kvinnor dominerar. Det
är därför intressant att just dessa egenskaper ger hög
status i ett yrke som förknippas så starkt med män.
Betyder det att könsmärkningen av brandmannayrket håller på att förändras?
Vi kan emellertid också konstatera att fysisk
styrka anses vara viktigt för både status och arbete
under utryckning, åtminstone för heltidsbrandmän
och SMO-utbildade brandmän, se också kapitel
7 i denna rapport. Fysisk styrka förknippas oftast
med män i olika sammanhang, inte bara inom
räddningstjänsten. Föreställningar om fysisk styrka
villkorar av allt att döma både idealbilder och föreställningar om vem som kan arbeta som brandman
– trots att samarbetsförmåga anses vara viktigast i
brandmannayrket. Vad beträffar brandmannaideal
så hänvisar brandmännen till att det i första hand
är allmänheten som upprätthåller föreställningar
om den fysiska styrkans betydelse för arbetet som
brandman. I vår tolkning görs allmänheten till en
garant för ett traditionellt brandmannaideal och bidrar dessutom till att brandmannayrket kommer att
handla om operativa räddningsinsatser snarare än
det breddade uppdraget, det vill säga det förebyggande räddningsarbetet i det kommunala risk- och
säkerhetsarbetet. Genom hänvisningar till allmänhetens uppfattningar placeras också brandmannaidealen utanför räddningstjänsternas kontroll, det
vill säga att ”problemet” förläggs någon annanstans
och inte i den egna verksamheten. Det underlättar
knappast räddningstjänsternas arbete för alternativa
och mindre traditionella bilder av brandmannayrket. n

att ta/få en självklar plats i ”gänget”. En annan respondent menar att hon inte anpassar sig och ”hoppas att andra inte känner sig tvingade att göra det”.
Balansgången mellan att anpassa sig eller att gå ”sin
egen väg” visar sig vara komplicerad, särskilt för
kvinnor. Anpassning till traditionella ideal (i någon
form) förefaller dock vara en förutsättning för att få
en plats i gänget och klara av traditionella brandmannauppgifter.

Reflektion
Brandmannayrket är starkt könsmärkt, det vill säga
att det förknippas med ett visst kön, nämligen män.
Med könsmärkning avses också att specifika sysslor men även olika egenskaper brukar associeras
med ett visst kön, kvinnor eller män. Könsmärkta
sysslor och egenskaper kan uppfattas som självklara
och naturliga inom olika branscher men kan samtidigt förändras och är alltid resultat av olika förhandlingar och maktrelationer . Typiskt ”manliga”
sysslor – eller egenskaper – kan av olika anledningar
förändras och komma att uppfattas som antingen
mer eller mindre könsneutrala eller till och med
”kvinnliga”. Vi kan se att samarbetsförmåga är den
egenskap som anses vara viktigast för att utföra
yrket som brandman och som dessutom ger högst
status. Det framkommer heller inte att någon större
åtskillnad görs mellan egenskaper som ger hög status respektive vad som anses viktigt för att kunna
utföra yrket. Mellanmänskliga relationer betraktas
alltså som centrala i arbetet som brandman vilket
också märks i att empati och omtanke lyfts fram
som en viktig egenskap för en brandman. Andra
egenskaper såsom kunskap och initiativförmåga
tycks också spela roll för såväl status som arbete
under utryckning och övrig arbetstid. Egenskaper
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Sammanfattning
•
•
•
•
•

•
•

att kunna kombinera arbete och fritid på ett bra sätt
som avgör om livet upplevs som gott och tillfredsställande. Mycket ofta rymmer ”fritiden” bland annat en familj, något som i hög grad ställer villkor
när det gäller våra möjligheter och förväntningar i
relation till arbetet.
I samtal med personer såväl inom som utanför
räddningstjänsterna har vi då och då stött på uppfattningen att detta är ett mycket ”speciellt jobb”.
Samtidigt är det något oklart vari det speciella består. Med tanke på vårt forskningsprojekts syfte –
att undersöka förutsättningarna för ökad jämställdhet och mångfald i räddningstjänsterna – framstår
det emellertid som centralt att se närmare på vad
som kan tänkas ligga bakom denna uppfattning.
Vad är det som eventuellt gör arbetet speciellt? Har
det med arbetets innehåll att göra? Har det något
att göra med arbetstiderna, eller relationen arbetefritid? Finns det faktorer här som begränsar, respektive möjliggör, jämställdhet och mångfald inom
räddningstjänst?
I det här kapitlet ser vi närmare på vad anställning
i räddningstjänst innebär och hur det ser ut hos de
räddningstjänstanställda som besvarat enkäten när
det gäller livet utanför arbetet, fritid och familj. I
nästa kapitel presenterar vi resultat om möjligheten
av att kunna kombinera detta till ett gott vardagsliv.

Bland samtliga respondenter är det vanligast att
ägna fritiden åt familj/barn.
Bland samtliga respondenter kommer motion
på andra plats bland de vanligaste fritidssysselsättningarna.
Bland kvinnorna kommer motion på första
plats som den vanligaste fritidssysselsättningen.
Trots att motion tillhör de vanligaste fritidsaktiviteterna, har nästan fyra av tio inte angett detta
bland sina fem främsta fritidssysselsättningarna.
När det gäller familjeförhållanden, är männen
som svarat gifta/sambo i större utsträckning än
genomsnittet för riket, för kvinnorna gäller det
omvända (än så länge?).
Det är fler bland männen än bland kvinnorna
som har hemmavarande barn (än så länge?).
Nästan en fjärdedel av heltidsbrandmännen och
en tredjedel av dem i operativ ledning har en
bisyssla vid sidan av sin anställning i räddningstjänst.

Inledning
Såväl arbetslivs- som genusforskning har länge visat att det är otillräckligt att studera förhållanden
i arbetslivet utan att ta hänsyn till livet utanför arbetet – det vi vanligen kallar fritiden. Människors
föreställningar, normer och värderingar om arbete
står i relation till livet som helhet. Vi eftersträvar ett
fungerande och gott vardagsliv och här ingår både
arbete och fritid. Framför allt är det möjligheten av
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I denna rapport betonar vi att svensk kommunal
räddningstjänst i praktiken är många olika organi-
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•
•
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•
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sationer. De lokala variationerna är mycket stora
och personalen kan ha många olika anställningsformer, olika typer av utbildning och olika arbetsuppgifter. I enkätundersökningen valde vi att vända
oss till ett flertal personalkategorier, snarare än att
– vilket kanske hittills varit vanligast – fokusera på
brandmännen. Som löpande framgår, visade det sig
att position/tjänst och utbildning tenderar att vara
faktorer som påverkar inställningen till arbetet och
till förändringar inom organisationerna.
Olikheterna inom och mellan personalgrupper är en följd inte bara av de varierande lokala
omständigheterna. De är också ett resultat av en
övergripande politisk förändringsvilja de senaste
decennierna, från lagstiftningsnivån och vidare.
I dag handlar arbetet inte enbart om räddningstjänst som sådan (brandmän i utryckningsstyrka).
Arbetet kan också handla om riskhantering, systematiskt säkerhetsarbete (förebyggande arbete)
och miljöfrågor. En räddningstjänst kan vara organiserad i flera avdelningar med olika funktioner
och olika arbetsuppgifter. Det kan finnas en eller
flera räddningsstyrkor/räddningskårer som leds av
en räddningsledare. Räddningsledaren är formellt
kommunens räddningschef, som emellertid kan
delegera funktionen. Beteckningar på befäl som
kan vara räddningsledare är styrkeledare, brandförman, brandmästare, insatsledare, yttre befäl och
räddningschef i beredskap. Varje räddningstjänst
väljer själv hur man vill beteckna sina befäl och även
vilka befäl som skall verka som räddningsledare.
Arbetsvillkor och arbetsförhållanden skiljer sig
mycket mellan olika personalgrupper. En förebyggande avdelnings huvuduppdrag är att motverka
brand och andra olyckor genom information, råd,
stöd, utbildning och tillsyn. Brandingenjörer och
brandinspektörer, som arbetar inom förebyggande
verksamhet, arbetar dagtid. En utbildningsenhet
med instruktörer, administratörer och servicetekniker kan lyda under denna avdelning och ansvara för
den externa utbildningen och driften av övningsfäl-

tet där de flesta kurser genomförs. En stor del av de
interna övningarna bedrivs också på övningsfältet.
I räddningsstyrkorna/räddningskårerna kan man
vara anställd på såväl hel- som deltid. Deltidskårerna finns ofta i mindre kommuner. Det finns betydligt fler deltidsanställda än heltider. 2011 fanns det
i Sverige 11050 deltidsanställda, det vill säga räddningspersonal i beredskap (RiB). Av dessa var 523
kvinnor. 6020 personer var anställda på heltid med
arbete i operativ räddningstjänst och förebyggande verksamhet, utav dessa var 216 kvinnor (MSB
2012). Andelen kvinnor är således störst bland de
deltidsanställda brandmännen.
Som deltidsanställd räddningspersonal har man
som regel beredskap i hemmet var fjärde vecka, med
en inställningstid på stationen inom fem minuter.
Man deltar också regelbundet i utbildning och
övningar. De flesta anställda i deltidskåren har sin
huvudanställning någon annanstans och beredskapen som brandman utgör en bisyssla för dem. Vårt
resonemang i kapitlet omfattar inte dessa huvudanställningar utan enbart anställningen som deltidsbrandman.
Som heltidsanställt befäl eller brandman i utryckningstjänst ingår man oftast i skiftlag på räddningsstationen. Man arbetar antingen hela dygnspass
eller delade dygn. För det mesta består en styrka
av brandmästare, brandförmän och brandmän.
Huvuduppgiften är att ansvara för den akuta utryckningsverksamheten och insatser vid olyckor
och bränder. Viktiga inslag i arbetsuppgifterna är
övning, egen utbildning, underhåll av materiel och
planering. Skiftlagen kan också arbeta med förebyggande arbete såsom information och utbildning, till
exempel vid besök i bostadsområden och i skolor.
Som en följd av dessa skillnader är det svårt att
uttala sig om vad som kännetecknar arbete i räddningstjänsten, och på vilket sätt det eventuellt är
speciellt. Det som brukar lyftas fram här är emellertid några faktorer, som gäller gruppen brandmän.
Dels handlar det förstås om arbetets innehåll, det
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operativa räddningsarbetet. Undersökningar visar
emellertid att detta inte upptar någon stor del av
arbetstiden, Mårtensson (2002) nämner en genomsnittlig siffra på 3,2 procent. Resten av tiden upptas
av underhåll av utrustning, övningar, träning och,
på senare tid allt oftare, förebyggande arbete i det
omgivande samhället.
Däremot har tidigare forskning lyft fram andra
aspekter av arbetet i räddningstjänst som kan ha
med det ”speciella” att göra, och som i så fall gäller framför allt heltidsbrandmännen. På räddningsstationerna finns ytterligare ett arbetstidsbegrepp
utöver hel- och deltid. Det faktum att man som
heltidsbrandman befinner sig på stationen och har
beredskap tillsammans med sitt skiftlag även kvällar, nätter och helger ger upphov till ett speciellt
tidsrum, som har beskrivits som bland annat ”fri/
are/ tid”, ”arbetsfri arbetstid ” och ”den andra tiden”
(Ericson 2011). Detta är visserligen arbetstid, men
inte på samma sätt som under vardagar och dagtid.
Gränsen mellan arbetet och den privata sfären är
diffus och flytande. Samtidigt tycks denna tid ha
stor betydelse för brandmännens upplevelse av yrkesidentitet, yrkesstolthet och gemenskap (Ericson
2011), det vill säga att det är ett ”tid-rum” vi i hög
grad måste räkna med när det gäller just räddningspersonals upplevelse av att kunna kombinera arbetet med resten av livet på ett bra sätt.
En effekt av arbetsorganisationen med relativt
lång sammanhängande ledighet mellan arbetspassen, och kanske i viss mån även den ”arbetsfria”
tiden, är emellertid att bland annat möjligheten av
att ha bisysslor gynnas.
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Diagram 1. Andel av respondenter indelat i olika tjänstekategorier
som svarat att de har någon form av bisyssla (n = 841)

Diagrammet visar att 24 procent av heltidsbrandmännen, 33 procent av operativ arbetsledning och
11 procent av brandingenjörerna har en bisyssla.
De flesta i alla befattningsgrupper har en bisyssla
som omfattar upp till 25 procent av en heltid och
detta gäller för både kvinnor och män. Manliga
heltidsbrandmän har i högre omfattning än kvinnor en bisyssla som omfattar upp till 25 procent
av en heltid – 38 respektive 28 procent. En intressant iakttagelse (även om antalet kvinnor i vårt
material är litet) är att kvinnliga brandingenjörer i
högre omfattning än manliga brandingenjörer har
en bisyssla som omfattar upp till 25 procent av en
heltid – 27 respektive 15 procent. Sammantaget är
brandingenjörerna dock den grupp som har bisysslor i minst omfattning, sannolikt beroende på att
de ofta arbetar dagtid och att arbetet därmed inte
lämnar samma öppningar för extra arbeten som när
det gäller heltidsbrandmännen. Brandingenjörerna
har heller inte ”arbetsfri” tid under arbetstid.
Det framgår av kommentarer som respondenterna lämnade beträffande bisysslor, att dessa inte behöver innebära en kontinuerlig sysselsättning. Det
kan lika gärna vara så, att man hoppar in på olika
ställen när det behövs och när det passar in för den
enskilda. En hel del driver dock olika typer av egna
företag. Många kommentarer handlar om att lönen
inom räddningstjänsten är så låg att det inte går att
klara sig utan de extra inkomster som bisysslor kan
inbringa, speciellt i de större städerna där levnads-

Bisysslor
I enkäten ställdes frågan: Har du bisysslor/andra anställningar vid sidan av din anställning i räddningstjänsten?

51

operativa räddningsarbetet. Undersökningar visar
emellertid att detta inte upptar någon stor del av
arbetstiden, Mårtensson (2002) nämner en genomsnittlig siffra på 3,2 procent. Resten av tiden upptas
av underhåll av utrustning, övningar, träning och,
på senare tid allt oftare, förebyggande arbete i det
omgivande samhället.
Däremot har tidigare forskning lyft fram andra
aspekter av arbetet i räddningstjänst som kan ha
med det ”speciella” att göra, och som i så fall gäller framför allt heltidsbrandmännen. På räddningsstationerna finns ytterligare ett arbetstidsbegrepp
utöver hel- och deltid. Det faktum att man som
heltidsbrandman befinner sig på stationen och har
beredskap tillsammans med sitt skiftlag även kvällar, nätter och helger ger upphov till ett speciellt
tidsrum, som har beskrivits som bland annat ”fri/
are/ tid”, ”arbetsfri arbetstid ” och ”den andra tiden”
(Ericson 2011). Detta är visserligen arbetstid, men
inte på samma sätt som under vardagar och dagtid.
Gränsen mellan arbetet och den privata sfären är
diffus och flytande. Samtidigt tycks denna tid ha
stor betydelse för brandmännens upplevelse av yrkesidentitet, yrkesstolthet och gemenskap (Ericson
2011), det vill säga att det är ett ”tid-rum” vi i hög
grad måste räkna med när det gäller just räddningspersonals upplevelse av att kunna kombinera arbetet med resten av livet på ett bra sätt.
En effekt av arbetsorganisationen med relativt
lång sammanhängande ledighet mellan arbetspassen, och kanske i viss mån även den ”arbetsfria”
tiden, är emellertid att bland annat möjligheten av
att ha bisysslor gynnas.

100	
  
80	
  
60	
  
40	
  
20	
  
0	
  

Hel+dsbrandmän	
  

Opera+v	
  ledning	
  

Brandingenjörer	
  

Diagram 1. Andel av respondenter indelat i olika tjänstekategorier
som svarat att de har någon form av bisyssla (n = 841)

Diagrammet visar att 24 procent av heltidsbrandmännen, 33 procent av operativ arbetsledning och
11 procent av brandingenjörerna har en bisyssla.
De flesta i alla befattningsgrupper har en bisyssla
som omfattar upp till 25 procent av en heltid och
detta gäller för både kvinnor och män. Manliga
heltidsbrandmän har i högre omfattning än kvinnor en bisyssla som omfattar upp till 25 procent
av en heltid – 38 respektive 28 procent. En intressant iakttagelse (även om antalet kvinnor i vårt
material är litet) är att kvinnliga brandingenjörer i
högre omfattning än manliga brandingenjörer har
en bisyssla som omfattar upp till 25 procent av en
heltid – 27 respektive 15 procent. Sammantaget är
brandingenjörerna dock den grupp som har bisysslor i minst omfattning, sannolikt beroende på att
de ofta arbetar dagtid och att arbetet därmed inte
lämnar samma öppningar för extra arbeten som när
det gäller heltidsbrandmännen. Brandingenjörerna
har heller inte ”arbetsfri” tid under arbetstid.
Det framgår av kommentarer som respondenterna lämnade beträffande bisysslor, att dessa inte behöver innebära en kontinuerlig sysselsättning. Det
kan lika gärna vara så, att man hoppar in på olika
ställen när det behövs och när det passar in för den
enskilda. En hel del driver dock olika typer av egna
företag. Många kommentarer handlar om att lönen
inom räddningstjänsten är så låg att det inte går att
klara sig utan de extra inkomster som bisysslor kan
inbringa, speciellt i de större städerna där levnads-

Bisysslor
I enkäten ställdes frågan: Har du bisysslor/andra anställningar vid sidan av din anställning i räddningstjänsten?

51

kostnaderna är högre än på mindre orter i Sverige.
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Här är det i stället ”motion” som intar tätpositionen, följt av ”resor” och först på tredje plats finner
vi ”familj/barn”. Sett till vad andra undersökningar
visar (till exempel SCB 2012) kan detta tyckas något överraskande. Hem och familj upptar vanligen
en stor del av kvinnors tid utanför arbetet. Resultaten från vår studie är sannolikt ett utslag av att det
är färre kvinnor än män bland de svarande som har
familj/barn.
När det gäller anställning i räddningstjänsten talas det ofta om betydelsen av motion och träning.
Som en av respondenterna kommenterat: ”Som
brandman deltid måste man i större utsträckning
själv ta ansvar för sin kondis.” Siffrorna visar emellertid att heltidsbrandmän prioriterar motion i större utsträckning än andra personalgrupper i räddningstjänsten (64 procent jämfört med 60 procent
för RiB, 58 procent för anställda i operativ ledning,
52 procent för brandingenjörer och 52 procent för
annan, icke operativ, personal). Skillnaden mellan
åldersgrupper är också ganska stor. Andelen sjunker
proportionellt med stigande ålder (till exempel 73
procent i åldersgruppen 20-29 år, att jämföra med
43 procent i åldersgruppen 50-59 år, jämför kapitel
7 om hur man i olika åldersgrupper upplever fysiska
begränsningar.)Diagrammet visar de fem fritidssysselsättningar som flest har valt. På sjätte plats kommer emellertid för både kvinnor och män motion
i lag. Totalt utövar 36 procent av respondenterna
någon form av motion i lag.
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Diagram 3. De vanligaste fritidsintressena, kvinnor (n = 65)
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Diagram 2. De vanligaste fritidsintressena, alla respondenter (n =
1176)

Om man enbart ser på hur männen har svarat finns
ingen skillnad, ”familj/barn” är det svarsalternativ
som flest har valt. Ser vi till enbart kvinnorna är
det samma kategorier som angetts men ordningen
är en annan.

1 I enkäten fanns 22 svarsalternativ (angivna i bokstavsordning) att välja
mellan: Bilar/motorcyklar, Båtliv, Böcker/litteratur, Dans, Familj/barn, Film,
Fiske/jakt, Friluftsliv, Heminredning, Hus/sommarstuga, Husdjur, Internet/
datorer, Konstnärlig verksamhet/hantverk/handarbete, Matlagning,
Motionera/idrotta (lagidrotter), Motionera/idrotta (övrigt), Musik, Politiskt/
fackligt aktiv, Resor, Teater/konserter/utställningar, Umgås med vänner,
Annat, vad?
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Låt oss gå vidare och se på hur respondenterna har
svarat på frågan om vad de ägnar sig åt när de inte
arbetar. Det var möjligt att ange upp till fem fritidssysselsättningar.1
Många av våra respondenter har familj och inte
oväntat är det just familj/barn som flest har angett.
Men nästan lika vanligt är att man svarat ”motion”,
därefter kommer ”resor”, ”vänner” och ”friluftsliv”.

0	
  

kostnaderna är högre än på mindre orter i Sverige.

100	
  

70	
  
60	
  

Låt oss gå vidare och se på hur respondenterna har
svarat på frågan om vad de ägnar sig åt när de inte
arbetar. Det var möjligt att ange upp till fem fritidssysselsättningar.1
Många av våra respondenter har familj och inte
oväntat är det just familj/barn som flest har angett.
Men nästan lika vanligt är att man svarat ”motion”,
därefter kommer ”resor”, ”vänner” och ”friluftsliv”.

50	
  
40	
  
30	
  
20	
  
10	
  
0	
  

Mo.on	
  

60	
  
40	
  
20	
  
Mo0on	
  

Resor	
  

Frilu;sliv	
  

Vänner	
  

Här är det i stället ”motion” som intar tätpositionen, följt av ”resor” och först på tredje plats finner
vi ”familj/barn”. Sett till vad andra undersökningar
visar (till exempel SCB 2012) kan detta tyckas något överraskande. Hem och familj upptar vanligen
en stor del av kvinnors tid utanför arbetet. Resultaten från vår studie är sannolikt ett utslag av att det
är färre kvinnor än män bland de svarande som har
familj/barn.
När det gäller anställning i räddningstjänsten talas det ofta om betydelsen av motion och träning.
Som en av respondenterna kommenterat: ”Som
brandman deltid måste man i större utsträckning
själv ta ansvar för sin kondis.” Siffrorna visar emellertid att heltidsbrandmän prioriterar motion i större utsträckning än andra personalgrupper i räddningstjänsten (64 procent jämfört med 60 procent
för RiB, 58 procent för anställda i operativ ledning,
52 procent för brandingenjörer och 52 procent för
annan, icke operativ, personal). Skillnaden mellan
åldersgrupper är också ganska stor. Andelen sjunker
proportionellt med stigande ålder (till exempel 73
procent i åldersgruppen 20-29 år, att jämföra med
43 procent i åldersgruppen 50-59 år, jämför kapitel
7 om hur man i olika åldersgrupper upplever fysiska
begränsningar.)Diagrammet visar de fem fritidssysselsättningar som flest har valt. På sjätte plats kommer emellertid för både kvinnor och män motion
i lag. Totalt utövar 36 procent av respondenterna
någon form av motion i lag.

80	
  

Familj	
  

Familj	
  

Diagram 3. De vanligaste fritidsintressena, kvinnor (n = 65)
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Diagram 2. De vanligaste fritidsintressena, alla respondenter (n =
1176)

Om man enbart ser på hur männen har svarat finns
ingen skillnad, ”familj/barn” är det svarsalternativ
som flest har valt. Ser vi till enbart kvinnorna är
det samma kategorier som angetts men ordningen
är en annan.

1 I enkäten fanns 22 svarsalternativ (angivna i bokstavsordning) att välja
mellan: Bilar/motorcyklar, Båtliv, Böcker/litteratur, Dans, Familj/barn, Film,
Fiske/jakt, Friluftsliv, Heminredning, Hus/sommarstuga, Husdjur, Internet/
datorer, Konstnärlig verksamhet/hantverk/handarbete, Matlagning,
Motionera/idrotta (lagidrotter), Motionera/idrotta (övrigt), Musik, Politiskt/
fackligt aktiv, Resor, Teater/konserter/utställningar, Umgås med vänner,
Annat, vad?
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Heltidsbrandmän och yngre motionerar således
mest. Samtidigt kan vi också konstatera att desto
större kommun, desto större andel svaranden anger
att de har motion som fritidsintresse, från 58 procent i kommuner upp till 20 000 innevånare till 68
procent i kommuner med mer än 200 000 innevånare. Vidare kan man lägga märke till att det är en
hel del av respondenterna (39 procent) som inte har
angett motion bland sina fem främsta fritidsintressen. Svaren i övrigt handlar om högst varierande fritidsintressen, såsom skogsbruk, biodling, fotografering, golf, hästar, kyrkan, människor, poker, revyer,
skoterkörning, släktforskning, spela i orkester, trädgård, trav och språkstudier med mera.
När det gäller umgänget på fritiden finns också
nära kopplingar till arbetet. Vänner och det sociala
umgänge som vännerna erbjuder utgör en viktig del
i vardagslivet för de flesta av oss, och det är inte
ovanligt att vi umgås med arbetskamrater också
på fritiden. Det gäller också räddningstjänstpersonalen, fritidsaktiviteter tillsammans med arbetskamrater är vanliga. Förutom att man motionerar
tillsammans går man på puben tillsammans, gör
semesterresor tillsammans och så vidare. Den otydliga gränsen mellan arbete och fritid illustreras väl
av följande kommentar till frågorna om fritidsanvändning: ”Jag umgås med vänner, där jag räknar
mina arbetskamrater som vänner, samt träning med
arbetslaget varje arbetspass.”
Sammantaget säger 10 procent av respondenterna att de utövar någon form av fritidssysselsättning
tillsammans med arbetskamrater dagligen eller flera
gånger i veckan, cirka 44 procent gör det från någon gång per vecka till någon gång i månaden, och
ca 45 procent av respondenterna säger sig utöva någon fritidssysselsättning mera sällan eller aldrig med
kollegorna i räddningstjänsten. Beträffande de fem
fritidssysselsättningar som de flesta valt kan man se
ett mönster, där brandingenjörerna i högre grad än
andra befattningsgrupper anger att de mera sällan
eller aldrig umgås med kollegor på fritiden. Brand-

männen och anställda i operativ ledning är de grupper som i något högre grad än andra grupper utövar
någon form av fritidssysselsättning med kollegor.
Yngre umgås också mer med kollegorna på fritiden
än äldre och män mer än kvinnor. Kommunstorlek,
som i andra sammanhang visat sig ha betydelse för
svarsmönstren, ser inte ut att spela någon roll när
det gäller fritidsumgänget med arbetskamrater.

Familj
Som vi sett ovan är familjen betydelsefull i livet
utanför arbetet. Cirka 85 procent av männen och
74 procent av kvinnorna som har svarat är gifta eller sambo. Kvinnornas lägre andel har sannolikt att
göra med att kvinnorna genomgående är yngre: av
männen är 36 procent under 40 år, av kvinnorna
hela 66 procent. Flest kvinnor (13 personer, 81
procent) som är gifta/sambo finns i åldersgruppen
40-49 år.
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Diagram 4. Gifta/sammanboende (män: n =1111, kvinnor: n = 65)

Siffrorna för männen är emellertid intressanta på så
sätt att de i alla åldersgrupper är högre än för landet
som helhet (SCB 2010).
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vis konstaterade vi att just detta arbete ofta omtalas
som ”speciellt”, och vi ställde frågor om vad det
speciella kan tänkas bestå i. Har det att göra med
arbetsinnehållet, arbetstiderna, eller relationen arbete - fritid? Är det eventuellt speciella relaterat till
frågor om ökad jämställdhet och mångfald inom
räddningstjänsterna?
Delar av arbetsinnehållet, det operativa räddningsarbetet, kan kanske sägas vara speciellt. Men
detta utgör endast en liten del av arbetsuppgifterna.
Utifrån denna enkät är det snarare, och helt i enlighet med vad som framkommit i tidigare studier
(till exempel Ericson 2011), arbetsorganisation och
arbetstider, samt relationen arbete/offentligt och
fritid/privat som är utmärkande, och här handlar
det om överlappningen mellan de båda sfärerna. I
många fall är gränsen knappt urskiljbar. Ett personligt fritidsintresse för motion och träning kan få
utlopp även på jobbet och beredskapstiden medger
att man ibland kan ägna sig även åt andra privata
intressen/behov när man arbetar. Ericson (2011)
ger exempel på privata projekt som att laga bilar
eller bygga kanoter. Det är heller inte bara aktiviteterna som överlappar, även människorna man är
tillsammans med är i stor utsträckning de samma.
Möjligen skall även potentialen för att ha bisysslor
ses som en ”speciell” aspekt av anställningsförhållandena.
Detta innebär också att det eventuellt ”speciella”
med arbetet i räddningstjänst ser ut att gälla främst
heltidsbrandmän och bland dem framför allt yngre
manliga heltidsbrandmän i större kommuner, medan till exempel brandingenjörerna, av vilka 17 procent är kvinnor, inte har samma arbetslagsgemenskap som operativt verksamma. Det samma gäller
deltidsanställda, som visserligen arbetar operativt
men de har inte tillgång till det ”tid-rum” – ”den
arbetsfria tiden”, den andra tiden” – som uppstår
på räddningsstationerna och möjliggör framväxten
av en ”speciell” gemenskap (jämför Ericson 2011).
Med andra ord: fritidsanvändningen och relationen
arbete – fritid ser olika ut för olika personalgrupper
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Diagram 5. Gifta/sammanboende män, jämförelse med hela landet
(i räddningstjänst: n = 924)

Vilken befattning männen har eller var de bor ser
inte ut att ha någon betydelse. När det gäller kvinnorna, så är gruppen kvinnor för liten och yngre
åldersgrupper är överrepresenterade jämfört med
kvinnorna i befolkningen som helhet, varför motsvarande jämförelser inte är meningsfulla.
58 procent av männen har hemmavarande barn
under 18 år (i de äldre åldersgrupperna finns utflyttade barn). Bland kvinnorna är det färre, 44 procent, som har hemmavarande barn. Detta hänger
förmodligen återigen samman med att kvinnorna
som svarat är yngre och i större utsträckning ensamstående, jämfört med männen. Det är emellertid
som väntat i ålderskategorierna 30-39 år samt 4049 år som flest bland både kvinnorna och männen
har hemmavarande barn. Det är heltidsbrandmännen och RiB-personal som har hemmavarande barn
i störst utsträckning (57 respektive 64 procent) och
det är boende i de minsta kommunerna som har
högst andel hemmavarande barn, 67 procent i jämförelse med boende i de största kommunerna där 49
procent har hemmavarande barn.

Diskussion
I detta kapitel har vi intresserat oss för arbete i räddningstjänst som en del i ett vardagsliv. Inlednings54
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ningen reser ändå frågor. Vad betyder det, till exempel, för den vardagliga interaktionen på arbetsplatserna? Och är det något som kan komma att jämnas
ut med tiden? Eller är det svårare för kvinnor än för
män att kombinera en anställning i räddningstjänsten med ett liv utanför arbetet där hem och familj
får plats? Vad beror det i så fall på? Vi kan här bortse
från att det rör sig om arbete på obekväma tider,
eftersom det samma gäller för till exempel stora delar av den kvinnodominerade vård- och omsorgssektorn. När det gäller förutsättningarna för ökad
jämställdhet i räddningstjänsterna är detta emellertid ett viktigt område att fortsättningsvis bevaka.
I nästa kapitel analyserar vi enkätsvaren särskilt
med avseende på frågor om familj/föräldraskap och
möjligheten av att kombinera arbete och fritid till
ett fungerande vardagsliv. n

inom organisationerna och den varierar också räddningstjänsterna emellan.
Utifrån vårt material kan vi vidare konstatera att
familj inte ser ut att vara något hinder för arbete
i räddningstjänst, åtminstone inte när det gäller
män. Andelen män som är gifta/sambo är i alla
åldersgrupper högre än i befolkningen som helhet, låt vara osagt varför. Men det är viktigt att
uppmärksamma att mönstret ser helt annorlunda
ut för gruppen kvinnor. De kvinnor som idag arbetar i räddningstjänsterna är genomgående unga/
ensamstående/barnlösa i betydligt större utsträckning än de män som antalsmässigt dominerar verksamheterna mycket starkt. Detta är i och för sig en
naturlig följd av att det framför allt är på senare år
som kvinnor börjat utbildas för, och rekryteras till,
räddningstjänst, men den demografiska snedfördel-
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Sammanfattning
•
•
•

•
•
•

om ”det speciella” med att arbeta inom räddningstjänsterna kan ha med dessa möjligheter att göra?
Finns det något här som påverkar förutsättningarna
för jämställdhet inom organisationerna? Som vi
också beskrev i kapitel 4 beträffande arbete, fritid
och familj, varierar arbetets innehåll mycket bland
de anställda inom räddningstjänsten. Från annan
forskning vet vi att det även kan variera mycket vad
arbetet i relation till livet utanför arbetet betyder för
olika människor. För en del betyder arbetet främst
en inkomst som kan användas på fritiden till det
som känns viktigt och intressant i livet. För andra
kan arbetet vara mer tillfredsställande än fritiden,
och för ytterligare andra, till exempel många egna
företagare, finns det ingen klar gräns mellan vad
som är arbete och vad som är fritid (till exempel
Bergqvist 2004, Jakobsen 1999). Många har också
ansvar och åtaganden utanför arbetet i hem och familj, vilket innebär att de dels i viss utsträckning
dubbelarbetar, dels har särskilda behov när det gäller att kunna kombinera arbete och ”fritid”. Det
är i synnerhet kvinnor som dubbelarbetar genom
att ofta ha huvudansvaret för hem och familj, men
fler män har på senare år börjat dela detta ansvar.
Familjebildning medför också ett ”särskilt” behov
i form av föräldraledighet. Samtidigt är arbetslivet
fortfarande i stora delar utformat för att passa heltidsarbetande individer utan speciella krav från livet
utanför arbetet. I kapitlet tittar vi närmare på frågor

Hälften av respondenterna menar att arbetsgivarens inställning till föräldraledighet är i huvudsak positiv.
Drygt hälften av respondenterna menar att arbetskamraternas inställning till föräldraledighet
är i huvudsak positiv.
Bristande organisatorisk beredskap på en del
arbetsplatser försvårar för både kvinnlig och
manlig personal att vara föräldralediga. Detta
kan dock missgynna i synnerhet kvinnor som
har svårare att välja bort föräldraledighet.
De flesta svarande, både kvinnor och män, anser att de kan kombinera arbetsliv och livet utanför arbetet på ett tillfredsställande sätt.
Räddningspersonal i beredskap kan ha speciella
svårigheter vad gäller att kombinera arbete och
övrigt liv.
Arbetsvillkor och arbetsförhållanden i sig gör
det inte svårare för kvinnor än för män att kombinera arbetet i räddningstjänst med resten av
livet. Heltidsanställda brandmäns arbetsvillkor
är särskilt gynnsamma härvidlag.

Inledning
Det här kapitlet handlar om hur våra respondenter
ser på sina möjligheter att kombinera arbetet med livet utanför arbetet. På samma sätt som i föregående
kapitel frågar vi oss om de uttalanden vi ofta hört
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som rör just föräldraskap och föräldraledighet och
möjligheterna av att på ett tillfredsställande sätt förena detta med arbete i räddningstjänst.

Föräldraskap
Som inledningsvis nämndes är föräldraskap ett exempel på ansvar och åtaganden som starkt villkorar
möjligheterna av att kunna förena arbetslivet med
livet utanför arbetet på ett bra sätt.
Sverige har en jämförelsevis generös föräldraförsäkring när det gäller både mödrars och fäders rättigheter, och 2011 var 56 procent av de personer
i landet som tog ut föräldraledighet i någon form
kvinnor, männens andel var alltså uppe i 44 procent. Sett till antal dagar är det dock fortfarande
kvinnorna som tar ut det allra mesta av ledigheten,
76 procent av dagarna (SCB 2012).
I enkäten frågade vi om föräldraledighet utöver
ledighet i samband med barns födelse. 52 procent
av männen och 30 procent av kvinnorna har någon
gång tagit ut sådan ledighet (vi påminner om att det
är färre bland kvinnorna som har barn). Det framgår av kommentarerna till frågan om föräldraledigheten att många av räddningspersonal i beredskap
har tagit ut ledigheten inom sina ordinarie tjänster,
samt att det finns respondenter som tog ut sin föräldraledighet för ganska länge sedan, och/eller inte
var anställda inom räddningstjänsten under tiden
för föräldraledigheten.
Det var 97 av de svarande som utnyttjade möjligheten att kommentera frågorna som rörde föräldraskap och inställning till föräldraledighet. Kommentarerna visar att arbete inom räddningstjänsten kan
ha både positiva och negativa aspekter när det gäller
föräldraskap, återigen en följd av att arbetsvillkor
och arbetsförhållanden varierar mycket inom och
mellan räddningstjänsterna, samt mellan de olika
tjänstekategorierna. Exempel på möjliggörande
omständigheter framgår av nedanstående kommentarer:

I och med mitt skiftjobb har jag liksom många av
mina arbetskamrater fått ta ett stort barnansvar
hemma eftersom vi har en del lediga dagar. (Operativ
arbetsledning)

som rör just föräldraskap och föräldraledighet och
möjligheterna av att på ett tillfredsställande sätt förena detta med arbete i räddningstjänst.

När barnen var små planerades ett personligt schema
med ett arbetsfritt pass i veckan tillsammans med arbetsgivaren. (Ej operativ tjänst)
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mellan räddningstjänsterna, samt mellan de olika
tjänstekategorierna. Exempel på möjliggörande
omständigheter framgår av nedanstående kommentarer:

Ytterligare en anledning till att man jobbar med det
man gör. Får mycket kvalitetstid med sina barn (Operativ arbetsledning)

Samtidigt som schemalagda arbetspass/skiftjobb
kan möjliggöra en bra kombination mellan arbetslivet och livet utanför arbetet, kan den ekonomiska
förlusten bli kännbar vid uttag av föräldraledighet.
Problematiken beskrivs i kommentaren nedan:
En självklarhet för mig att vara delaktig i mina barns
liv. Dock är våra avtal så dåliga att vi förlorar orimligt
stor del av inkomsten vid ledighet, så att många väljer andra lösningar. Detta tror jag är ett stort hinder
för att få in kvinnor till räddningstjänst. (Operativ
arbetsledning)

Kommentaren syftar på att många anställda inom
räddningstjänst, speciellt de med schemalagda arbetstider, väljer bort föräldraledigheten av ekonomiska skäl. Den ekonomiska förlusten vid föräldraledighet kan bli mer kännbar när den ordinarie
inkomsten utöver grundlön består av olika former
av extra ersättningar, till exempel för arbete på obekväma tider, samtidigt som föräldrapenningen baseras huvudsakligen på grundlönen.
Mot detta kan invändas att inom många kvinnodominerade arbetsorganisationer, exempelvis inom
vård och omsorg, gäller också schemalagda arbetstider och kvinnor gör ekonomiska förluster vid föräldraledighet, men de arbetar ändå här och de är
ändå föräldralediga.
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Problemet handlar snarare om det som underförstås i ovanstående kommentar, nämligen att det är
svårare för kvinnor än för män att välja bort föräldraledighet, något som tenderar att bli ett problem i
synnerhet för kvinnor i mansdominerade verksamheter. Detta bekräftas också av tidigare forskning
(Bekkengen 2002). Det har visat sig att man inom
mansdominerade verksamheter förutsätter att föräldraledighet är ett val, inte minst att det just kan
väljas bort, och organisationen är utformad därefter. Inom kvinnodominerade verksamheter gäller
det omvända. Kvinnor förväntas ta ut föräldraledighet och arbetsgivaren har en vana och rutiner för
att klara av detta, här finns organisatorisk beredskap
för anställdas föräldraledighet. Så vilken beredskap
arbetsorganisationen har för att hantera ett ökat uttag av föräldraledighet är en viktig aspekt av förutsättningarna för jämställdhet. Detta bekräftas av
följande kommentar:

– både hos personal och arbetsgivare. (Heltidsbrandman)

Respondenterna fick också svara på frågor kring inställning till föräldraledighet. Vi frågade bland annat: Hur är din arbetsgivares inställning till att de
anställda på din arbetsplats är föräldralediga?
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Diagram 1. Arbetsgivares inställning till föräldraledighet (n = 1176)

Som diagram 1 visar, så menar hälften av dem som
svarat att arbetsgivarens inställning är i huvudsak
positiv. Ganska många, 26 procent, upplever att inställningen varken är positiv eller negativ och 6 procent upplever att den är negativ. Knappt 20 procent
har svarat ”vet ej/ingen åsikt”. De senare är i stor
utsträckning räddningspersonal i beredskap, vars
eventuella erfarenheter av att ta ut föräldraledighet
härrör från andra arbetsplatser.
Analyserar vi svaren närmare visar det sig att män
genomgående upplever en positivare inställning (45
procent) än kvinnor (32 procent). Vi kan också
notera att det är i åldersgruppen 30-39 år, det vill
säga där vi finner de flesta småbarnsföräldrarna och
därmed dem som har störst konkret erfarenhet på
området, som flest svarat ”varken positiv/negativ”
eller ”negativ”, sammanlagt 32 procent.
Ser vi på fördelningen inom olika befattningskategorier kan det noteras att det är i gruppen heltidsbrandmän som flest har upplevt en neutral eller
negativ inställning, sammanlagt 37 procent. Vidare
är det i större kommuner med 50 001- 200 000

Detta kommer att vara en viktig del av jämställdhetsarbetet inom räddningstjänsten. Om räddningstjänsten ska kunna bli jämställd måste arbetsgivarna redan
nu ha ett handlingsprogram för att kunna hantera ett
ökat föräldraledighetsuttag. (Operativ arbetsledning)

Det måste poängteras att uttag av föräldraledighet
inte är ett problem på samtliga arbetsplatser där
man besvarade enkäten, dock är det en viktig fråga
att ta hänsyn till för att komma ifrån negativ återverkan på verksamheten. Det bör också framhållas
att samma problematik kan existera på alla arbetsplatser, oavsett om de är mans- eller kvinnodominerade, vilket tydligt beskrivs i kommentaren nedan:
Det är en självklarhet att vi är föräldralediga på min
arbetsplats. Det förekommer ingen osämja eller
ifrågasättande vilket är bra. Lagen är ju faktiskt på
föräldrarnas sida. Min fru jobbar på en akutmottagning och där är inställningen den motsatta – faktiskt
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invånare som störst andel av de svarande tycker att
inställningen är ”varken positiv eller negativ” eller
”negativ”, 29 respektive 7 procent.
En försiktig tolkning av det som sägs i en hel del
av kommentarerna kan vara att arbetsgivaren ibland utövar ett slags passivt motstånd när det gäller
föräldraledighet, som kan utläsas exempelvis av följande kommentar: ”Arbetsgivaren uppmuntrar inte
direkt att man skall ta ut föräldradagar.” (Operativ
arbetsledning) Eller: ”- fortfarande mörka blickar
från chefer på mellannivå, då det skapar merjobb
för dem i samband med ledigheten.” (Heltidsbrandman) Eller: ”Arbetsgivaren uppmuntrar att
folk ska ta ut föräldraledighet men helst inte när
det passar arbetstagaren, utan arbetsgivaren.” (Heltidsbrandman)
Det finns dock kommentarer om att det trots allt
skett en förändring efterhand:

100	
  
80	
  
60	
  
40	
  
20	
  
0	
  

I	
  huvudsak	
   Varken	
  posi3vt	
   I	
  huvudsak	
  
posi3vt	
  
eller	
  nega3vt	
  
nega3vt	
  	
  

Vet	
  ej/ingen	
  
åsikt	
  

Diagram 2. Arbetskamraters inställning till föräldraledighet
(n = 1176)

Arbetskamraternas inställning till föräldraledighet
uppfattas som något positivare än arbetsgivarens,
men ett liknande mönster framträder. Mer än hälften, 60 procent, av dem som svarat menar att arbetskamraternas inställning är i huvudsak positiv.
Ganska många, 23 procent, upplever att inställningen varken är positiv eller negativ och endast 2
procent upplever att den är negativ. En större andel
män, 58 procent, än kvinnor, 32 procent, upplever en huvudsakligen positiv inställning. Det är i
åldersgruppen 30-39 år störst andel svarat ”varken
positiv eller negativ”, eller ”negativ”, 32 procent.
Det är också bland heltidsbrandmännen störst andel, 37 procent, upplever en neutral eller negativ
inställning, och det är kommuner med 50 001- 200
000 innevånare som störst andel som tycker att
inställningen är ”varken positiv eller negativ” eller
”negativ”, 28 respektive 6 procent.
Kommentarerna som berörde denna fråga handlar genomgående om att uttag av föräldraledighet
får direkta negativa återverkningar för kollegorna
och verksamheten:

Det har blivit mer positivt ju längre tiden har gått.
(Operativ arbetsledning)
Acceptansen har blivit bättre men det finns en del att
göra. (Heltidsbrandman)
Ledningen har värderingar och åsikter från en tid då
manliga anställda helt enkelt inte tog föräldraledigt.
De har mycket svårt att hantera den yngre generationens annorlunda syn på detta. (Heltidsbrandman)
Synen på pappaledighet är mer en generationsfråga
än en könsfråga i mina ögon. (Heltidsbrandman)

Respondenterna fick även svara på frågan: Hur är
dina arbetskamraters inställning till att de anställda
på din arbetsplats är föräldralediga?

Jobbar i ett kollektiv där det förväntas att man tar ett
stort ansvar att ‘täta luckan’ efter sig vid föräldraledighet och andra ledigheter. Kan ibland vara jobbigt.
(Operativ arbetsledning)
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invånare som störst andel av de svarande tycker att
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Diagram 2. Arbetskamraters inställning till föräldraledighet
(n = 1176)
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ningstjänsten och i synnerhet brandmännen hör
till dem som arbetar oavsett vilken dag i veckan det
gäller.
Som individ kan man uppleva olika sorters krav
från de olika livssfärerna. Arbete, familj och fritid
kräver olika mycket uppmärksamhet och att framgångsrikt klara av att balansera arbetslivet med det
privata livet utanför arbetet handlar om att ingen
av sfärerna undertrycker den andra. Dock kan en
bra balans mellan arbete, familj och fritid variera
mellan olika individer beroende av deras arbets- och
livssituation (Noon & Blyton 2007).
För att ta reda på hur förhållandet mellan arbete,
fritid och familj ter sig för våra respondenter, ställde
vi följande fråga: Tycker du att du kan kombinera
arbetsliv med hem/familj/fritid på ett tillfredsställande
sätt?

I min tjänst finns det ingen övertalighet, det gör att
när jag är föräldraledig genererar det merarbete för
mina kollegor. Ett faktum som inte är odelat positivt!
(Operativ arbetsledning)
Det märks på tonen att det inte är uppskattat från
högre chefer, eftersom det oftast är sommaren och
julen när barnen är lediga som det tas ut. (Heltidsbrandman)
I fråga 34 väljer jag i huvudsak negativ p.g.a. att dessa
ledigheter ofta tas ut på sommaren resp. runt jul/nyår
då de flesta vill vara lediga. (Heltidsbrandman)
I förbundet kör man med kollektiv bestraffning om
föräldraledighet tas ut under semesterperioderna.
(Heltidsbrandman)

Tidigare forskning har visat att arbetsgivares och
arbetskamraters attityder kan spela stor roll för hur
anställda, i synnerhet män, väljer att ta ut föräldraledighet (Bekkengen 2002). Kommentarerna tyder
på att det fortfarande inom många räddningstjänster råder ett klimat som motverkar uttag av föräldraledighet och kan påverka verksamheten negativt
genom osämja bland kollegor. Kommentarerna
illustrerar också just sådan brist beträffande organisatorisk beredskap för anställdas föräldraledighet
som diskuterades ovan och understryker vikten av
utvecklingsarbete inom området.
Vad innebär då dessa förhållanden för möjligheterna av att kunna kombinera arbete och fritid till
ett fungerande vardagsliv?
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Diagram 3. Andel av svarande kvinnor och män som anser sig
kunna kombinera arbete och tiden utanför arbetet på ett tillfredställande sätt (n = 1159)

Att kombinera arbete och fritid

Av respondenterna svarade 91 procent ”ja” på denna fråga, det vill säga att de kan kombinera arbetsliv
och livet utanför arbetet på ett tillfredställande sätt.
Något fler kvinnor än män svarade ”ja”, 94 respektive 91 procent. Problem med att kunna kombinera
arbetet med familj/fritid är välkända från tidigare
forskning och kvinnor brukar vara överrepresenterade och kvinnor brukar ha större problem än män

Att kombinera arbete, fritid och familj på ett tillfredställande sätt är inte alltid enkelt att genomföra i praktiken. Traditionellt har arbetet dominerat
veckodagarna och man har ägnat sig åt hem, familj
och fritidsintressen på kvällar och helger. Dock håller inte denna fördelning av arbete och fritid längre
inom många branscher och yrkesgrupper. Rädd63
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fredsställande sätt, 8 procent menar att det inte går.
Motsvarande siffror för alla i operativ arbetsledning
är 90 respektive 10 procent. Brandingenjörerna verkar vara den grupp som har svårast att kombinera
arbete och livet utanför arbetet, 80 procent av alla
i denna grupp har svarat ”ja” och 20 procent har
svarat ”nej”.
Analysen av enkätsvaren visar emellertid också,
att de flesta som säger att det inte går att kombinera
arbete och fritid på ett tillfredsställande sätt tillhör
åldersgruppen 30 till 49 år, det vill säga kategorin
med den klart högsta andelen med hemmavarande
barn. I åldrarna 30-39 år har 78 procent av respondenterna hemmavarande barn, i åldrarna 40-49 år
är det 81 procent. Men av alla respondenter som
har hemmavarnade barn, säger sig trots allt 89 procent klara av att kombinera arbetslivet med det privata livet på ett tillfredställande sätt. Var man bor,
det vill säga i en liten eller stor kommun, ser inte ut
att ha någon betydelse.
Totalt 105 personer bland de svarande hade kommenterat frågan om att kunna kombinera arbetslivet med livet utanför arbetet på ett tillfredställande
sätt. Några av kommentarerna gäller arbetstider och
arbetsförhållanden som sådana, men de allra flesta
handlar om problemen med att förena arbetet med
familjeliv. Exempel på mer allmänna synpunkter är
att tiden inte räcker till, hög arbetsbelastning, krävande schema, långa arbetsdagar och långa pendlingsavstånd.
Det tydliggörs av kommentarerna nedan att
gruppen med hemmavarande barn och gruppen
deltidsbrandmän lyfter fram problem med att kombinera arbete med livet utanför arbetet:

i detta avseende (till exempel Jansson m fl. 2012).
I enkätmaterialet förhåller det sig således tvärtom.
Tittar vi närmare på gruppen som inte har hemmavarande barn under 18 år visas inga skillnader
mellan könen, 94 procent av både kvinnor och
män svarar att det går att kombinera arbetet och
livet utanför på ett tillfredsställande sätt. Däremot
finns det en skillnad mellan kvinnor och män som
har hemmavarande barn under 18 år, 93 procent av
kvinnorna svarar ja på denna fråga i jämförelse med
88 procent av männen. Dock måste vi påminna om
att gruppen av kvinnor med barn i vårt material utgörs av ett så litet antal kvinnor (27 stycken) att
det är svårt att dra några säkra slutsatser av denna
jämförelse.
Det finns inga påtagliga skillnader mellan helrespektive deltidsanställda beträffande möjligheten
att kombinera arbetet med livet utanför arbetet,
vilket kan antas bero på att deltidsanställda inom
räddningstjänsten oftast har ett annat arbete, en
annan huvudsyssla, och därmed är jämförbara med
heltidsanställda.
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Diagram 4: Andel av respondenter indelat i olika typer av tjänstekategorier som svarat att det går att kombinera arbete och tiden
utanför arbetet på ett tillfredställande sätt (n = 1106)

Bundenheten (veckojour) påverkar familjens planering. Svårt när barnen var små. Lättare nu när det
bara är jag och min fru. (RiB)

Diagrammet visar att 92 procent av alla heltidsbrandmän anser att det går att kombinera arbete
och fritid medan 8 procent svarar ”nej” på frågan. Vidare svarar 92 procent av alla tillhörande
räddningspersonal i beredskap (RiB) att det går
att kombinera arbetet och livet utanför på ett till-

Kan ibland krocka med familjens aktiviteter att jobba
varannan helg. (Heltidsbrandman)
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och inte minst, heltidsanställda brandmäns beredskapstid på stationerna – ”den andra tiden” – och
de oförutsägbara tiderna för larm. Dock kan variationen vara stor mellan olika befattningar och inom
och mellan olika räddningstjänster beträffande både
arbetsvillkor och arbetsförhållanden. Denna variation kan ge upphov både till möjliggörande och
förhindrande omständigheter när det kommer till
frågan om föräldraskap, ledigheter och inte minst
möjligheter till att kombinera arbetslivet med det
privata livet utanför arbetet.
Det som bör framhållas här är emellertid, att vi
inte kan se att våra respondenters möjligheter till en
tillfredsställande kombination av arbetssfären och
den privata sfären skiljer sig på något avgörande sätt
från andra grupper på arbetsmarknaden. Liknande
problematik, exempelvis förlust av en orimligt stor
del av inkomsten vid föräldraledighet som påtalas i
en del av kommentarerna, gäller flera andra yrkesgrupper med schemalagda arbetstider. Likaså medför påfrestningar i dagens arbetsliv att man bland
många yrkesgrupper har svårt att svara upp mot
behoven i andra livssfärer.
När räddningstjänstpersonal ibland upplever svårigheter med att kombinera sitt arbete med livet
utanför arbetet, ser det ut att ha två huvudorsaker
som kan relateras till hur Noon och Blyton (2007)
menar att obalansen mellan arbetslivet och privatlivet kan komma till uttryck.
För det första menar de att arbetet kan ta upp
så mycket tid att det har en negativ påverkan på
privatlivet, det vill säga att arbetet hindrar individen att på ett bra sätt ta ansvar gentemot sin familj.
Detta kan leda till att den anställda inte hinner med
familjen samt de åtaganden han eller hon har hemma. Dock gör detta inte räddningstjänstpersonalen
på något sätt speciella, det är många yrkesgrupper,
exempelvis vård- och handelsanställda, som arbetar
”när andra är lediga, varannan helg plus alla storhelger och röda dagar” så som en av våra respondenter
kommenterade en av frågorna.
Det kan vara värt att poängtera att männen an-

De oregelbundna arbetstiderna stör det sociala livet.
(Heltidsbrandman)
Svårt att få ihop vardagen med barnomsorg p.g.a. arbetstider. (Heltidsbrandman)
Svårt att vara småbarnsförälder samtidigt som man
jobbar som RiB. (RiB)

Räddningspersonal i beredskap kan ha speciella
svårigheter att kombinera arbetet med livet utanför
som skiljer sig från de övriga grupperna. Kommentarerna nedan förtydligar en del av dessa svårigheter
att få livet att gå ihop:
Semester ges ej i samband med huvudanställningens
semester. (RiB)
Var 3:e vecka är man låst med jour. Detta innebär
att även familjen behöver ta hänsyn till jouren. (RiB)
RiB- personal får ofta prioritera bort familj/fritid på
grund av beredskap och övningar/larm. (RiB)
Svårt att få tiden att räcka till med ett heltidsjobb
plus deltidsbrandman. (RiB)

Det kan ses som ganska självklart att det ibland
uppstår svårigheter med att kombinera arbetslivet
och det privata livet när man har en ordinarie anställning och utöver det tillhör räddningspersonal
i beredskap. Utryckning kan inte planeras i förväg
och inställningstiden är kort. Familjen och det privata livet blir då den sfär som måste anpassa sig till
arbetet som brandman.

Diskussion
Som redogjorts för i detta och föregående kapitel
finns det faktorer i arbetslivet för räddningstjänstpersonal som gör att arbetet kan framstå som ”speciellt”. Hit hör det operativa räddningsarbetet, som
emellertid inte är särskilt omfattande, men också,
65

och inte minst, heltidsanställda brandmäns beredskapstid på stationerna – ”den andra tiden” – och
de oförutsägbara tiderna för larm. Dock kan variationen vara stor mellan olika befattningar och inom
och mellan olika räddningstjänster beträffande både
arbetsvillkor och arbetsförhållanden. Denna variation kan ge upphov både till möjliggörande och
förhindrande omständigheter när det kommer till
frågan om föräldraskap, ledigheter och inte minst
möjligheter till att kombinera arbetslivet med det
privata livet utanför arbetet.
Det som bör framhållas här är emellertid, att vi
inte kan se att våra respondenters möjligheter till en
tillfredsställande kombination av arbetssfären och
den privata sfären skiljer sig på något avgörande sätt
från andra grupper på arbetsmarknaden. Liknande
problematik, exempelvis förlust av en orimligt stor
del av inkomsten vid föräldraledighet som påtalas i
en del av kommentarerna, gäller flera andra yrkesgrupper med schemalagda arbetstider. Likaså medför påfrestningar i dagens arbetsliv att man bland
många yrkesgrupper har svårt att svara upp mot
behoven i andra livssfärer.
När räddningstjänstpersonal ibland upplever svårigheter med att kombinera sitt arbete med livet
utanför arbetet, ser det ut att ha två huvudorsaker
som kan relateras till hur Noon och Blyton (2007)
menar att obalansen mellan arbetslivet och privatlivet kan komma till uttryck.
För det första menar de att arbetet kan ta upp
så mycket tid att det har en negativ påverkan på
privatlivet, det vill säga att arbetet hindrar individen att på ett bra sätt ta ansvar gentemot sin familj.
Detta kan leda till att den anställda inte hinner med
familjen samt de åtaganden han eller hon har hemma. Dock gör detta inte räddningstjänstpersonalen
på något sätt speciella, det är många yrkesgrupper,
exempelvis vård- och handelsanställda, som arbetar
”när andra är lediga, varannan helg plus alla storhelger och röda dagar” så som en av våra respondenter
kommenterade en av frågorna.
Det kan vara värt att poängtera att männen an-

De oregelbundna arbetstiderna stör det sociala livet.
(Heltidsbrandman)
Svårt att få ihop vardagen med barnomsorg p.g.a. arbetstider. (Heltidsbrandman)
Svårt att vara småbarnsförälder samtidigt som man
jobbar som RiB. (RiB)

Räddningspersonal i beredskap kan ha speciella
svårigheter att kombinera arbetet med livet utanför
som skiljer sig från de övriga grupperna. Kommentarerna nedan förtydligar en del av dessa svårigheter
att få livet att gå ihop:
Semester ges ej i samband med huvudanställningens
semester. (RiB)
Var 3:e vecka är man låst med jour. Detta innebär
att även familjen behöver ta hänsyn till jouren. (RiB)
RiB- personal får ofta prioritera bort familj/fritid på
grund av beredskap och övningar/larm. (RiB)
Svårt att få tiden att räcka till med ett heltidsjobb
plus deltidsbrandman. (RiB)

Det kan ses som ganska självklart att det ibland
uppstår svårigheter med att kombinera arbetslivet
och det privata livet när man har en ordinarie anställning och utöver det tillhör räddningspersonal
i beredskap. Utryckning kan inte planeras i förväg
och inställningstiden är kort. Familjen och det privata livet blir då den sfär som måste anpassa sig till
arbetet som brandman.
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emellertid inte är särskilt omfattande, men också,
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ser sig ha svårare än kvinnorna att uppnå ett gott
vardagsliv. Det kan bero på att många kvinnor har
obekväma och oregelbundna arbetstider och om
det samma gäller mannen i familjen, i egenskap av
brandman, kan det naturligtvis bli mycket svårt att
pussla ihop vardagen, speciellt i en familj med minderåriga barn.
För det andra kan obalansen komma till uttryck
genom att individens privatliv kräver så mycket
uppmärksamhet att det har en negativ inverkan på
arbetslivet, det vill säga att privatlivet hindrar individen från att klara av de krav som ställs i arbetet
(Noon & Blyton 2007). I materialet visade det sig
att exempelvis föräldraledighet och när man väljer
att ta ut den, kan orsaka merarbete för kollegorna
och orsaka osämja i arbetsgruppen. Detta indikerar
emellertid framför allt brist på organisatorisk beredskap – organisatorisk flexibilitet – för individuella
behov och rättigheter som normalt finns i kommunala organisationer.
Sammantaget ser vi inte att det finns något i relationen arbete i räddningstjänst - resten av livet
som är ”speciellt” på ett sätt som måste påverka
förutsättningarna för jämställdhet i verksamheterna
negativt. Beträffande den viktiga frågan om föräldraledighet tyder våra resultat på att inställningen till
detta, och därmed möjligheterna för både kvinnor
och män att kombinera arbete i räddningstjänst
med familj/fritid, håller på att ändras i positiv riktning. På samma sätt som i enkätmaterialet som
helhet finns emellertid även på detta område variationer räddningstjänsterna emellan. På sina håll
finns fortfarande ett visst motstånd. En hel del av
motståndet ser ut att ha att göra med just det faktum att den beredskap för uttag av föräldraledighet
som finns i många andra arbetsorganisationer saknas. Kvinnor som inte har möjlighet att välja bort
föräldraledighet på samma sätt som män kan tänkas
missgynnas av dessa förhållanden, men även män
som väljer att ta ledigt drabbas av liknande problem. Dessa problem bör dock vara fullt möjliga att
åtgärda, till exempel med hjälp av erfarenheter från

andra arbetsorganisationer där man nått längre på
detta område.
Om något framstår som speciellt i sammanhanget, är det snarare de goda möjligheter att kombinera
arbete och fritid på ett tillfredsställande sätt som
huvudsakligen gäller för heltidsanställda brandmän. Dels finns här en påtaglig ”överlappning”
mellan arbete och fritid. Ericson (2011) skriver att i
brandmannayrket kan gränserna mellan det privata
och det offentliga (arbetet) inte likställas med fritid
och förvärvsarbete. Gränserna är mer flytande och
svårare att definiera. Arbete under nätter och helger
gör att man förhåller sig annorlunda till sitt arbete
än under dagtjänstgöring och vardagar. Förutom
den gemenskap som uppstår i arbetslagen, och som
motverkar gränsdragningen, uppstår det även ”arbetsfri arbetstid” som gör det möjligt att tillgodose
intressen och behov av mer privat karaktär. Dels
innebär schemaläggningen ofta långa sammanhängande ledigheter som öppnar upp för särskilda
möjligheter när det gäller tillvaron utanför arbetet.
I enlighet med detta visar våra resultat att det är just
brandingenjörerna, vilka oftast inte har vare sig ”arbetsfri arbetstid” eller längre sammanhängande ledigheter, som har svårast att kombinera arbetet med
livet utanför arbetet på ett tillfredsställande sätt.
Vad gäller att kunna kombinera arbete och fritid
till ett gott vardagsliv, borde det alltså inte vara mer
problematiskt för kvinnor än för män att arbeta i
räddningstjänst, särskilt inte som heltidsanställda
brandmän. Som det ser ut idag så tycks det bland
räddningstjänsternas personalkategorier vara heltidsarbetande brandmän som gynnas mest av sina
arbetsförhållanden härvidlag. Ändå finns det ytterst
få kvinnor i denna personalgrupp. Frågan är om det
är heltidsbrandmännens arbetsförhållanden – även
om det inte är arbetsförhållandena som sådana som
är ett problem – som har möjliggjort framväxten
av den manliga homosocialitetet som enligt tidigare
forskning verkligen är ett problem? (jämför ”Inledning” i denna rapport). n
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Sammanfattning

andelen heltidsanställda kvinnliga brandmän var
0,2 procent (MSB 2009) så var motsvarande siffra
1,2 procent under 2007 och 2,8 procent 2011.
Bland deltidsanställda eller räddningspersonal i beredskap (RiB) utgjorde kvinnorna 2007 3,2 procent
av samtliga deltidsanställda vilket hade ökat till 4,8
procent under 2011 (MSB 2012a). Det finns också
genom ett antal satsningar och projekt en tydlig
strävan att öka denna andel ytterligare. En viktig
del av jämställdhets- och mångfaldsarbetet inom
den kommunala räddningstjänsten bör vara att
skaffa sig en bra bild av hur inställningen till denna
förändring av den könsmässiga sammansättningen
av yrkeskåren ser ut bland de anställda.
Ett antal frågor i enkäten belyser vilka attityder
och upplevelser som finns runt det faktum att det
dels anställs fler kvinnliga brandmän inom den
kommunala räddningstjänsten och dels att det
finns en pågående strävan inom räddningstjänsten
att fler kvinnliga brandmän bör anställas.
Dessa attityder och upplevelser tror vi kan se
olika ut inom olika grupper av anställda. De frågor
som behandlas i detta kapitel är:
• Inställningen till ett ökat antal kvinnliga brandmän

Resultatet från analysen kan sammanfattas i ett antal generella mönster som är i det närmaste genomgående för de olika undersökta frågeställningarna.
• En hög andel av svarande är positiva till att
det finns och anställs (fler) kvinnliga brandmän. Andelen som i de frågor som analyseras
här svarar med i huvudsak positiv inställning i
sin inställning till kvinnliga brandmän är ofta
över 60 procent. Det är också en stor andel som
svarar med de mer neutrala alternativen (ca 30
procent). Med några undantag så har också de
negativa inställningarna en låg svarsandel, ofta
under 10 procent av de som svarat.
• Erfarenheter av att arbeta operativt tillsammans
(i nuvarande arbetssituation) med kvinnliga
brandmän har samband med en positiv syn på
utvecklingen mot fler kvinnliga brandmän.
• RiB-brandmän besvarar generellt sett frågeställningarna med en mer positiv inställning till
den beskrivna utvecklingen än heltidsanställda
brandmän.

Inledning
Andelen kvinnliga brandmän i den kommunala
räddningstjänsten ökar sakta men tydligt. Från att
det vid konferensen Brand 2002 konstaterades att
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för kunna vara att se hur dessa attityder påverkas av
sådana erfarenheter. Hur dessa attityder ser ut visas
nedan i diagram 1.

ten i arbetet
Hur arbetsmiljön påverkats av att det finns
kvinnor i operativ tjänst på arbetsplatsen
Hur man anser att olika aspekter av arbetet
kommer att påverkas av att fler kvinnor anställs
i operativ tjänst

Posi8vt	
  

Varken	
  posi8vt	
  eller	
  nega8vt	
  

Nega8vt	
  

80%	
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Dessa frågor har vi analyserat utifrån hur de påverkas av ett antal andra faktorer. De faktorer vi tror
bör ha en påverkan på attityder och upplevelser
runt kvinnliga brandmän är t ex om det idag finns
kvinnliga brandmän (heltidsanställda respektive i
beredskap) på arbetsplatsen/arbetslaget, vilken typ
av tjänst den som besvarat enkäten har och vilken
utbildning personen som besvarat enkäten har
(SMO-utbildad eller inte).
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Diagram 1. Attityd till ökad andel kvinnliga brandmän utifrån erfarenhet av att arbeta med kvinnliga brandmän

Analysen av svaren har utförts med hjälp av såväl
diagram som korstabeller.
Svarsalternativen i frågorna har kodats om inför
analysen. Svarsalternativ som ”Mycket positivt”
och ”Ganska positivt” har kodats om till ”Positivt”.
Det samma gäller för motsvarande negativa förhållningssätt. Svarsalternativen ”Håller helt och hållet
med” respektive ”Håller delvis med” har kodats om
till ”Håller med” och motsvarande för om respondenten tar helt eller delvis avstånd från frågeställningen eller påståendet.

För såväl heltidsanställda som RiB-anställda så är
det tydligt att erfarenheter av att arbeta operativt
tillsammans med kvinnliga brandmän också innebär att de positiva attityderna till fler kvinnor inom
räddningstjänsten stärks. Det är också bland heltidsbrandmännen som de tydligaste skillnaderna i
attityder finns mellan de med erfarenhet eller ej. De
RiB-anställda brandmännen tycks dock i grunden,
dvs oavsett erfarenhet av att arbeta med kvinnliga
brandmän eller ej, ha en mer positiv inställning.
Detta framgår också tydligt i diagram 2 där attityderna studeras utifrån typ av tjänst. För såväl
diagram 1 som diagram 4 längre fram så gäller att
kvinnor ingår i analysen. Resultaten påverkas endast marginellt och inga slutsatser behöver ändras
om kvinnorna skulle tas bort från diagrammen.

Attityder till ett ökat antal kvinnliga brandmän
Som nämndes inledningsvis så är idag 2,8 procent
av heltidsbrandmännen och 4,8 procent av de deltidsanställda brandmännen kvinnor och med de
jämställdhetsansträngningar som idag görs talar det
mesta för att dessa andelar kommer att öka. En allt
större andel av brandmannakåren har därmed också
erfarenhet av att arbeta operativt tillsammans med
kvinnor. En naturlig utgångspunkt för att undersöka attityderna till kvinnliga brandmän skulle där-
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kvinnor. En naturlig utgångspunkt för att undersöka attityderna till kvinnliga brandmän skulle där-
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Samma fråga kan alltså studeras även utifrån vilken typ av tjänst respondenterna har, vilket görs i
diagram 2. Brandingenjörerna utgör här en grupp
som förhåller sig mycket positivt till en ökad andel
kvinnliga brandmän. Här bör nämnas att andelen
kvinnor i gruppen brandingenjörer är förhållandevis stor. Av brandingenjörerna är 24 procent kvinnor medan andelen kvinnor i hela materialet är 6
procent.
Bland anställda i operativ tjänst så avviker heltidsbrandmännens syn på en ökad andel kvinnliga
brandmän tydligt från RiB-anställdas och de i operativ arbetsledning, dels genom en avsevärt lägre
andel positiva och en högre andel negativa. Bland
heltidsbrandmännen så är det 15 procent av de svarande som uttrycker negativa attityder mot en ökad
andel kvinnliga brandmän.

De respondenter som angett att de är SMO-utbildade är i något högre omfattning positiva till en
ökad andel kvinnliga brandmän än heltidsbrandmän med en ”traditionell” utbildning. De är å andra sidan till och med i något större utsträckning
negativa till en ökad andel kvinnliga brandmän som
de ej SMO-utbildade heltidsbrandmännen (15 procent för bägge). I jämförelse med övriga grupper redovisade i diagram 3 så är de SMO-utbildade såväl
mindre positiva och mer negativa till en ökad andel
kvinnliga brandmän. De SMO-utbildade i materialet är förhållandevis unga i relation till övriga och
ca 88 procent har angivit att de är under 40 år. Av
de SMO-utbildade så har 89 procent angivit att de
är heltidsbrandmän och 5 procent RiB. Resterande
finns i gruppen operativ arbetsledning.
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I enkäten har de svarande ställts inför ett antal påståenden. Ett sådant är att säkerheten i arbetet skulle påverkas negativt av att fler kvinnor arbetade operativt som brandmän. Ett sådant påstående är
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Diagram 4. Respons på påståendet ”Säkerheten i arbetet minskar
med ﬂer kvinnliga brandmän” utifrån erfarenhet av att arbeta med
kvinnliga brandmän.
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Diagram 5. Respons på påståendet ”Säkerheten i arbetet minskar
med ﬂer kvinnliga brandmän” utifrån typ av tjänst.

Även utifrån vilken typ av anställning man har
inom räddningstjänsten så återupprepas mönstren
från analysen av frågan runt attityder till en ökad
andel kvinnliga brandmän. Det är dock påfallande
stora skillnader i attityder mellan de olika anställningstyperna. Noterbart är att en så stor andel som
38 procent av de heltidsanställda brandmännen
svarar att säkerheten i arbetet minskar med fler
kvinnliga brandmän.
En relativt stor andel inom vissa grupper anser
alltså att säkerheten i arbetet riskerar att minska
med en ökad andel kvinnliga brandmän. Frågan
har kompletterats med möjligheten att kommentera svaret vilket ca 32 procent av respondenterna
har gjort. Två tydliga huvudlinjer finns bland kommentarerna. Den första linjen är att kön är helt irrelevant när det kommer till säkerhetsriskerna med
arbetet. Det är de personliga egenskaperna hos
respektive brandman som avgör säkerheten i arbetet. Kvotering av kvinnor skulle i vissa fall kunna
innebära en ökad risk med detta resonemang då de
personliga egenskaperna skulle riskeras att bli åsi-

Svarsmönstren för denna fråga påminner mycket
om mönstret från analysen av frågan angående attityder till en ökad andel kvinnliga brandmän, se
diagram 1-3. Aktuell erfarenhet av att arbeta tillsammans med kvinnliga brandmän indikerar också
en positivare inställning till desamma. En positiv
inställning tolkas i detta fall som ett avståndstagande till att säkerheten i arbetet i minskar med fler
kvinnliga brandmän inom räddningstjänsten. Återigen är det erfarenheten av att arbeta med heltidsanställda kvinnliga brandmän som visar de tydligaste
skillnaderna mellan de med erfarenhet och de utan.
RiB-brandmännen har dock, som vi även kommer
att se i diagram 5 nedan, generellt en mer positiv
inställning än heltidsbrandmännen.
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frågan om hur arbetet under larmsituation påverkas. Tabeller med resultat från de övriga tre redovisas i kapitlets bilaga (tabell 1-9). Anledningen till
detta är att resultaten i stora drag följer mönstren
från tidigare frågor. Generellt sett en positiv inställning till kvinnliga brandmän med en låg andel som
är öppet negativa. RiB-brandmännen är mer positiva än heltidsbrandmännen och erfarenhet av att
arbeta med kvinnliga brandmän innebär en positivare attityd. Det i resultaten som sticker ut en del är
just frågan runt arbetet under larmsituation där en
klart mindre positiv bild framträder.
Denna fråga är med undantag från delfrågan om
”förebyggande arbete” hämtad från en enkät som
användes i utvärderingen av projektet ”Kvinnlig brandman” i Malmö vilket pågick 2003-2005
(Glans & Rother 2005). Antalet heltidsbrandmän
som besvarade den enkäten uppgick endast till 46
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Diagram 10. Kvinnor i operativ tjänst och påverkan på arbetet
under larmsituation utifrån typ av tjänst

Diagram 10 ovan är kanske ett av de mer intressanta i detta kapitel. Här ser vi stora skillnader vad
gäller attityder utifrån de olika typerna av anställning. Speciellt heltidsbrandmännen men även i någon mån de i operativ arbetsledning uttrycker en
mindre positiv respektive mer negativ inställning
gentemot hur arbetet under larmsituation påverkas
av kvinnliga brandmän.
Om man studerar kommentarerna till specifikt
denna fråga är det svårt att se några tydliga orsaker
men utifrån kommentarerna på frågan om minskad
säkerhet i arbetet går det att dra paralleller, dvs göra
tolkningar som innefattar även denna fråga. Det
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utgör en uttryckligen mer kritisk grupp och då är
det kvinnors ”generellt lägre fysiska förmåga” som
är det centrala. Flera aspekter av minskad säkerhet
kommer här fram. Återigen kvotering av kvinnliga
brandmän, situationer där kamratlivräddning är aktuell, att kvinnor generellt sett är svagare innebär att
rekryteringsbasen är liten och det är svårt att få in
dem som verkligen klarar kraven (utan att ge avkall
på desamma).
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Diagram 12. Kvinnor i operativ tjänst och påverkan på arbetet under larmsituation utifrån utbildning.

Diagram 11. Kvinnor i operativ tjänst och påverkan på arbetet
under larmsituation utifrån erfarenhet av att arbeta med kvinnliga
brandmän.

Mönstret med en förhållandevis negativ inställning
till kvinnliga brandmän bland SMO-utbildade
återkommer då vi studerar arbetet under larmsituation utifrån ett utbildningsperspektiv, diagram 12.

Den negativa bild av inställningen till kvinnliga
brandmän och arbete under larmsituation bland
heltidsbrandmännen som framkom i diagram 10
förändras avsevärt i diagram 11 när de heltidsbrandmän med erfarenhet av att arbeta med kvinnliga brandmän särredovisas.
Just erfarenheten av att arbeta med kvinnliga
brandmän verkar påtagligt minska de farhågor runt
arbete under larmsituation och kvinnliga brandmän som tycks finnas bland heltidsbrandmännen.

Diskussion
I detta kapitel har fokus varit på attityder till att
antalet kvinnliga brandmän kommer att öka bland
anställda vid räddningstjänsterna samt synen på hur
arbetsklimatet kommer att påverkas genom samma
utveckling. Det finns ett antal tydliga mönster som
bör lyftas fram i en sammanfattande diskussion.
Det första är att det i huvudsak framträder en
positiv bild av utvecklingen mot allt fler kvinnliga
brandmän. De som uttrycker positiva, eller åtminstone neutrala, attityder och inställningar utgör som
regel en klar majoritet av de svarande. De som uttrycker direkt negativa inställningar är en betydligt
mindre andel, ofta under 10 procent av de svarande.
I några fall finns dock negativa mönster som man
också bör lyfta fram och i en förlängning diskutera
vad det beror på.
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Arbetet under larmsituation
Generellt sett är det heltidsbrandmännen som uttrycker en mindre positiv inställning till kvinnliga
brandmän sett både i relation till de RiB-anställda
och de andra anställningskategorierna. Extra tydlig
blir denna skillnad i inställning när frågan ställs om
hur fler kvinnliga brandmän skulle påverka arbetet vid en larmsituation. En tänkbar förklaring till
detta som också finner stöd i de kommentarer som
lämnats av en del av de svarande är att det har en
grund i synen på säkerhet i räddningsarbetet och en
lägre fysisk förmåga bland de kvinnliga brandmännen. Stora skillnader finns dock mellan olika grupper av heltidsbrandmän t ex i jämförelsen mellan
de som har erfarenhet av att arbeta med kvinnor
eller ej.

De SMO-utbildade
De SMO-utbildade ligger betydligt närmare de heltidsanställdas (utan SMO-utbildning) attityder än
de betydligt mer positiva RiB-brandmännen. En
naturlig tanke eller hypotes hade varit att förhållandet borde varit det motsatta, dvs en högre grad av
acceptans och stöd för kvinnliga brandmän bland
de SMO-utbildade. Om inte på grund av andra
skäl så i alla fall på grund av att jämställdhetsfrågor och kunskap om t ex genusteori ingår som ett
viktigt inslag i SMO-utbildningen (MSB 2012b).
En tänkbar hypotes (vilken skulle kunna analyseras
vidare genom kvalitativa studier) är att de SMOutbildade genom sin traditionellt sett annorlunda
bakgrund ”överkompenserar” en förväntad traditionell brandmannaattityd för att underlätta processen
att accepteras i rollen som brandman. Den skepsis
gentemot SMO-utbildningen, se kapitel 11 i denna
rapport, som uttrycks av många heltidsbrandmän
skulle kunna resultera i ett behov av en sådan överkompensation.
Det bör också noteras att en övervägande majoritet av de SMO-utbildade i datamaterialet är anställda som heltidsbrandmän (89 procent). Det kan
alltså finnas en sammanblandad effekt av den lägre
graden av positiv inställning bland heltidsbrandmännen generellt som också slår igenom bland de
SMO-utbildade. Alternativt är det ytterligare ett exempel på den ”överkompensation” som diskuterats
ovan. Det krävs dock en mer avancerad statistisk
analys för få en tydligare bild av hur sambanden
egentligen ser ut. n

Erfarenhet leder till positiv inställning
I frågan om arbetsklimatspåverkan av fler kvinnliga
brandmän under larmsituation är det en påtaglig
skillnad i inställning mellan de som har erfarenhet
av att arbeta tillsammans med kvinnliga brandmän
och de som saknar sådan erfarenhet. För de som angett att de har erfarenhet ser attitydmönstret i högre
utsträckning ut som för övriga mer positivt inställda
grupper. Denna skillnad gäller dock generellt för
alla frågor där en särredovisning görs utifrån erfarenhetsaspekten. En både rimlig och viktig slutsats
som bör gå att dra från studien är därför som rubriken lyder att erfarenhet leder till en positiv inställning till kvinnliga brandmän.
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Tabell 1. Arbetsmiljöpåverkan av kvinnliga brandmän utifrån erfarenhet av att arbeta med kvinnliga brandmän, arbetsgemenskap

Arbetsgemenskapen i arbetslagen Heltidsanställda kvinnliga brandmän i arbetsteamet Kvinnliga RiB-brandmän i arbetsteamet
Positivt
Varken positivt eller negativt
Negativt

Nej (n=365)
48,5 %
45,5 %
6,0%
100 %

Ja (n=79)
73,4 %
24,1 %
2,5%
100 %

Nej (n=223)
70,4 %
28,3 %
1,3 %
100 %

Ja (n=51)
76,5 %
23,5 %
0%
100 %

Tabell 2. Arbetsmiljöpåverkan av kvinnliga brandmän utifrån erfarenhet av att arbeta med kvinnliga brandmän, arbetet på stationen
Arbetet på stationen
Positivt
Varken positivt eller negativt
Negativt

Heltidsanställda kvinnliga brandmän i arbetsteamet

Nej (n=364)
43,4 %
52,5 %
4,1 %
100 %

Ja (n=79)
67,1 %
29,1 %
3,8 %
100 %

Kvinnliga RiB-brandmän i arbetsteamet
Nej (n=222)
68,5 %
30,2 %
1,4 %
100 %

Ja (n=51)
72,5 %
27,5 %
0%
100 %

Tabell 3. Arbetsmiljöpåverkan av kvinnliga brandmän utifrån erfarenhet av att arbeta med kvinnliga brandmän, det förebyggande arbetet
Det förebyggande arbetet
Positivt
Varken positivt eller negativt
Negativt

Heltidsanställda kvinnliga brandmän i arbetsteamet

Nej (n=360)
46,1 %
53,1 %
0,8 %
100 %

Ja (n=78)
69,2 %
30,8 %
0%
100 %

Kvinnliga RiB-brandmän i arbetsteamet
Nej (n=222)
63,8 %
35,3 %
0,9 %
100 %

Ja (n=51)
72,5 %
27,5 %
0%
100 %

Tabell 4. Arbetsmiljöpåverkan av kvinnliga brandmän utifrån typ av tjänst, arbetsgemenskap
Arbetsgemenskapen i arbetslagen Heltidsbrandmän RiB
Positivt
Varken positivt eller negativt
Negativt

(n=444)
52,9 %
41,7 %
5,4 %
100 %

(n=346)
66,8 %
30,9 %
2,3 %
100 %

(n=44)
86,4 %
11,4 %
2,3 %
100 %

Annan ej operativ tjänst
(n=52)
88,5 %
11,5 %
100 %

Tabell 5. Arbetsmiljöpåverkan av kvinnliga brandmän utifrån typ av tjänst, arbetet på stationen
Arbetet på stationen
Positivt
Varken positivt eller negativt
Negativt

Heltidsbrandmän RiB
(n=443)
47,6 %
48,3 %
4,1 %
100 %

(n=346)
65,3 %
33,5 %
1,2 %
100 %
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Arbetsgemenskapen i arbetslagen Heltidsbrandmän RiB
Positivt
Varken positivt eller negativt
Negativt

(n=444)
52,9 %
41,7 %
5,4 %
100 %

Operativ arbetsledning Brandingenjör

(n=274)
71,5 %
27,4 %
1,1 %
100 %

(n=346)
66,8 %
30,9 %
2,3 %
100 %

(n=44)
86,4 %
11,4 %
2,3 %
100 %

Annan ej operativ tjänst
(n=52)
88,5 %
11,5 %
100 %

Tabell 5. Arbetsmiljöpåverkan av kvinnliga brandmän utifrån typ av tjänst, arbetet på stationen

Operativ arbetsledning Brandingenjör

(n=273)
69,2 %
29,7 %
1,1 %
100 %

Positivt
Varken positivt eller negativt
Negativt

Tabell 4. Arbetsmiljöpåverkan av kvinnliga brandmän utifrån typ av tjänst, arbetsgemenskap

Operativ arbetsledning Brandingenjör

(n=274)
71,5 %
27,4 %
1,1 %
100 %

Arbetsgemenskapen i arbetslagen Heltidsanställda kvinnliga brandmän i arbetsteamet Kvinnliga RiB-brandmän i arbetsteamet

(n=45)
82,2 %
15,6 %
2,2 %
100 %

Annan ej operativ tjänst
(n=52)
82,7 %
17,3 %
100 %

Arbetet på stationen
Positivt
Varken positivt eller negativt
Negativt

Heltidsbrandmän RiB
(n=443)
47,6 %
48,3 %
4,1 %
100 %

Operativ arbetsledning Brandingenjör

(n=273)
69,2 %
29,7 %
1,1 %
100 %

(n=346)
65,3 %
33,5 %
1,2 %
100 %
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(n=45)
82,2 %
15,6 %
2,2 %
100 %

Annan ej operativ tjänst
(n=52)
82,7 %
17,3 %
100 %

Tabell 6. Arbetsmiljöpåverkan av kvinnliga brandmän utifrån typ av tjänst, det förebyggande arbetet
Det förebyggande arbetet
Positivt
Varken positivt eller negativt
Negativt

Heltidsbrandmän RiB
(n=438)
50,2 %
49,1 %
0,7 %
100 %

Tabell 6. Arbetsmiljöpåverkan av kvinnliga brandmän utifrån typ av tjänst, det förebyggande arbetet

Operativ arbetsledning Brandingenjör

(n=272)
65,4 %
33,8 %
0,7 %
100 %

(n=343)
60,1 %
39,9 %
100 %

(n=45)
82,2 %
17,8 %
100 %

Annan ej operativ tjänst
(n=52)
75,5 %
24,5 %
100 %

Tabell 7. Arbetsmiljöpåverkan av kvinnliga brandmän utifrån utbildning, arbetsgemenskapen
SMO-utbildade
Positivt
Varken positivt eller negativt
Negativt

Heltidsbrandmän ej SMO RiB ej SMO

(n=127)
57,5 %
37,8 %
4,7 %
100 %

(n=331)
51,1 %
43,5 %
5,4 %
100 %

Op ledn ej SMO

(n=268)
72,0 %
26,9 %
1,1 %
100 %

Positivt
Varken positivt eller negativt
Negativt

Heltidsbrandmän ej SMO RiB ej SMO

(n=127)
53,5 %
44,1 %
2,4 %
100 %

(n=330)
45,8 %
49,7 %
4,5 %
100 %

(n=338)
67,2 %
30,5 %
2,4 %
100 %

Brandingenjör ej SMO
(n=44)
86,4 %
11,4 %
2,3 %
100 %

Positivt
Varken positivt eller negativt
Negativt

Op ledn ej SMO

(n=267)
69,3 %
29,6 %
1,1 %
100 %

(n=338)
65,7 %
33,1 %
1,2 %
100 %

(n=325)
49,2 %
49,8 %
0,9 %
100 %
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(n=272)
65,4 %
33,8 %
0,7 %
100 %

(n=343)
60,1 %
39,9 %
100 %
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82,2 %
17,8 %
100 %
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4,5 %
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Op ledn ej SMO

(n=267)
69,3 %
29,6 %
1,1 %
100 %

(n=338)
65,7 %
33,1 %
1,2 %
100 %

Brandingenjör ej SMO
(n=45)
82,2 %
15,6 %
2,2 %
100 %

Tabell 9. Arbetsmiljöpåverkan av kvinnliga brandmän utifrån utbildning, det förebyggande arbetet

Heltidsbrandmän ej SMO Op ledn ej SMO

(n=127)
53,5 %
46,5 %
0%
100 %

(n=438)
50,2 %
49,1 %
0,7 %
100 %

Operativ arbetsledning Brandingenjör

Tabell 8. Arbetsmiljöpåverkan av kvinnliga brandmän utifrån utbildning, arbetet på stationen

Tabell 9. Arbetsmiljöpåverkan av kvinnliga brandmän utifrån utbildning, det förebyggande arbetet
SMO-utbildade

Positivt
Varken positivt eller negativt
Negativt

Heltidsbrandmän RiB
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Tabell 8. Arbetsmiljöpåverkan av kvinnliga brandmän utifrån utbildning, arbetet på stationen
SMO-utbildade

Det förebyggande arbetet

(n=335)
60,3 %
39,7 %
0%
100 %

Brandingenjör ej SMO
(n=45)
82,2 %
17,8 %
0%
100 %

SMO-utbildade
Positivt
Varken positivt eller negativt
Negativt

Heltidsbrandmän ej SMO Op ledn ej SMO

(n=127)
53,5 %
46,5 %
0%
100 %

(n=325)
49,2 %
49,8 %
0,9 %
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Sammanfattning
•

•

•

•

•
•

vet av styrkerelaterade egenskaper varit ett centralt
tema. De fysiska skillnader som finns mellan de
stora kollektiven kvinnor respektive män har tagits
som intäkt för att ifrågasätta huruvida kvinnor har
tillräcklig fysisk styrka för att kunna arbeta i yrket.
Trots den mångåriga debatten om yrkets fysiska
krav och kvinnors möjlighet att utöva yrket finns
ingen enhetlig uppfattning på kommunal nivå om
vad som krävs för att kunna anställas som brandman. Jämställdhetsombudsmannen (2007) har därför betecknat de fysiska anställningstesterna som
ett kvarstående hinder mot rekrytering av kvinnor.
Som en följd av denna debatt har uppmärksamhet
riktats till de attityder som finns till brandmän och
fysisk styrka. Ett exempel är den studie som MSB
lät göra både bland allmänhet i åldern 18−65 år och
bland brandmän (Markör 2010). I studien var en
stor andel av de tillfrågade skeptiska till att kvinnor
har tillräcklig fysisk styrka för att vara brandmän.
Medan brandmännen i studien rankade styrkerelaterade egenskaper tillsammans med egenskaper
som lugn, samarbetsförmåga och social förmåga
högt, så fokuserade allmänheten egenskaper som
styrka, mod och god kondition (se också Engström & Jansson kapitel 3 i denna publikation om
att heltidsbrandmän och SMO-utbildade rankar
fysisk styrka högt). Denna uppfattning om att fysiska egenskaper är centrala för brandmän bör ses
mot bakgrund av att allmänheten i samma studie

Andelen av de svarande som ser äldre brandmäns fysiska förmågor som ett problem är större än den andel som ser kvinnors fysik som ett
problem för brandmän.
Hälften av studiens deltagare instämmer i påståenden om att kvinnors fysik skulle vara ett stort
problem för kvinnor som brandmän. Bland heltidsbrandmän är motsvarande siffra 64 procent.
På räddningsstationer med få anställda ses kvinnors fysik i mindre utsträckning som ett problem än vad som är fallet på de större stationerna.
I de största kommunerna är andelen som instämmer i påståendet att kvinnors fysik är ett
problem för kvinnor som brandmän större än
vad som återfinns bland deltagarna från de små
kommunerna.
Nästan en fjärdedel av studiens deltagare uppger
att de vid enstaka tillfällen upplever fysiska begränsningar i jobbet.
Föreställningar om kvinnors åldrande används
som ett argument emot att anställa kvinnor som
brandmän.

Inledning
I den svenska debatten om en ökad andel kvinnor
som brandmän har arbetets fysiska inslag och beho-
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trodde att en tämligen stor del av brandmännens
arbetstid består av direkta räddningsinsatser, något
som dock motsägs av studier som konstaterat att utryckningsinsatser utgör enbart ca 3,2 procent av arbetstiden (Mårtensson 2002). Det kan därför antas
att allmänhetens betoning av den fysiska styrkans
betydelse för jobbet åtminstone delvis baseras på en
felaktig uppfattning om yrkets innehåll.
Framställningen av brandmannayrket som ett fysiskt tungt arbete har huvudsakligen aktualiserats i
diskussionen om antalet kvinnor inom yrket. Frågan har däremot i ringa utsträckning lyfts fram i
debatt om till exempel arbetsmiljö och inte heller
har andra sociala positioner än kön uppmärksammats i diskussionen om styrkerelaterade förmågor i
brandmannayrket. På så sätt skiljer sig denna debatt
från den som till exempel förs om äldre i arbetslivet. Forskning har visat att många tror att äldre inte
orkar med jobbet och framför allt lyfter man fram
fysiska förändringar som ett argument för detta (för
en diskusison, se Andersson 2008). Till exempel visar Eurobarometern (263:2007) att en stor andel,
35−78 procent, av de tillfrågade i Europa instämmer i påståendet att de som är äldre än 50 år inte
förväntas kunna arbeta lika effektivt som yngre. I
Sverige instämde 43 procent av de tillfrågade i påståendet. Mot denna bakgrund finns det anledning
att granska attityder till fysisk styrka i räddningstjänsten ur ett bredare perspektiv där man även inkluderar åldersdimensionen.
I detta kapitel bidrar jag till en sådan debatt genom att dels diskutera attityder till kvinnors respektive äldres fysiska styrka, dels jämföra dessa
attityder med omfattningen på självupplevda fysiska begränsningar. Avslutningsvis fördjupar jag
belysningen av dessa frågor genom att diskutera de
kommentarer som respondenterna lämnat till de
aktuella enkätfrågorna.

Studiens deltagare har fått ta ställning till påståendet Att kvinnor generellt sett är fysiskt svagare än män
är ett stort problem med kvinnliga brandmän. Sådana
formuleringar kan upplevas som provokativa och
riskerar också att framställa det påstådda som giltigt
och vedertaget eftersom de pressar in svaren i ett
antingen- eller resonemang och i ringa utsträckning
håller öppet för att gränserna mellan alternativen
kan vara vaga och flytande (jfr Thuren 1995). Formuleringen fångar dock den diskussion som förts
både i massmedia och inom fältet och gör det därför
möjligt att fånga de attityder som förekommer. För
att minska risken för oönskade konsekvenser av formuleringen har vi i enkäten varvat sådana negativa
formuleringar med positiva formuleringar om ämnet. Eftersom ett instämmande i påståendet indikerar en förringande syn på kvinnors förutsättningar
att arbeta som brandmän kommer jag nedan att
också använda benämningen ”negativ attityd” som
synonymt med ett högt instämmande i påståendet
och betrakta ett lägre instämmande som en mer positiv attityd till kvinnors fysik.
Av de som besvarat frågan instämmer hälften (50
procent) med påståendet. Det finns en stor skillnad
i hur de tillfrågade kvinnorna respektive männen
svarar. Medan 17 procent av kvinnorna instämmer
i påståendet är motsvarande siffra bland männen 51
procent. Likaså tenderar de olika yrkeskategorierna
att instämma i varierande utsträckning. Störst andel
som instämmer i påståendet återfinns bland heltidsbrandmännen, 64 procent, dvs. i den yrkesgrupp
som är aktuell i påståendet. Bland de övriga yrkeskategorierna framträder en mer positiv attityd i det
att en lägre andel, mellan 49 och 20 procent av de
tillfrågade, instämmer i påståendet.
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mindre kommunerna. Det är därför troligt att de
nämnda resultaten är uttryck för samma underliggande processer.
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Resultaten visar också att deltagarna från de mindre
räddningstjänsterna uppvisar en mer positiv attityd
till kvinnors styrka än de som arbetar på en större
station. På räddningsstationer med färre än 19 anställda (inklusive räddningspersonal i beredskap)
instämmer 30 procent av de tillfrågade i det angivna
påståendet. Detta kan jämföras med de medelstora
stationerna (50-99 anställda) där motsvarande siffra
är 58 procent.
Ett liknande mönster kan ses vad gäller kommunstorlek. Respondenter från mindre kommuner
tenderar att i mindre utsträckning instämma i det
angivna påståendet, de kan alltså sägas ha en mer
positiv attityd till kvinnors fysiska förutsättningar.
Av deltagarna från kommuner med mindre än 20
000 invånare instämmer 26 procent av de tillfrågade i påståendet. Andelen som instämmer med
påståendet ökar successivt med kommunstorlek för
att i de största kommunerna (>200 000 invånare)
uppgå till 64 procent. Kommunstorlek och räddningstjänststorlek överlappar i viss mån varandra i
studien i det att större räddningstjänster (mer än 50
anställda) framför allt återfinns i de större kommunerna (> 50 000 invånare), och vice versa, en stor
del av de mindre räddningstjänsterna återfinns i de
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Diagram 1. Attityder till kvinnors fysik uppdelat på typ av tjänst.
Instämmer i påståendet ”Att kvinnor generellt sett är fysiskt svagare än män är ett stort problem med kvinnliga brandmän.”

Vår ambition har varit att fördjupa kunskapen om
attityder till styrkerelaterade egenskaper och att öka
förståelsen för vad fysisk styrka betyder för utövning av brandmannayrket och hur detta relaterar
till förutsättningar för jämställdhet. I enkäten har
vi därför också belyst attityder till äldre brandmäns
förändrade fysik genom att be informanterna ange
i vilken utsträckning de instämmer i påståendet Att
den fysiska förmågan försämras med ökande ålder är
ett stort problem för brandmän. Detta påstående är
alltså av samma karaktär som det vi använt för att
studera attityder till kvinnors generellt sett svagare
fysik. Påståendet är därför försett med samma problem som den ovan diskuterade frågan. Genom att
koppla samman hög ålder med avtagande fysik riskerar vi att reproducera sådana antaganden trots att
påståendet inte har stöd i tidigare forskning. Trots
att flertaliga studier försökt identifiera i vilken omfattning åldersrelaterade förändringar påverkar äldres reella arbetsinsatser, har inga entydiga samband
kunnat identifieras. En förklaring kan vara att individer anpassar sina insatser och kompenserar för
eventuella förändrade förmågor (för en diskussion,
se Andersson 2008). Som vi noterat ovan kan dessa
attityder dock förekomma på arbetsplatser och få
konsekvenser för verksamheten trots att de inte
överensstämmer med vad som visats i forskning (jfr
Krekula 2011). Det finns därför anledning att granska dessa attityder.
Av de tillfrågade uppger nästan 6 av 10 att förväntat avtagande fysisk styrka vid högre ålder är ett
bekymmer för brandmän. Andelen som ser äldre
brandmäns fysiska förmågor som ett problem är
alltså större än den andel som ser kvinnors fysik
som ett problem för brandmanayrket. Detta förhållande har inte lyfts fram tidigare vare sig i debatt
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Instämmer i påståendet ”Att kvinnor generellt sett är fysiskt svagare än män är ett stort problem med kvinnliga brandmän.”
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eller i forskning, där frågor om brandmannayrkets
fysiska krav snävt gällt kvinnors möjligheter att
utöva yrket.
Svarsmönstret på frågan om äldres fysik uppvisar
stor likhet med de resultat som redovisats ovan om
attityder till kvinnors fysik. Även när det gäller attityder till äldres fysik instämmer kvinnor i mindre
utsträckning än män i påståendet (34 respektive 59
procent). Åldersgruppen 50-59 år utmärker sig genom att i högre utsträckning än övriga åldersgrupper se äldres förändrade fysik som ett stort problem
(68 respektive 52 – 58 procent). I likhet med vad
som gäller för attityder till kvinnors generellt sett
lägre styrka instämmer de olika yrkesgrupperna
i skiftande utsträckning i påståendet. Den största
andelen med negativ attityd till antaganden om
äldres sämre fysiska styrka återfinns bland heltidsbrandmännen, där 66 procent instämmer i påståendet medan den lägsta andelen återfinns bland
räddningspersonal i beredskap, där 40 procent av
de tillfrågade är av samma mening.
Studien visar också att deltagarna från de mindre
räddningstjänsterna i mindre utsträckning ansluter
till negativa attityder till äldres fysik (44 procent).
Andelen som instämmer stiger sedan successivt
med stigande storlek på arbetsplats och uppgår på
de största stationerna med mer än 100 anställda till
65 procent. Samma mönster ses vad gäller kommun. Respondenter från mindre kommuner uppger i mindre utsträckning än de från större kommuner att äldres förändrade fysik är ett bekymmer
för brandmän. Högst andel som instämmer i påståendet återfinns bland respondenterna från storstadskommunerna med invånarantal över 200 000
(68 procent).
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Diagram 2. Attityder till äldre brandmäns fysik uppdelat på
anställda på räddningsstationen. Instämmer i påståendet ”Att den
fysiska förmågan försämras med ökande ålder är ett stort problem
för brandmän.”

Övergripande kan vi alltså notera en påtaglig likhet i attityder till kvinnors respektive äldre brandmäns fysik. I båda fallen gäller att högst andel med
negativ attityd återfinns bland män, bland heltidsbrandmän samt bland respondenter från större arbetsplatser och från större kommuner. Resultaten
om heltidsbrandmännens mer negativa attityd till
både kvinnors och äldre brandmäns fysik ansluter
till vad som redovisats tidigare om att heltidsbrandmän också uppvisar en mer negativ attityd till kvinnor som brandmän (se Engström kapitel 6 denna
publikation).

Självupplevda fysiska begränsningar
Ovan har jag illustrerat studiens resultat vad gäller
attityder till generellt sett svagare fysik hos kvinnor
respektive äldre brandmän. I detta avsnitt ställer jag
dessa resultat i relation till deltagarnas egna upplevelser av fysiska begränsningar i jobbet. Den fråga
som jag vill belysa här är alltså i vilken utsträckning
de ovan redovisade attityderna speglar deltagarnas
faktiska upplevelser av fysiska begränsningar. Utgångspunkt för analysen är enkätfrågan Förekommer
det att du känner dig otillräcklig på grund av fysiska
begränsningar i din yrkesutövning?
Av studiens samtliga deltagare − kvinnor och män
i åldern 20 till 69 år – uppger mindre än 1 procent
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att de ofta känner sig otillräckliga på grund av fysik
och 24 procent att så sker vid enstaka tillfällen. Nästan var fjärde uppger alltså att de åtminstone ibland
känner av fysiska begränsningar i sin yrkesutövning.
Det kan antas att de situationer där informanterna
i egna kommentarer angivit att fysisk styrka är avgörande också är de situationer där man känner sig
begränsad. Dessa situationer är exempelvis (extrem)
rökdykning, skogsbrand, långa och utdragna larm,
klippning i bil vid trafikolycka, enstaka fall av lyft,
bärning och klättring med tung utrustning. Dessa
situationer överensstämmer i hög grad med de som
också identifierats som särskilt tunga i en tidigare
rapport om brandmannens fysiska förmåga (Gavhed m.fl. 2001).
I den yngsta åldersgruppen, 20−29 år, uppger 15
procent av de tillfrågade att de vid enstaka tillfällen upplever fysiska begränsningar. Åldersgruppen
50−59 år utgör den åldersgrupp där högst andel
svarar att de upplever fysiska begränsningar i arbetet
(27 procent). Om vi ser till hur kvinnor respektive
män upplever jobbet i detta avseende, kan vi konstatera att det bland kvinnorna är några procentenheter fler som uppger att de vid enstaka tillfällen känner sig fysiskt otillräckliga (29 respektive 23
procent). Heltidsbrandmän och räddningspersonal
i beredskap har ett likartat svarsmönster i det att
24 respektive 23 procent av dem uppger att de vid
enstaka tillfällen upplever fysiska begränsningar.
Att heltidsbrandmän kan träna på arbetstid resulterar alltså inte i att de i detta avseende upplever
arbetsuppgifterna som lättare. Brandingenjörer
och personer utan operativ tjänst utmärker sig på
denna fråga genom att i lägre utsträckning än övriga yrkesgrupper uppleva sig ha otillräcklig fysik
för de arbetsuppgifter man utför (9 respektive 16
procent). Detta resultat kan ses som förväntat med
tanke på de arbetsuppgifter dessa arbetsgrupper
företrädesvis har. Till skillnad från vad vi såg ovan
vid attitydfrågorna så framträder på denna fråga om
självupplevda fysiska begränsningar inga markanta

skillnader i svarsmönster utifrån räddningstjänster
av olika storlek eller utifrån kommunstorlek.
Sammanfattande kan vi alltså konstatera att det
med undantag för de yngsta åldersgrupperna finns
en relativt stor likhet vad gäller omfattningen på
upplevda fysiska begränsningar vid yrkesutövning
bland de tillfrågade. De redovisade resultaten inkluderar dock samtliga här deltagande yrkesgrupper. Om vi ser enbart till gruppen brandmän är
både andelen kvinnor och de äldsta respektive de
yngsta så liten att det inte går att göra säkra analyser.
I detta begränsade material tenderar dock en större
andel kvinnor än män bland såväl heltids- som deltidsbrandmännen att uppge fysiska begränsningar i
arbetet och störst andel som uppger detta återfinns
bland brandmän i åldersgruppen 50−59 år.

Föreställningar om fysisk styrka, genus och
åldrande
Studiens deltagare har också haft möjlighet att ge
kompletterande kommentarer till attitydfrågorna
om kvinnors respektive äldre brandmäns fysiska
styrka. Av de tillfrågade har ungefär var fjärde valt
att tillfoga en kommentar av något slag. Kommentarerna består av allt från några ord till beskrivningar omfattande kortare stycken. Eftersom dessa
kommentarer inte är representativa för urvalet synliggör de inte alla möjliga synsätt utan illustrerar
enbart exempel på förekommande resonemang. I
de skriftliga tilläggen avvisar en del av de tillfrågade
att mindre styrka skulle vara ett problem för yrket.
Några argumenterar till exempel för att brandmannayrket är att lagarbete där man kompletterar varandra, medan andra menar att fysisk styrka kan
kompenseras med annat, till exempel med de äldre
brandmännens erfarenhet eller med att kvinnor har
minst lika bra uthållighet som män.
Bland kommentarerna som lyfter fram begränsad fysik som ett problem för yrket framträder två
övergripande teman. Det första rör (1) organisationen. Här påtalas hur utrustning och organisering
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ställer höga krav på fysik. Några exempel kan ses i
kommentarerna ”Som vi arbetar idag och med den
utrustning vi använder är det svårt för kvinnor att
kunna/orka utföra vissa saker, t.ex. att klippa bil”
och ”Mindre styrkor innebär större belastning på
den enskilde brandmannen” samt ”Med dagens
till antalet decimerade styrkor finns det inget utrymme för en svagare länk.” Åldersrelaterade fysiska
förändringar framställs som ett särskilt bekymmer.
Detta framträder i kommentarer som ”Många äldre
är skadade och har riktigt dålig kondition, men det
är väldigt svårt för arbetsgivaren att ställa krav eller göra någonting överhuvudtaget, så detta är ett
problem som man försöker gömma undan.” Som
en följd framhålls också behovet av att ha reträttplatser, dvs. att kunna få andra arbetsuppgifter när
man inte längre kan delta aktivt i räddningsinsatser med rökdykning. I kommentarer påpekas också
att de äldre brandmännen ”lägger beslag” på dessa
reträttplatser, vilket resulterar i att övriga inte får
möjlighet att utveckla de därtill relaterade kompetenserna. Exempel på dessa resonemang ses i kommentarer som ”Ofta så får de som är halta och lytta
mer specificerade uppgifter vilket kan leda till att
andra inom arbetslaget tappar kunskap och övning
inom de områdena” och ”Folk blir mer eller mindre slitna med åren. De som blir mer slitna hamnar oftast som chaufförer på t.ex. släckbilen, vilket
resulterar i att de som är lite yngre inte får någon
erfarenhet av att varken köra eller bruka släckbilen.” En tolkning av dessa kommentarer är att de
så kallade reträttplatserna (som att vara chaufför/
pumpskötare) utgör resurser i det att de är något
som är eftertraktat eftersom de på ett eller annat sätt
tillfredsställer behov (för definitionen av resurser, se
Schwalbe 2008).
Det andra mönstret rör föreställningar om (2)
fysik som en avtagande förmåga. Återkommande
kommentarer talar om att höga fysiska ingångsvärden behövs just för att klara av åldersrelaterade
förändringar. Detta framträder i kommentarer som

”Det gäller att vara tillräckligt tränad vid yngre ålder så att man klarar av att bli äldre när den fysiska statusen dalar”, ”Brandmannayrket innehåller
fortfarande en del tunga fysiska moment och den
biologiska klockan har sin gång” och ”Om man har
en hög fysisk status vid anställning och tränar regelbundet kommer man vid pensionsålder fortfarande
ha en bra fysisk kapacitet. En viss avtrappning av
fysisk förmåga är alltså ok så länge man klarar sin
åldersrelaterade nivå.” Kommentarer av detta slag
utgår från ett antagande om att höga fysiska krav på
den personal som anställs behövs för att – och antas
innebära att man kan – kompensera för de fysiska
förändringar som förväntas komma med åldern.
Fysiska egenskaper framställs här med ett container
resonemang; det blir något man antas ha i en given
mängd och som successivt avtar med åren och som
inte kan erhållas på nytt.
Dessa två teman, organisation och fysik som en
avtagande förmåga, relaterar båda till föreställningar om ålder, åldrande och genus. I kommentarer
framställs hur män antas ha förtur till reträttplatserna och att detta kan hotas när man anställer fler
kvinnor eftersom de antas konkurrera om platserna:
”Jag kan inte anställa personal som redan från början bara t.ex. kör bilar, de platserna behövs när personalen blir äldre och ej orkar rökdyka längre” och
”Ja det finns stora brister här som kanske är viktigare att lösa innan kvinno-/invandrarbakgrundfrågan
förstoras upp. Många risker som befaras komma
med t.ex. kvinnors styrka finns redan i räddningstjänsterna fast bland de äldre brandmännen! Pension? Andra arbetsuppgifter?” Resonemanget i
detta tema går alltså ut på att (yngre) kvinnor som
brandmän är ett problem eftersom de antas konkurrera om de viktiga reträttplatserna. Likaså framstår kvinnor som särskilt utsatta vad gäller fysiska
åldersförändringar. Detta framträder i kommentarer som ”Min oro kring kvinnliga brandmän ligger
just i frågan kring deras hållbarhet. Kommer kvinnor kunna jobba i yrket till 61 (58)?” och ” Sen är
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en allvarlig fråga om kvinnor rent fysiskt klarar att
rökdyka fram till och efter att de fyllt 50 år! Inom
den operativa styrkan så finns det inte så många
”reträttplatser” att falla tillbaks till.” Trots att det
saknas erfarenheter av äldre kvinnor som brandmän
används alltså antaganden om kvinnors åldrande
som ett argument mot att anställa (yngre) kvinnor.
Sammantaget illustrerar dessa resultat hur föreställningar om ålder, åldrande och genus flätas samman.

gemensamma nämnarna synes alltså vara samspelande konstruktioner av maskulinitet, ålder och fysik. En fortsatt belysning av frågor om jämställdhet
och fysik bör därför baseras på ett synliggörande av
hur dessa aspekter tas som utgångspunkt för organisering av kommunal räddningstjänst. Av de kommentarer som diskuterats ovan framgår att avgränsade arbetsuppgifter, som chaufför/pumpskötare, å
ena sidan kan betraktas som (negativt laddade) reträttplatser, å andra sidan som ett steg i brandmäns
karriärutveckling. Konkreta frågor om vem som
tilldelas specifika arbetsuppgifter, på vilka premisser
så görs och vad konsekvenserna blir av sådana arbetsfördelningar framträder därför som exempel på
organisering som kan synliggöra de enskilda räddningstjänsternas förutsättningar för jämställdhet.
Av resultaten framträder också att en förhållandevis stor andel av de tillfrågade upplever fysiska begräsningar åtminstone vid enstaka tillfällen. Utifrån
detta bör man resa frågan om brandmannayrkets
fysiska karaktär, istället för att ensidigt framställas som ett jämställdhetsproblem, kanske snarare
bör ses som en fråga om alla anställdas möjlighet
att utöva yrket under hela yrkeslivet, dvs. om en
hållbar organisering av verksamheten. En sådan
förskjutning av perspektiv skulle till exempel kunna
innebära att man istället för att snävt diskutera fysiska antagningskrav skulle kunna vidga diskussionen till att också handla om hur arbetsplatsen kan
skapa förutsättningar för individer att upprätthålla
nödvändiga fysiska kompetenser under ett långt
yrkesliv. Som påpekas i den statliga utredningen
om pensionsålder (SOU 2012:28) kan den fysiska
förmågan tränas upp i alla åldrar och i yrken som
kräver hög fysisk prestation bör individuellt anpassad träning ingå i arbetsuppgifterna. Detta pekar på
behovet att flytta fokus från kvinnor som problem
till verksamhetens organisering. n

Avslutande reflektioner
I detta kapitel har jag diskuterat attityder till fysisk
styrka inom brandmannayrket. Medan debatten
inom och om räddningstjänsten handlat om kvinnors fysiska förutsättningar för brandmannayrket,
har jag illustrerat att också åldersdimensionen har
en central plats i denna diskussion. Trots att innebörder av ålder och räddningstjänstens organisering
kring föreställningar om ålder inte diskuterats tidigare, visar resultaten att det finns en påtaglig åldersnorm närvarande och att denna bland annat upprätthålls genom att framhålla brandmannayrkets
fysiska inslag. På motsvarande sätt framträder män
som given norm för verksamheten i det att (äldre)
män antas ha förtur till resurser som reträttplatser
och i att föreställningar om kvinnors åldrande tas
som utgångspunkt för att ifrågasätta rekrytering
av kvinnor. Övergripande pekar resultaten på det
fruktbara i att tillföra ett åldersperspektiv i debatten
om fysiska kompetenser i räddningstjänsten, för att
därmed vidare också förstå jämställdhetsproblematiken inom detta fält.
Resultaten ovan om en åldersnorm som relaterar
till antaganden om äldres fysik är inte unika för
räddningstjänsten. I en tidigare studie av åldersdiskriminering i svenskt arbetsliv (Krekula 2011) fann
jag på liknande sätt att åldersdimensionen var påtagligt närvarande på arbetsplatser som var manligt
dominerade och med stor andel fysiska arbetsinsatser. Också där var åldersskämten centrala och de
yngre sades få de så kallade ”skitjobben” medan de
äldre männens fysik framställdes som problem. De
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KAPITEL 8

KAPITEL 8

Attityder till ökad mångfald

Attityder till ökad mångfald

Lena Grip

Lena Grip

Sammanfattning
•

•

•

Sverige som helhet har ca 19 procent av befolkningen utländsk bakgrund, i meningen att man
själv har invandrat eller att båda ens föräldrar har
annat födelseland än Sverige.2 I riktlinjer från regeringen anges att den kommunala räddningstjänsten
ska ”avspegla samhällets mångfald” och jobba för
att ”öka rekryteringen av […] underrepresenterade
grupper” (Skr. 2009/10:124). Målet kring en ökad
etnisk mångfald inom räddningstjänsten har funnits sedan slutet av 2000-talet (MSB 2009).
Det finns få studier som belyser frågan om betydelsen av och uppfattningar om etnicitet i räddningstjänsten. Carol Chetkovich (1997) är en av
dem som bedrivit forskning med detta perspektiv.
Hennes forskning handlar om den amerikanska
räddningstjänsten, och bygger på intervjuer med
kvinnor och icke-vita män. Chetkovichs forskning
visar att färgade män kan uppleva motstånd och rasism på sina arbetsplatser inom räddningstjänsten,
men inte i sådan omfattning att de uppfattar det
som ett hot mot deras arbete och karriär. De flesta
färgade män i Chetkovichs studie känner sig accepterade och som en i laget på sin arbetsplats. Kvinnor, oavsett hudfärg och ursprung, uppger dock ett
större och mer påtagligt motstånd (1997). Janice D.
Yoder och Lynne L. Berendsen (2001) har gjort en
enkät- och intervjustudie av svarta och vita kvinnliga brandmän i USA, och kommer fram till att färgade kvinnor möter betydligt mer motstånd och fler
underordningsprocesser på sina arbetsplatser än vita

En majoritet (56 procent) av de som svarat på
enkäten är positiva till en ökad etnisk mångfald
inom räddningstjänsten och nära hälften anser
det vara en viktig fråga för räddningstjänstens
framtid.
Störst vikt läggs vid att den som anställs har
”rätt kompetens”, och inte kvoteras in före bättre lämpade. Ursprung anges då ofta inte spela
någon roll.
En högre andel bland kvinnor och brandingenjörer är positivt inställda till ökad etnisk
mångfald än andra grupper. I grupperna SMOutbildade och i viss utsträckning även räddningspersonal i beredskap (RiB) finns en högre
andel negativt inställda till dessa frågor än i andra grupper.

Inledning
Enligt personalstatistik från Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL) är räddningstjänstarbetare
den kommunala arbetsgrupp med lägst andel anställda med utländsk bakgrund, 4 procent. Ungefär hälften av dessa är utrikes födda1 (se även SKL
2012). Detta kan jämföras med andra personalkategorier inom kommunal sektor så som ledningsarbete eller ingenjörer där 6,7 respektive 9,9 procent
har utländsk bakgrund. Snittet bland kommunanställda ligger på 13,9 procent (Eriksson 2011). I
1 Ström, Rolf. 2012. Handläggare Avdelningen för ekonomi och
styrning, SKL Muntlig delgivning. 2012-02-10
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kvinnor. Motsvarande studier från Sverige saknas.
Detta kapitel belyser frågor från vår enkät som
handlar om attityder och inställningar till ökad etnisk mångfald inom svensk räddningstjänst (oavsett
kön). Här finns alltså en skillnad från Chetkovichs
studie som mer fokuserar på det självupplevda och
Yoder och Berendsens studie som har ett mer tydligt fokus på kvinnor och etnicitet. I detta kapitel
redogörs för hur attityder och inställningar kan förstås i relation till den pågående strävan att öka den
etniska mångfalden inom den svenska räddningstjänsten.

I denna fråga om inställningen till ökad etisk mångfald är kvinnor mer positiva än män (värt att notera
är dock att gruppen kvinnor som svarat på denna
enkät är betydligt mindre än gruppen män). Drygt
88 procent av kvinnorna ser det som positivt med
ökad etnisk mångfald, och drygt 54 procent av
männen (se även kapitel 7 i denna rapport som visar att kvinnor även har en mer positiv inställning
till både kvinnliga brandmän och äldre brandmäns
fysik).
Uppdelat på vilken utbildning de svarande har
framträder att brandingenjörsutbildade i högre utsträckning än personer med andra utbildningsbakgrunder är positiva till en ökad etnisk mångfald (se
diagram 2). Övriga utbildningsbakgrunder har likartade svarsmönster vilket tyder på att inställningen
till förändringen mer handlar om arbetsuppgifter
inom räddningstjänsten än om utbildningsbakgrunden.

Attityder till ökad etnisk mångfald
En av frågorna i enkäten handlar om vad den svarande anser om ”ökat antal brandmän från olika
länder och kulturer”. Svaren visar på en positiv inställning till en ökad etnisk mångfald inom räddningstjänsten. Över hälften (56 procent) är positiva
till en sådan förändring, och endast fem procent är
negativa. Det är också en stor andel av de tillfrågade
som svarar ”varken eller” på frågan (se diagram 1).
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länder och kulturer”. Svaren visar på en positiv inställning till en ökad etnisk mångfald inom räddningstjänsten. Över hälften (56 procent) är positiva
till en sådan förändring, och endast fem procent är
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som svarar ”varken eller” på frågan (se diagram 1).
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Diagram 2. Attityder till en förändring med ökat antal brandmän
från olika länder och kulturer inom räddningstjänsten, uppdelat på
utbildning

N=1036	
  

Vikten av ökad etnisk mångfald
En annan fråga i enkäten handlar om hur viktigt de
svarande anser att det är med ökat antal brandmän
från olika länder och kulturer för räddningstjänstens framtid. Likt attityderna till ökad etnisk mångfald finns det en övervägande andel som anser att

Diagram 1. Attityder till ökat antal brandmän från olika länder och
kulturer inom räddningstjänsten
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ökad etnisk mångfald är en viktig fråga (se diagram
3). Det är dock fler som tycker att det är bra med
ökad etnisk mångfald, än som bedömer det som en
viktig fråga (jämför med diagram 1).
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Uppdelat på tjänst framkommer att inom alla tjänstekategorier anses frågan som mer viktig än oviktig
eller neutral. Brandingenjörerna (BI) är den grupp
som till störst andel anser det som viktigt (87 procent), men även bland dem inom operativ arbetsledning och personer i andra ej operativa tjänster
anser över hälften att det är en viktig fråga. Bland
heltidsanställda och räddningspersonal i beredskap
är andelen ungefär lika stor, dryga 40 procent (se
diagram 5).
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Kvinnor anger det som en mer viktig fråga än män.
Drygt 75 procent av kvinnorna och knappt 46 procent av männen anger det som viktigt. Närmare 17
procent av männen anger det som en oviktig fråga
men endast knappt fem procent av kvinnorna.
Svaren på enkäten visar också att det på de största
arbetsplatserna med mer än 100 anställda finns den
största andelen som anser det vara en viktig fråga
att öka den etniska mångfalden (se diagram 4). På
arbetsplatser med mer än 100 anställda anger 57
procent att det är en viktig fråga, jämfört med 46
procent på arbetsplatser med 20-49 anställda. Detta
visar på att man ser ett större behov att arbeta med
frågorna på större arbetsplatser än på mindre, vilket
kan höra samman med att större arbetsplatser ofta
återfinns i större städer som också har en högre andel befolkning med utländsk bakgrund.
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Heltidsanställda är den tjänstegrupp där störst andel anser det vara en oviktig fråga för räddningstjänstens framtid (22 procent). Men även bland
räddningspersonal i beredskap och personer i operativ arbetsledning har över 10 procent svarat att de
ser det som en oviktig fråga (se diagram 5). Uppdelningen som finns i inställningen till vikten av
ökat antal brandmän från andra länder och kulturer
går som visas i diagrammet mellan personer med
brandmanstjänst och andra som inte på samma sätt
har en operativ tjänst. De i operativ arbetsledande
position befinner sig någonstans i en mellanposition. Sammantaget med tidigare fråga om inställningen till ökat etnisk mångfald kan en tolkning
vara att majoriteten av dem i operativ tjänst inte har
något emot en ökad etnisk mångfald i personalen,
men att man tycker att det fungerar bra som det
är i dag och därför inte anger det som viktigt för
räddningstjänstens framtid. Personer som inte jobbar inom den operativa verksamheten tycks ha ett
annat perspektiv på räddningstjänsten utifrån den
högre rankningen av vikten av större etnisk mångfald inom räddningstjänsten.

Kön eller etnicitet spelar ingen roll, man måste inte
sätta folk i fack. Bästa man/kvinna/invandrare/rödhårig/flintskalliga bör få jobbet. Det ska inte spela
någon roll vad man är eller har för utseende.

Vad det är för egenskaper den ”mest lämpade” eller ”rätta” personen ska ha framkommer dock inte i
dessa kommentarer. I kapitel 3 i denna rapport om
egenskaper och ideal diskuteras angivna egenskaper som anses viktiga för att som brandman kunna
utföra ett bra arbete under utryckning och övrig
arbetstid. Samarbetsförmåga, kunskap, empati/
omtanke och initiativförmåga är egenskaper som
rankas högt. Om det är dessa egenskaper som åsyftas i kommentarerna till frågorna om ökad etnisk
mångfald går dock inte att avgöra. Det är möjligt,
och kanske också troligt, att olika personer bedömer ”mest lämpad” utifrån olika kriterier och vem
som är ”mest lämpad” kan alltså inte tolkas som
något givet.
Det andra temat i de öppna kommentarerna
handlar om kvotering. I kommentarerna skrivs
fram att så länge människor med annan bakgrund
än svensk inte kvoteras in så ställer sig många neutrala eller positiva till en sådan utveckling. Några
tar också upp att man är negativ till frågan om ökad
mångfald därför att man tycker att den bygger på
kvotering. En person skriver:

Kommentarer kring ökat antal brandmän från olika
länder och kulturer
Frågorna kring förändringarna och hur viktigt det
är med ökat antal brandmän från olika länder och
kulturer har också ett öppet kommentarsfält där
de svarande har möjlighet att fritt kommentera de
ställda frågorna. Ungefär en tiondel av alla svarande
har valt att lämna en kommentar som berör frågan.
De öppna svaren fördelar sig huvudsakligen på
två olika teman. Det första handlar om att man inte
bryr sig om det är en kvinna eller man, svart eller
vit som jobbar vid ens sida, utan att det handlar om
rätt person på rätt plats.

Negativ betyder inte att jag inte vill ha in fler tjejer eller killar från olika länder och kulturer. Jag är negativ
till hur det går till. Jag tycker att man sidosätter det
primära vad en brandman ska klara av bara för att få
mer jämställt.

Denna uppfattning om att kvinnor och personer
med utländsk bakgrund kvoteras in återkommer i
flertalet öppna kommentarer på många olika frågor
och bör ses som en viktig fråga i arbetet med ökad
mångfald och jämställdhet i räddningstjänsten (se
även kapitel 10 i denna rapport om positiv särbe-

Mest lämplig person skall jobba som brandman. Det
har ingen betydelse om det är en man eller kvinna,
eller vilken bakgrund man har.
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fler brandmän med utomnordiskt ursprung skulle
öka förtroendet för räddningstjänsten. Bland räddningspersonal i beredskap (RiB) håller 46 procent
med om påståendet (se diagram 7). Svarsmönstret
på frågan känns igen från tidigare frågor om mångfald, där ej operativ personal och brandingenjörer,
och till viss del även operativ arbetsledning, i högre
grad svarar att det skulle öka tilltron för räddningstjänsten.

handling).
Det finns också de som beskriver ökad etnisk
mångfald som en viktig fråga för räddningstjänstens
framtid och att det är viktigt att räddningstjänsten
speglar samhället, till exempel att:
Räddningstjänsten måste, för att kunna klara sitt
uppdrag, spegla samhället i övrigt.

I de frågor som diskuteras nedan kan man skönja
svaren till varför det kan anses viktigt att räddningstjänsten speglar samhället, något som dock inte
framkommer i kommentarer som den ovan.
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Även arbetsplatsens storlek verkar ha betydelse för
inställningen till om ökad etnisk mångfald är viktig
för förtroendet för räddningstjänsten (se diagram
8). Ju större arbetsplats desto större andel håller
med om att detta ökar förtroendet. Som diskuterats
ovan kan dessa svarsmönster höra samman med att
större arbetsplatser ofta återfinns i större städer som
också har en högre andel befolkning med utländsk
bakgrund och att man därför ser att fler brandmän
med utomnordiskt ursprung skulle öka allmänhetens förtroende för räddningstjänsten.
Oavsett arbetsplatsens storlek ligger andelen som
inte tror att det ökar förtroendet mellan 21-25 procent.
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Diagram 6. Inställning till om ﬂer brandmän med utomnordiskt ursprung ökar tilltron för räddningstjänsten bland allmänheten

Olika svarsmönster framträder kring frågan uppdelat på tjänst. I alla grupper utom bland räddningspersonal i beredskap anger över hälften att
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Räddningstjänsten måste, för att kunna klara sitt
uppdrag, spegla samhället i övrigt.

I de frågor som diskuteras nedan kan man skönja
svaren till varför det kan anses viktigt att räddningstjänsten speglar samhället, något som dock inte
framkommer i kommentarer som den ovan.
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I enkäten finns en fråga om den svarande tror att
tilltron ökar bland allmänheten med ett ökat antal
brandmän med utomnordiskt ursprung. En majoritet av de som svarat håller med om detta påstående
(56 procent). 23 procent håller dock inte med om
att ökad andel brandmän med utomnordisk bakgrund skulle öka allmänhetens förtroende för räddningstjänsten (se diagram 6).
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Diagram 7. Inställning till om ﬂer brandmän med utomnordiskt
ursprung ökar tilltron för räddningstjänsten bland allmänheten,
uppdelat på tjänst
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för förtroendet för räddningstjänsten (se diagram
8). Ju större arbetsplats desto större andel håller
med om att detta ökar förtroendet. Som diskuterats
ovan kan dessa svarsmönster höra samman med att
större arbetsplatser ofta återfinns i större städer som
också har en högre andel befolkning med utländsk
bakgrund och att man därför ser att fler brandmän
med utomnordiskt ursprung skulle öka allmänhetens förtroende för räddningstjänsten.
Oavsett arbetsplatsens storlek ligger andelen som
inte tror att det ökar förtroendet mellan 21-25 procent.
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Diagram 6. Inställning till om ﬂer brandmän med utomnordiskt ursprung ökar tilltron för räddningstjänsten bland allmänheten

Olika svarsmönster framträder kring frågan uppdelat på tjänst. I alla grupper utom bland räddningspersonal i beredskap anger över hälften att
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En annan återkommande kommentar menar
tvärt om att allmänhetens tilltro inte påverkas av etnicitet. Argumenten här går ut på att den som blir
hjälpt av räddningstjänsten inte bryr sig om hur
personen som utför räddningen ser ut, bara den gör
ett bra jobb.
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ett bra jobb.
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När det gäller frågan om livet på stationen skulle
påverkas negativt om det blev fler brandmän med
utomnordisk bakgrund så är det endast sju procent
av alla svarande som instämmer i påståendet. Räddningspersonal i beredskap (RiB) är den arbetsgrupp
som till högst andel håller med om att det riskerar att påverka negativt (11 procent), och i denna
grupp är det också lägst andel som svarat att de inte
håller med om påståendet att det skulle påverka negativt. Det är svårt att tolka varför Räddningspersonal i beredskap sticker ut i denna fråga, då det också
är den grupp som inte har räddningsarbetet som sin
huvudsakliga sysselsättning och inte på samma sätt
som övriga personalkategorier har brandstationen
som sin dagliga arbetsplats. Bland övriga grupper är
svarsmönstret relativt likartat med runt 75 procent
som anger att de inte håller med om att fler personer med utomnordisk bakgrund skulle påverka livet
på stationen negativt. Brandingenjörer (BI) sticker
dock ut med 98 procent som svarat att de inte håller
med om påståendet (se diagram 9).
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Diagram 8. Inställning till om ﬂer brandmän med utomnordiskt ursprung ökar tilltron för räddningstjänsten bland allmänheten, uppdelat på arbetsplatsens storlek

Kommentarer kring allmänhetens tilltro till räddningstjänsten
Även till frågan om fler brandmän med utomnordiskt ursprung ökar allmänhetens tilltro för
räddningstjänsten har de svarande haft möjlighet
att lämna kommentarer. Drygt 20 procent av de
svarande på enkäten totalt har här valt att lämna en
kommentar. En återkommande uppfattning handlar om att det framför allt är en viktig fråga på vissa
(bo)stadsområden där det finns många personer med
utländsk bakgrund, och att tilltron för räddningstjänsten kan öka bland dessa grupper.
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I områden med stor andel invandrare så kan det vara
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I områden med stor andel invandrare så kan det vara
bra med folk som kommer från samma kultur och
kan språket.

Denna uppfattning pekar på att det inte anses som
en viktig fråga för räddningstjänsten som helhet,
men att det kan vara det på orter och områden
där det finns många människor med utländsk bakgrund. Det finns även de som menar att det är en
viktig fråga för räddningstjänstens framtid generellt,
utan att hänvisa till specifika orter och områden.
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När det gäller frågan om livet på stationen skulle
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av alla svarande som instämmer i påståendet. Räddningspersonal i beredskap (RiB) är den arbetsgrupp
som till högst andel håller med om att det riskerar att påverka negativt (11 procent), och i denna
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är den grupp som inte har räddningsarbetet som sin
huvudsakliga sysselsättning och inte på samma sätt
som övriga personalkategorier har brandstationen
som sin dagliga arbetsplats. Bland övriga grupper är
svarsmönstret relativt likartat med runt 75 procent
som anger att de inte håller med om att fler personer med utomnordisk bakgrund skulle påverka livet
på stationen negativt. Brandingenjörer (BI) sticker
dock ut med 98 procent som svarat att de inte håller
med om påståendet (se diagram 9).

100>	
  anställda	
  
(n=74)	
  

96

100%	
  
90%	
  
80%	
  
70%	
  
60%	
  
50%	
  
40%	
  
30%	
  
20%	
  
10%	
  
0%	
  

80%	
  

100%	
  
90%	
  
80%	
  
70%	
  
60%	
  
50%	
  
40%	
  
30%	
  
20%	
  
10%	
  
0%	
  

70%	
  
60%	
  
50%	
  
40%	
  
30%	
  
20%	
  
10%	
  

Hel0d	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
(n=445)	
  

RiB	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Op.	
  
	
  	
  	
  	
  	
   arbetsledn.	
  
(n=275)	
  
(n=348)	
  

Håller	
  med	
  	
  

Håller	
  ej	
  med	
  

0%	
  

BI	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Annan	
  
	
  
ej	
  op.	
  
(n=45)	
  
(n=54)	
  

<20.000	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
(n=249)	
  

20.001-‐50.000	
  
(n=320)	
  

Håller	
  med	
  	
  

Varken	
  eller	
  

50.001-‐200.000	
  	
  
(n=419)	
  

Håller	
  ej	
  med	
  

200.001>	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
(n=176)	
  

Varken	
  eller	
  

Diagram 10 Attityder till om livet på stationen skulle riskera att
påverkas negativt med ﬂer brandmän med utomnordisk bakgrund
och från andra kulturer, uppdelat på kommunstorlek.

Diagram 9 Attityder till om livet på stationen skulle riskera att påverkas negativt med ﬂer brandmän med utomnordisk bakgrund och
från andra kulturer, uppdelat på tjänst.

Det finns också intressanta jämförelser att göra med
svarsmönster kring inställning till fysisk styrka (se
kapitel 7 i denna rapport) där man i mindre kommuner och på mindre arbetsplatser i lägre grad än
på större ser kvinnors och äldres förmodade lägre
fysiska styrka som ett problem och vise versa på
större arbetsplatser/kommuner. Detta tyder på att
det på större arbetsplatser och i större kommuner
läggs mindre vikt vid etnisk bakgrund så länge den
anställde har en hög fysisk nivå, och tvärt om i mindre kommuner och på mindre arbetsplatser.

Det verkar också finnas ett samband mellan kommunstorlek och inställningen till hur ökad etnisk
mångfald skulle påverka livet på stationen. Ju större
kommun, desto högre andel som anser att det inte
skulle påverka negativt (82 procent jämfört med 67
i de minsta kommunerna) (se diagram 10). Värt
att notera här är att kommunstorlek och räddningstjänststorlek till viss del överlappar varandra
i studien, det vill säga att större räddningstjänster/
arbetsplatser framför allt återfinns i de större kommunerna och att en stor del av de mindre räddningstjänsterna återfinns i de mindre kommunerna.
Likheter finns med svarsmönstren i diagram 8 där
man på större arbetsplatser i högre grad än på de
små arbetsplatserna tror att en mer etnisk blandad
räddningstjänst skulle öka tilltron för räddningstjänsten. Inställningen till om hur större etnisk
mångfald skulle påverka livet på stationen kan därför tänkas hänga samman med om man ser det som
en viktig fråga för allmänhetens förtroende. Svarsmönstren visar att det finns samband mellan att tro
att det är en viktig fråga för allmänhetens tilltro till
räddningstjänsten och att det inte skulle påverka livet på stationen negativt.

Kommentarer till livet på stationen och ökad etnisk
mångfald
Ungefär 14 procent av de som fyllt i enkäten har
valt att lämna en kommentar kring frågan om livet på stationen skulle påverkas med fler brandmän
med utomnordisk bakgrund. Två tydliga teman i
kommentarerna framträder här. Det första handlar
om att man endast ser det som positivt eller berikande med en större mångfald på stationerna och
att det skulle berika arbetet både internt och externt
och att alla personer är välkomna till arbetsplatsen.
Det andra temat handlar om att bäst lämpad person
ska ha arbetet, och att det då inte spelar någon roll
om det är personer som har utländsk bakgrund eller
inte som får jobben. Det menas i detta tema att det
inte är personens etniska bakgrund som påverkar
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arbetsplatser framför allt återfinns i de större kommunerna och att en stor del av de mindre räddningstjänsterna återfinns i de mindre kommunerna.
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små arbetsplatserna tror att en mer etnisk blandad
räddningstjänst skulle öka tilltron för räddningstjänsten. Inställningen till om hur större etnisk
mångfald skulle påverka livet på stationen kan därför tänkas hänga samman med om man ser det som
en viktig fråga för allmänhetens förtroende. Svarsmönstren visar att det finns samband mellan att tro
att det är en viktig fråga för allmänhetens tilltro till
räddningstjänsten och att det inte skulle påverka livet på stationen negativt.

Kommentarer till livet på stationen och ökad etnisk
mångfald
Ungefär 14 procent av de som fyllt i enkäten har
valt att lämna en kommentar kring frågan om livet på stationen skulle påverkas med fler brandmän
med utomnordisk bakgrund. Två tydliga teman i
kommentarerna framträder här. Det första handlar
om att man endast ser det som positivt eller berikande med en större mångfald på stationerna och
att det skulle berika arbetet både internt och externt
och att alla personer är välkomna till arbetsplatsen.
Det andra temat handlar om att bäst lämpad person
ska ha arbetet, och att det då inte spelar någon roll
om det är personer som har utländsk bakgrund eller
inte som får jobben. Det menas i detta tema att det
inte är personens etniska bakgrund som påverkar
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livet på stationerna, utan snarare att det kan påverka
stämningen negativt om personer som inte har den
bästa kompetensen kvoteras in bara för att de har en
utländsk bakgrund.

mellan större kommuner och arbetsplatser och en
mer positiv inställning till frågorna om ökad etnisk
mångfald. Detta kan bero på att det också är i större
städer som den största koncentrationen av personer med utländsk bakgrund finns och att det för
att kunna ”spegla samhället” också krävs en ökad
etnisk mångfald även inom räddningstjänsten. Det
skulle också kunna handla om att man inom de
större räddningstjänsterna har en större vana att
jobba sida vid sida med personer med utländsk bakgrund. I öppna svar beskriver flera att de själva har
en sådan erfarenhet och därför är positivt inställda,
för att man sett att det bidragit positivt till arbetet,
snarare än negativt. Här finns likheter i svarsmönster som framkommer i kapitel 6 i denna rapport,
om attityder till ökat antal kvinnliga brandmän.
Som visas i kapitlet har de svarande med en egen
erfarenhet av att jobba tillsammans med kvinnliga
brandmän också en mer positiv inställning till ökat
antal kvinnliga brandmän. Detta skulle kunna tyda
på att i och med en förändring med fler kvinnliga brandmän och brandmän med utomnordisk
bakgrund kommer också motståndet mot denna
förändring att minska. Viktigt att ha med i det
fortsatta arbetet för ökad jämställdhet och mångfald inom räddningstjänsten är dock att det finns
många synpunkter på hur rekryteringen går till och
att det kan uppfattas finnas en kvotering (se även
kapitel 10 i denna rapport, om attityder till positiv
särbehandling). Oavsett om det pågår kvotering av
underrepresenterade grupper i rekrytering eller inte
riskerar uppfattningar om att det pågår att negativt
påverka mångfalds- och jämställdhetsarbetet. En
ökad öppenhet i rekryteringsprocesser och kravspecifikationer på de som ska anställas skulle kunna
utgöra en lösning. n

Diskussion
Resultaten på enkätens frågor kring etnisk mångfald visar sammanfattat att det finns en positiv inställning till en ökad andel brandmän från utomnordiska länder. Den positiva inställningen handlar
framför allt om en ökad legitimitet för räddningstjänstens verksamhet och uppdrag genom att de
anställda avspeglar samhället och att det blir lättare
att kommunicera med personer med utomnordisk
bakgrund. Endast en liten grupp ställer sig negativa
till en ökad etnisk mångfald och andelen som anser
att livet på stationen skulle påverkas negativt med
ökad etnisk mångfald är också liten. En majoritet
anser inte heller att en ökad etnisk mångfald skulle
påverka på något negativt sätt. Så länge alla anställs
på samma villkor beskrivs bakgrund inte spela någon roll.
Kvinnor som svarat på enkäten är genomgående
mer positiva till ökad etnisk mångfald än män, och
bedömer det också i högre grad som en viktig fråga
för räddningstjänstens framtid och tilltro bland allmänheten. Även brandingenjörer (som delvis överlappar med gruppen kvinnor, se vidare i kapitel 1
i denna rapport) framträder som en grupp som är
betydligt mer positiva till en sådan förändring än
andra grupper. Bland grupper med störst andel
personer med negativ inställning till ökad etnisk
mångfald och grupper som anser det som en oviktig
fråga för räddningstjänstens framtid och legitimitet, återkommer SMO-utbildade personer och i viss
utsträckning även Räddningspersonal i beredskap.
Svaren på enkäten visar också på ett samband
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metoder för uteslutning.” Trots att detta inte har
illustrerats i egentlig mening är alltså utgångspunkten att det förekommer diskriminering i kommunal räddningstjänst. Det finns därför anledning att
urskilja omfattningen av diskriminerande praktiker
på räddningsstationer, vilka former de tar och vem
som drabbas av dem.
I vardagstal används ofta termen diskriminering
för att i mer generella ordalag beskriva missgynnsam
särbehandling. I juridisk bemärkelse inbegriper däremot begreppet enbart avgränsade konkreta händelser mellan en anmälare och en juridisk person
(som en arbetsgivare). I diskrimineringslagen (SFS
2008:567 4 §) anges fem former av diskriminering:
(1) direkt diskriminering, där någon missgynnas
genom att behandlas sämre än andra i jämförbar
situation, (2) indirekt diskriminering när tillämpning av bestämmelser eller förfaringssätt, trots att
de framstår som neutrala, kan missgynna personer,
(3) trakasserier, dvs. uppträdanden som kränker någons värdighet och som har samband med någon av
diskrimineringsgrunderna, (4) sexuella trakasserier,
dvs. kränkningar av någons värdighet genom uppträdanden av sexuell natur samt (5) instruktioner
att diskriminera vilket innebär att någon som står
i lydnads- eller beroendeförhållande till den som

En majoritet av de som svarat på enkäten, 78-94
procent, beroende på vilken diskrimineringsgrund som avses, anger att de inte har upplevt
att det förekommer diskriminering på arbetsplatsen.
Diskriminering på grund av kön, ålder och
klass/utbildning är de mest frekventa formerna
av diskriminering. Omkring 6−7 procent av de
som svarat har iakttagit sådan diskriminering på
sin arbetsplats.
Det är en mindre andel som anger att de själva
varit utsatta för trakasserier än som iakttagit
detta på sin arbetsplats.
Huvuddelen anser att stämningen på arbetsplatsen lämpar sig för både kvinnor och män.
Hälften av de som besvarat enkäten uppger att
de har någon att vända sig till om de utsätts för
kränkande behandling.

Inledning
I MSB:s program, Handlingsprogram för ökad jämställdhet och mångfald i det kommunala säkerhetsarbetet (MSB 2009) talas om behovet av att arbeta
mot diskriminering. ”Osynliggörande, utfrysning
och trakasserier” anges som exempel på ”sublima
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ningsnivå.
En överväldigande majoritet av de som svarat
på enkäten, 78-94 procent beroende på vilken diskrimineringsgrund vi frågar efter, anger att de inte
har upplevt att det förekommer diskriminering på
arbetsplatsen. Diskriminering utifrån kön, ålder
och klass/utbildning framträder som de vanligaste
formerna av diskriminering, där mellan 6 och 7
procent uppger att de upplevt att detta förekommit på arbetsplatsen vid enstaka tillfällen. När det
gäller upprepad diskriminering hamnar klass/utbildning högst med drygt 2 procent som angett att
de upplevt att det förekommit på sin arbetsplats (se
diagram 1).

lämnar ordern instrueras att diskriminera annan
person enligt någon av de fyra punkterna ovan.
Diskriminerande handlingar kan vara fullt synliga men deras karaktär som just diskriminerande
kan vara svår att urskilja (se tex European Comission 2008, Krekula 2011). De kan därför upplevas
som acceptabla och inte nödvändigtvis uttryckas i
termer av diskriminering. Vi har därför valt att i enkäten inte begränsa oss till att enbart belysa diskriminering, utan inbegriper också frågor som belyser
bredare former av trakasserande och exkluderande
praktiker.
I diskrimineringslagen anges sju diskrimineringsgrunder; kön, religion eller annan trosuppfattning,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning samt
ålder. Debatten i räddningstjänsten har dock främst
haft fokus på kön och i viss mån också etnicitet.
I MSB:s ovan nämnda handlingsprogram anges
också att kön, etnicitet och sexuell läggning varit
särskilt svåra att förena med föreställningen om vem
som kan vara brandman (2009). I enkäten har vi
gett informanterna möjlighet att ange fler diskrimineringsgrunder än enbart dessa tre, även om vi inte
gått så långt som att belysa lagens samtliga grunder.
Nedan inleder vi med att redovisa resultat som rör
diskriminering och så kallad vardagsdiskriminering
och övergår därefter till att diskutera hur ökad andel kvinnor påverkat diskriminerade uttryck samt
den beredskap som finns på räddningsstationerna
att hantera diskriminering och andra exkluderande
praktiker. I detta kapitel är vi frikostiga med citat
från de kommentarer som lämnats till frågorna eftersom vi vill synliggöra de uttryck som de exkluderande praktikerna kan ta.
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Diagram 1. Upplevd förekomst av diskriminering på arbetsplatsen

Frågan om man upplevt att det förekommit diskriminering följs i enkäten upp med en öppen fråga
om hur detta i så fall förekommit. Ett återkommande tema berör anställning av kvinnor. Här framträder två motsatta svarsmönster. Å ena sidan anges att
kvinnor får förtur vid anställningar just för att de är
kvinnor och att kvinnor får högre lön, å andra sidan
uppges att kvinnor inte fått tjänster för att arbetskamraterna motsatt sig detta och att de får lägre lön
än män med motsvarande tjänst och kompetens.
En annan återkommande kommentar handlar
om ålder och här pekas både unga och äldre ut som
utsatta. Medan några beskriver att de inte fått vissa
vidareutbildningar eller tjänster på grund av att de
ansetts vara för gamla, så anger andra att de inte fått
vidareutbildning därför att de ansetts vara för unga.

Diskriminering
I enkäten har de svarande fått uppge i vilken utsträckning man tycker att det förekommer diskriminering avseende löneutveckling, tjänstetillsättning,
anställning etc. på sin arbetsplats på grund av faktorer
som kön, ålder, etnicitet, sexualitet eller klass/utbild102

ningsnivå.
En överväldigande majoritet av de som svarat
på enkäten, 78-94 procent beroende på vilken diskrimineringsgrund vi frågar efter, anger att de inte
har upplevt att det förekommer diskriminering på
arbetsplatsen. Diskriminering utifrån kön, ålder
och klass/utbildning framträder som de vanligaste
formerna av diskriminering, där mellan 6 och 7
procent uppger att de upplevt att detta förekommit på arbetsplatsen vid enstaka tillfällen. När det
gäller upprepad diskriminering hamnar klass/utbildning högst med drygt 2 procent som angett att
de upplevt att det förekommit på sin arbetsplats (se
diagram 1).

lämnar ordern instrueras att diskriminera annan
person enligt någon av de fyra punkterna ovan.
Diskriminerande handlingar kan vara fullt synliga men deras karaktär som just diskriminerande
kan vara svår att urskilja (se tex European Comission 2008, Krekula 2011). De kan därför upplevas
som acceptabla och inte nödvändigtvis uttryckas i
termer av diskriminering. Vi har därför valt att i enkäten inte begränsa oss till att enbart belysa diskriminering, utan inbegriper också frågor som belyser
bredare former av trakasserande och exkluderande
praktiker.
I diskrimineringslagen anges sju diskrimineringsgrunder; kön, religion eller annan trosuppfattning,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning samt
ålder. Debatten i räddningstjänsten har dock främst
haft fokus på kön och i viss mån också etnicitet.
I MSB:s ovan nämnda handlingsprogram anges
också att kön, etnicitet och sexuell läggning varit
särskilt svåra att förena med föreställningen om vem
som kan vara brandman (2009). I enkäten har vi
gett informanterna möjlighet att ange fler diskrimineringsgrunder än enbart dessa tre, även om vi inte
gått så långt som att belysa lagens samtliga grunder.
Nedan inleder vi med att redovisa resultat som rör
diskriminering och så kallad vardagsdiskriminering
och övergår därefter till att diskutera hur ökad andel kvinnor påverkat diskriminerade uttryck samt
den beredskap som finns på räddningsstationerna
att hantera diskriminering och andra exkluderande
praktiker. I detta kapitel är vi frikostiga med citat
från de kommentarer som lämnats till frågorna eftersom vi vill synliggöra de uttryck som de exkluderande praktikerna kan ta.

6%	
  
5%	
  
4%	
  
3%	
  
2%	
  
1%	
  
0%	
  

Kön	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Ålder	
  
	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
(n=1163)	
  
(n=1162)	
  

Etnicitet	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   Sexualitet	
  
(n=1160)	
  
(n=1159)	
  

Enstaka	
  Dllfällen	
  

Klass/utbildning	
  
(n=1158)	
  

Upprepade	
  Dllfällen	
  

Diagram 1. Upplevd förekomst av diskriminering på arbetsplatsen

Frågan om man upplevt att det förekommit diskriminering följs i enkäten upp med en öppen fråga
om hur detta i så fall förekommit. Ett återkommande tema berör anställning av kvinnor. Här framträder två motsatta svarsmönster. Å ena sidan anges att
kvinnor får förtur vid anställningar just för att de är
kvinnor och att kvinnor får högre lön, å andra sidan
uppges att kvinnor inte fått tjänster för att arbetskamraterna motsatt sig detta och att de får lägre lön
än män med motsvarande tjänst och kompetens.
En annan återkommande kommentar handlar
om ålder och här pekas både unga och äldre ut som
utsatta. Medan några beskriver att de inte fått vissa
vidareutbildningar eller tjänster på grund av att de
ansetts vara för gamla, så anger andra att de inte fått
vidareutbildning därför att de ansetts vara för unga.

Diskriminering
I enkäten har de svarande fått uppge i vilken utsträckning man tycker att det förekommer diskriminering avseende löneutveckling, tjänstetillsättning,
anställning etc. på sin arbetsplats på grund av faktorer
som kön, ålder, etnicitet, sexualitet eller klass/utbild102

Det finns också några kommentarer om diskriminering på grund av utbildning, där det framförs
att brandmän får lägre lön jämfört med andra yrkesgrupper inom räddningstjänsten som har en
akademisk utbildning, till exempel inom administrationen.

som ett problem redovisades som större än den andel som beskrev kvinnors fysik som ett problem för
brandmän (se Krekula kapitel 7 i denna rapport).
Tabell 1. Andel som uppger att de iakttagit förekomst av kränkningar på sin arbetsplats.

Vardagsdiskriminering

Kön

Forskning har visat att diskriminering inte bara
handlar om enstaka välavgränsade händelser av
det slag som inbegrips i diskrimineringslagen, utan
också om processer som sker över tid. Diskriminering kan, menar man, också utgöras av ett antal
icke-händelser i form av att det som ”borde hända”
aldrig inträffar, till exempel att man inte befordras
eller får förväntade utvecklingsmöjligheter (Husu
2005). Det har också framförts att det finns en form
av ”vardagsrasism” som inte handlar om extrema
händelser utan snarare om triviala vardagshandlingar i form av återkommande mikroorättvisor
som kan vara svåra att sätta fingret på. Det kan till
exempel handla om konstant fientlighet, ovänlighet
och brist på respekt (Essed 1991). I enkäten har vi
också med ett antal frågor belyst dessa processer där
marginalisering och osynliggörande vävs in i vardagliga rutiner.
Vi har bland annat frågat informanterna om de
upplevt att det förekommit kränkningar på arbetsplatsen på grund av kön/ålder/etnicitet/sexualitet.
Kränkningar på grund av kön och ålder är de mest
frekvent iakttagna formerna. Av de tillfrågade uppger 13 procent att de sett kränkningar på grund av
kön på sin arbetsplats och 12 procent att de iakttagit
kränkningar på grund av ålder (för samtliga grunder, se tabell 1). Kränkningar utifrån ålder framträder här som ett nytt fenomen i det att det inte diskuterats tidigare inom svensk räddningstjänst och
inte heller lyfts fram i MSB:s handlingsprogram
(2009). Resultatet ansluter till vad som illustrerades i diskussionen om attityder till fysisk styrka, där
andelen som ser äldre brandmäns fysiska förmågor

Ålder
Klass/Utbildning
Etnicitet
Sexualitet

13 %
(n=1166)
12 %
(n=1166)
10 %
(n=1163)
9%
(n= 1158)
8%
(n= 1160)

Omkring 12 procent av de som besvarat enkäten
har också gett kommentarer till frågan om kränkningar på arbetsplatsen. En del av kommentarerna
lyfter fram hur kränkningar tar sig uttryck och det
noteras att detta sker i nedlåtande kommentarer
och skämt samtidigt som det påpekas att ”skämten”
kan få konsekvenser för de utsatta. Exempel på sådana kommentarer är ”Som skämt, men det skämtet kanske inte uppfattas som skämt av den som blir
utsatt” och ”Anspelningar på personers ålder. Påstående om ålder som något negativt. Jag kan bara
anta att personen eller personerna upplevde dessa
uttalanden som kränkande.”
Det är huvudsakligen kränkningar mot de grupper som nämns i enkätfrågan som också illustreras i
kommentarerna. Bland annat ges exempel på kränkningar mot kvinnor i form av ”Vi tjejer få ofta höra
att vi är tjejer ’Är det inte tjejernas uppgift att stå
vid spisen?’ ’Vi kanske ska anställa kvinnliga brandmän som kan städa logementen åt oss’ mm.” och
det påtalas att ”Någon eller några kan inte tänka
sig kvinnor i bilen.” Här illustreras också att trakasserierna mot kvinnor kan ta form av handlingar
som ”Affischer på halvnakna tjejer på gymmet” och
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lyfter fram hur kränkningar tar sig uttryck och det
noteras att detta sker i nedlåtande kommentarer
och skämt samtidigt som det påpekas att ”skämten”
kan få konsekvenser för de utsatta. Exempel på sådana kommentarer är ”Som skämt, men det skämtet kanske inte uppfattas som skämt av den som blir
utsatt” och ”Anspelningar på personers ålder. Påstående om ålder som något negativt. Jag kan bara
anta att personen eller personerna upplevde dessa
uttalanden som kränkande.”
Det är huvudsakligen kränkningar mot de grupper som nämns i enkätfrågan som också illustreras i
kommentarerna. Bland annat ges exempel på kränkningar mot kvinnor i form av ”Vi tjejer få ofta höra
att vi är tjejer ’Är det inte tjejernas uppgift att stå
vid spisen?’ ’Vi kanske ska anställa kvinnliga brandmän som kan städa logementen åt oss’ mm.” och
det påtalas att ”Någon eller några kan inte tänka
sig kvinnor i bilen.” Här illustreras också att trakasserierna mot kvinnor kan ta form av handlingar
som ”Affischer på halvnakna tjejer på gymmet” och
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”Man har lagt in bananer på damtoaletten”. Kränkningar baserade på ålder framträder i kommentarer
som ”När man uppnått en ålder av 56 år händer
det att jag blir kallad gubbjävel”, ”De gamla brandmännen blir ibland påminda om deras ålder av de
yngre brandmännen ex. vid fysträning” och ” Yngst
ska göra skitjobbet!” Klass- och utbildningsdimensionen framträder i kommentarer som ”Kommentarer
om SMO eleverna att de inte kan något”, ”Vad det
gäller utbildningsnivå har man ibland hört uttryck
som SM0 (sm noll) bland de äldre brandmästarna”
och ”Hög utbildning uppfattas inte som något positivt utan mer som en belastning.” Kränkningar
baserat på etnicitet och sexualitet lyfts fram i kommentarer som ”Fobi för andra sexuella läggningar.
Fördomar och förutfattade meningar om andra etniska grupper.”
Andelen som anger att de själva varit utsatta för
kränkningar är mindre än den som angivit att de
iakttagit detta på sin arbetsplats. Här framträder
diskrimineringsgrunderna kön och ålder som mest
frekventa i det att 4 procent av de tillfrågade uppger
att de själva varit utsatta för kränkningar på grund
av ålder och 2 procent på grund av kön. När det
gäller självupplevda kränkningar är det alltså en
större andel som uppger att de blivit utsatta på
grund av sin ålder än på grund av kön. Eftersom
andelen kvinnor är låg i studien är det möjligt att
detta resultat i större utsträckning speglar urval än
faktisk förekomst av kränkningar.
I jämförelse med annan forskning om exkludering inom räddningstjänsten kan de ovan redovisade siffrorna över kränkningar beskrivas som låga.
Även om frågeställningarna är olika kan det finnas
skäl att jämföra dessa resultat med dem från en enkätstudie om sexuella trakasserier och trakasserier på
grund av kön (Berggren, Estrada & Ivarsson 2007).
I denna studie uppgav 24 procent av de anställda
kvinnorna, 7,5 procent av de anställda männen,
34,6 procent av de studerande kvinnorna samt 4,6
procent av de studerande männen att de under de

tre senaste åren utsatts för sådana trakasserier enligt
Jämställdhetslagens definition. Skillnaderna mellan
studierna kan delvis förstås som ett resultat av frågeformuleringarna: I den tidigare studien föregicks
frågan av en definition av vad som avses med de
aktuella trakasserierna medan respondenterna i vår
studie lämnats utan sådana anvisningar, något som
kan ha resulterat i osäkerhet på hur fenomenen ska
definieras. Våra siffror som anger andelen bland
samtliga tillfrågade som upplevt kränkningar kan
också dölja skillnader mellan grupper av svarande.
I vårt material tenderar till exempel brandingenjörer att i större utsträckning än andra yrkesgrupper
uppge självupplevda kränkningar utifrån klass/utbildning och kvinnorna i studien rapporterar oftare
än män kränkningar utifrån kön och klass/utbildning. Andelen brandingenjörer och kvinnor är dock
små i studien varför säkra analyser inte kan göras i
detta avseende. Det kan också vara på sin plats att
notera att det bakom varje procenttal finns ett antal
enskilda individer. När till exempel fyra procent av
de tillfrågade i denna studie anger att de utsatts för
kränkningar utifrån ålder handlar det om nästan 50
enskilda utsatta individer enbart bland deltagarna i
denna studie. Översatt till organisationen som helhet pekar detta på att dessa exkluderande praktiker
får konsekvenser för ett inte negligerbart antal anställda.
En mindre andel av respondenterna, fem procent, har också gett kommentarer om vilka former
av kränkningar de själva utsatts för. Huvudsakligen
återkommer här samma exkluderingsgrunder som
diskuterats ovan. Nedan listas några exempel på
kommentarer som illustrerar handlingar där de tillfrågade själva känt sig kränkta:
Blir misstrodd pga. att man är ung.
Enligt en del heltidsbrandmän är vi deltidare inte så
mycket värda.
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”Man har lagt in bananer på damtoaletten”. Kränkningar baserade på ålder framträder i kommentarer
som ”När man uppnått en ålder av 56 år händer
det att jag blir kallad gubbjävel”, ”De gamla brandmännen blir ibland påminda om deras ålder av de
yngre brandmännen ex. vid fysträning” och ” Yngst
ska göra skitjobbet!” Klass- och utbildningsdimensionen framträder i kommentarer som ”Kommentarer
om SMO eleverna att de inte kan något”, ”Vad det
gäller utbildningsnivå har man ibland hört uttryck
som SM0 (sm noll) bland de äldre brandmästarna”
och ”Hög utbildning uppfattas inte som något positivt utan mer som en belastning.” Kränkningar
baserat på etnicitet och sexualitet lyfts fram i kommentarer som ”Fobi för andra sexuella läggningar.
Fördomar och förutfattade meningar om andra etniska grupper.”
Andelen som anger att de själva varit utsatta för
kränkningar är mindre än den som angivit att de
iakttagit detta på sin arbetsplats. Här framträder
diskrimineringsgrunderna kön och ålder som mest
frekventa i det att 4 procent av de tillfrågade uppger
att de själva varit utsatta för kränkningar på grund
av ålder och 2 procent på grund av kön. När det
gäller självupplevda kränkningar är det alltså en
större andel som uppger att de blivit utsatta på
grund av sin ålder än på grund av kön. Eftersom
andelen kvinnor är låg i studien är det möjligt att
detta resultat i större utsträckning speglar urval än
faktisk förekomst av kränkningar.
I jämförelse med annan forskning om exkludering inom räddningstjänsten kan de ovan redovisade siffrorna över kränkningar beskrivas som låga.
Även om frågeställningarna är olika kan det finnas
skäl att jämföra dessa resultat med dem från en enkätstudie om sexuella trakasserier och trakasserier på
grund av kön (Berggren, Estrada & Ivarsson 2007).
I denna studie uppgav 24 procent av de anställda
kvinnorna, 7,5 procent av de anställda männen,
34,6 procent av de studerande kvinnorna samt 4,6
procent av de studerande männen att de under de

tre senaste åren utsatts för sådana trakasserier enligt
Jämställdhetslagens definition. Skillnaderna mellan
studierna kan delvis förstås som ett resultat av frågeformuleringarna: I den tidigare studien föregicks
frågan av en definition av vad som avses med de
aktuella trakasserierna medan respondenterna i vår
studie lämnats utan sådana anvisningar, något som
kan ha resulterat i osäkerhet på hur fenomenen ska
definieras. Våra siffror som anger andelen bland
samtliga tillfrågade som upplevt kränkningar kan
också dölja skillnader mellan grupper av svarande.
I vårt material tenderar till exempel brandingenjörer att i större utsträckning än andra yrkesgrupper
uppge självupplevda kränkningar utifrån klass/utbildning och kvinnorna i studien rapporterar oftare
än män kränkningar utifrån kön och klass/utbildning. Andelen brandingenjörer och kvinnor är dock
små i studien varför säkra analyser inte kan göras i
detta avseende. Det kan också vara på sin plats att
notera att det bakom varje procenttal finns ett antal
enskilda individer. När till exempel fyra procent av
de tillfrågade i denna studie anger att de utsatts för
kränkningar utifrån ålder handlar det om nästan 50
enskilda utsatta individer enbart bland deltagarna i
denna studie. Översatt till organisationen som helhet pekar detta på att dessa exkluderande praktiker
får konsekvenser för ett inte negligerbart antal anställda.
En mindre andel av respondenterna, fem procent, har också gett kommentarer om vilka former
av kränkningar de själva utsatts för. Huvudsakligen
återkommer här samma exkluderingsgrunder som
diskuterats ovan. Nedan listas några exempel på
kommentarer som illustrerar handlingar där de tillfrågade själva känt sig kränkta:
Blir misstrodd pga. att man är ung.
Enligt en del heltidsbrandmän är vi deltidare inte så
mycket värda.
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har iakttagits på grund av kön (6 procent) respektive klass/utbildning (5 procent), se vidare tabell 2.

En gång blev jag kallad för ”slyna” av en brandmästare. Vi har pratat om det i efterhand, men jag har
inte fått en ursäkt.

Tabell 2. Andel som uppger att de sett utfrysning/osynliggörande/
negligering av någon på sin arbetsplats.

Många tycker att det är okey att kalla mig för finne
men jag kan tycka att det är kränkande ibland.

Kön
Klass/Utbildningsnivå
Ålder
Etnicitet
Sexualitet

’Vitskjortorna’ är ett vanligt, nedlåtande smeknamn
för brandingenjörer av icke brandingenjörer (brandmän, förmän, mästare, inspektörer etc.).

6%
5%
3%
2%
1%

(n=33)
(n=63)

Kommentarer om mina bröst. Negativa ifrågasättanden om min utbildning. Vill att jag ska titta på nakna
kvinnor på bilder i telefonen.
Snack om SMO-utbildning som ofta handlar om att
det bara är teoretiker som kommit in till räddningstjänsten den vägen.
Att det ligger ”roliga” sexhistorier på köksbordet som
hånar kvinnan. Sexrelaterade kommentarer när man
äter en morot. Att ej bli respekterad för att man läst
en annan utbildning än brandmännen.

(n=18)
(n=14)

90%	
  
80%	
  

Dessa självrapporterade kränkningar återfinns på
räddningstjänster av olika slag, till exempel av olika storlek och geografiskt läge. Våra resultat tyder
alltså inte på att detta skulle vara något som enbart
förekommer på avgränsade räddningsstationer. Det
är med andra ord inte något som förekommer ”på
andra ställen” utan snarare något som finns ”mitt
ibland oss alla.”
I enkäten har deltagarna också tillfrågats om de
iakttagit förekomsten av utfrysning/osynliggörande/
negligering av någon på deras arbetsplats på grund av
de tidigare belysta sociala positionerna. En mindre
andel uppger att de sett sådant. Den största andelen
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Diagram 2. Om förekomsten av nedsättande uttalanden, fördomar
och skämt om olika grupper
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Tabell 2. Andel som uppger att de sett utfrysning/osynliggörande/
negligering av någon på sin arbetsplats.

Många tycker att det är okey att kalla mig för finne
men jag kan tycka att det är kränkande ibland.

Kön
Klass/Utbildningsnivå
Ålder
Etnicitet
Sexualitet

’Vitskjortorna’ är ett vanligt, nedlåtande smeknamn
för brandingenjörer av icke brandingenjörer (brandmän, förmän, mästare, inspektörer etc.).

(n=36)

Vi har också belyst vardagsdiskriminering genom
att fråga om man anser att det förekommer nedsättande eller förlöjligande uttalanden om homosexuella,
människor med icke-svensk etnisk bakgrund eller
människor med olika utbildningsnivåer. Andelen som
uppger att de hört sådana nedlåtande uttalanden är
större än andelen som anger att de sett kränkningar.
Omkring 40 procent av de tillfrågade menar att det
finns nedsättande uttalanden om homosexuella och
om personer med icke-svensk bakgrund. Runt fem
procent av informanterna anger att denna typ av
uttalanden förekommer ofta. Det är en betydligt
lägre andel svarande som anser att det förekommer
nedsättande eller förlöjligande uttalanden kring
människors olika utbildningsnivåer (se diagram 2).

Fick höra av förvaltningschefen att det inte är kostnadseffektivt att vidareutbilda mig med tanke på min
ålder.

har iakttagits på grund av kön (6 procent) respektive klass/utbildning (5 procent), se vidare tabell 2.

En gång blev jag kallad för ”slyna” av en brandmästare. Vi har pratat om det i efterhand, men jag har
inte fått en ursäkt.

6%
5%
3%
2%
1%

(n=33)
(n=63)
(n=36)
(n=18)
(n=14)

Vi har också belyst vardagsdiskriminering genom
att fråga om man anser att det förekommer nedsättande eller förlöjligande uttalanden om homosexuella,
människor med icke-svensk etnisk bakgrund eller
människor med olika utbildningsnivåer. Andelen som
uppger att de hört sådana nedlåtande uttalanden är
större än andelen som anger att de sett kränkningar.
Omkring 40 procent av de tillfrågade menar att det
finns nedsättande uttalanden om homosexuella och
om personer med icke-svensk bakgrund. Runt fem
procent av informanterna anger att denna typ av
uttalanden förekommer ofta. Det är en betydligt
lägre andel svarande som anser att det förekommer
nedsättande eller förlöjligande uttalanden kring
människors olika utbildningsnivåer (se diagram 2).

Fick höra av förvaltningschefen att det inte är kostnadseffektivt att vidareutbilda mig med tanke på min
ålder.
Kommentarer om mina bröst. Negativa ifrågasättanden om min utbildning. Vill att jag ska titta på nakna
kvinnor på bilder i telefonen.
Snack om SMO-utbildning som ofta handlar om att
det bara är teoretiker som kommit in till räddningstjänsten den vägen.
Att det ligger ”roliga” sexhistorier på köksbordet som
hånar kvinnan. Sexrelaterade kommentarer när man
äter en morot. Att ej bli respekterad för att man läst
en annan utbildning än brandmännen.
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Dessa självrapporterade kränkningar återfinns på
räddningstjänster av olika slag, till exempel av olika storlek och geografiskt läge. Våra resultat tyder
alltså inte på att detta skulle vara något som enbart
förekommer på avgränsade räddningsstationer. Det
är med andra ord inte något som förekommer ”på
andra ställen” utan snarare något som finns ”mitt
ibland oss alla.”
I enkäten har deltagarna också tillfrågats om de
iakttagit förekomsten av utfrysning/osynliggörande/
negligering av någon på deras arbetsplats på grund av
de tidigare belysta sociala positionerna. En mindre
andel uppger att de sett sådant. Den största andelen
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I kommentarerna till frågan är dock en återkommande kommentar att de finns en ”rå men hjärtlig
jargong” inom räddningstjänsten och att det förekommer skämt om kvinnor likväl som om vita män
genom kommentarer som ”vi skämtar om alla”. Att
känna sig välkommen på arbetsplatsen blir därför
en fråga om att inte känna sig träffad eller illa berörd, utan att delta i den råa jargongen: ”Man får
anpassa sig”. Det finns också kommentarer som uttrycker detta, att det handlar om att anpassa sig eller
att ”rätt typ av tjejer” passar in på arbetsplatsen. Ytterligare ett återkommande tema menar att man har
en god stämning som gör att det är en arbetsplats
där både män och kvinnor trivs.
Sammanfattningsvis kan vi notera att de svarande
uppger förekomst både av diskriminering och av ett
antal olika former av vad vi här kallat för vardagsdiskriminering, dvs. förringande och exkluderande
handlingar som inte direkt faller inom den mer begränsade juridiska definitionen av diskriminering.
De frågor vi använt för att belysa vardagsdiskriminering fångar handlingar som är av olika karaktär
och som därför kan antas påverka de anställda på
olika sätt. Kränkningar och utfrysning är riktat
mot enskilda individer och kan därför påverka individers subjektiva välbefinnande på arbetsplatsen.
Förlöjliganden och nedsättande tal om kategorier
får konsekvenser för grupper av individer som identifieras med de aktuella kategorierna, men handlar
alltså inte nödvändigtvis om att enskilda individer
trakasseras. Oavsett dessa skillnader mellan olika
former av vardagsdiskriminering visar studien sammantaget att det förekommer handlingar som skapar en arbetsmiljö som är både exkluderande av och
förminskande mot relativt stora grupper av anställda. Med utgångspunkt i dessa resultat kan det argumenteras att tidigare beskrivningar av brandmannayrket som baserat på närhet och gemenskap (se
t.ex. Ericson 2011) kan problematiseras ytterligare
med frågor om gemenskap för vem? och närhet mellan vilka? Tidigare antaganden om diskriminering

Eftersom vi i enkäten valde att begränsa oss till att
undersöka omfattningen av förlöjligande uttalanden till dessa avgränsade grupper vet vi inte i vilken
utsträckning detta förekommer också om andra
kategorier. Kommentarer som getts till denna fråga
ger dock exempel på att nedlåtande tal kan riktas
mot t.ex. personer utifrån religion och också utifrån
kön, ålder, utbildning som också diskuterats ovan.
Exempel på detta ses i kommentarer som ”Vänder
ryggen och lyssnar inte när en kvinna uttalar sig”,
”Det lyssnas mer på brandmän (låg utbildningsnivå) än på en dem med högskoleutbildning” och
”Kan vara svårt att ta kritik från någon ny och ung”.
Här finns också kommentarer som utan att peka
ut avgränsade grupper synliggör närvaron av sådana
förringande processer. Några exempel är:
Brandmän som inte har blivit hörda, lyssnade på, av
högre befäl har förekommit
Genom att duktiga medarbetare har ’frysts ut’. Förmodligen pga. att de har upplevts som ett för stort
hot.
En medarbetare som ansågs dum gjordes tidvis osynlig, tidvis till driftkucku.

Av kommentarerna framgår också att jämställdhetspolitiken i sig och därtill relaterade insatser kan
uppfattas som diskriminerande. Detta framträder
i att personer som kan sägas ingå i den befintliga
normen kritiserar dessa processer. Exempel på detta
kan ses i kommentarer som ”Är svensk man i 30 års
ålder, vilket gör att man får ställa sig sist i kön på
allt” och ” Ja det sker kontinuerligt, om man inte
infogar sig i det politiskt korrekta har du inga chanser att utvecklas i jobbet”.
Enkäten har också en fråga där den svarande får
ange om man tycker att stämningen på arbetsplatsen
lämpar sig för både män och kvinnor. Den stora majoriteten, 93 procent, instämmer i detta påstående.
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I kommentarerna till frågan är dock en återkommande kommentar att de finns en ”rå men hjärtlig
jargong” inom räddningstjänsten och att det förekommer skämt om kvinnor likväl som om vita män
genom kommentarer som ”vi skämtar om alla”. Att
känna sig välkommen på arbetsplatsen blir därför
en fråga om att inte känna sig träffad eller illa berörd, utan att delta i den råa jargongen: ”Man får
anpassa sig”. Det finns också kommentarer som uttrycker detta, att det handlar om att anpassa sig eller
att ”rätt typ av tjejer” passar in på arbetsplatsen. Ytterligare ett återkommande tema menar att man har
en god stämning som gör att det är en arbetsplats
där både män och kvinnor trivs.
Sammanfattningsvis kan vi notera att de svarande
uppger förekomst både av diskriminering och av ett
antal olika former av vad vi här kallat för vardagsdiskriminering, dvs. förringande och exkluderande
handlingar som inte direkt faller inom den mer begränsade juridiska definitionen av diskriminering.
De frågor vi använt för att belysa vardagsdiskriminering fångar handlingar som är av olika karaktär
och som därför kan antas påverka de anställda på
olika sätt. Kränkningar och utfrysning är riktat
mot enskilda individer och kan därför påverka individers subjektiva välbefinnande på arbetsplatsen.
Förlöjliganden och nedsättande tal om kategorier
får konsekvenser för grupper av individer som identifieras med de aktuella kategorierna, men handlar
alltså inte nödvändigtvis om att enskilda individer
trakasseras. Oavsett dessa skillnader mellan olika
former av vardagsdiskriminering visar studien sammantaget att det förekommer handlingar som skapar en arbetsmiljö som är både exkluderande av och
förminskande mot relativt stora grupper av anställda. Med utgångspunkt i dessa resultat kan det argumenteras att tidigare beskrivningar av brandmannayrket som baserat på närhet och gemenskap (se
t.ex. Ericson 2011) kan problematiseras ytterligare
med frågor om gemenskap för vem? och närhet mellan vilka? Tidigare antaganden om diskriminering

Eftersom vi i enkäten valde att begränsa oss till att
undersöka omfattningen av förlöjligande uttalanden till dessa avgränsade grupper vet vi inte i vilken
utsträckning detta förekommer också om andra
kategorier. Kommentarer som getts till denna fråga
ger dock exempel på att nedlåtande tal kan riktas
mot t.ex. personer utifrån religion och också utifrån
kön, ålder, utbildning som också diskuterats ovan.
Exempel på detta ses i kommentarer som ”Vänder
ryggen och lyssnar inte när en kvinna uttalar sig”,
”Det lyssnas mer på brandmän (låg utbildningsnivå) än på en dem med högskoleutbildning” och
”Kan vara svårt att ta kritik från någon ny och ung”.
Här finns också kommentarer som utan att peka
ut avgränsade grupper synliggör närvaron av sådana
förringande processer. Några exempel är:
Brandmän som inte har blivit hörda, lyssnade på, av
högre befäl har förekommit
Genom att duktiga medarbetare har ’frysts ut’. Förmodligen pga. att de har upplevts som ett för stort
hot.
En medarbetare som ansågs dum gjordes tidvis osynlig, tidvis till driftkucku.

Av kommentarerna framgår också att jämställdhetspolitiken i sig och därtill relaterade insatser kan
uppfattas som diskriminerande. Detta framträder
i att personer som kan sägas ingå i den befintliga
normen kritiserar dessa processer. Exempel på detta
kan ses i kommentarer som ”Är svensk man i 30 års
ålder, vilket gör att man får ställa sig sist i kön på
allt” och ” Ja det sker kontinuerligt, om man inte
infogar sig i det politiskt korrekta har du inga chanser att utvecklas i jobbet”.
Enkäten har också en fråga där den svarande får
ange om man tycker att stämningen på arbetsplatsen
lämpar sig för både män och kvinnor. Den stora majoriteten, 93 procent, instämmer i detta påstående.
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i räddningstjänsten har huvudsakligen berört kön
och det har förväntats att det är kvinnor som diskrimineras och/eller trakasseras. Resultaten ovan lyfter
fram ålder och klass/utbildning som två ytterligare
diskrimineringsgrunder som här av deltagarna uppges vara ungefär lika utbrett som könsdiskriminering. Klass/utbildning är till skillnad från övriga
dimensioner vi granskat här inte en diskrimineringsgrund i juridisk bemärkelse.
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Enkäten innehåller även en fråga om den svarande
anser att förekomsten av t ex könskränkande språk,
bilder etc. har påverkats av att det blivit vanligare
med kvinnliga brandmän. Beroende på om frågan
gäller språk, bilder, tidningar eller musik ges något
varierande svar. I diagram 3 visas att drygt två procent svarar att könskränkningar av dessa slag ökat
som en följd av att fler kvinnor kommit in i yrket.
25 till 30 procent har ingen åsikt eller uppfattning
kring frågan. När det gäller bilder, tidningar och
musik menar mellan 29 och 38 procent av de svarande på dessa tre frågor att detta aldrig förekommit
på arbetsplatsen. Språk skiljer dock ut sig från övriga kategorier och 32 procent menar att användande
av könskränkande språk är oförändrat även efter att
det blivit vanligare med kvinnliga brandmän. 21
procent anger att könskränkande språk minskat.
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Diagram 3. Om förändring av könskränkande material på arbetsplatsen med anledning av ﬂer kvinnliga brandmän

Uppdelat på arbetsplatsens storlek framträder att
en högre andel av de svarande på arbetsplatser med
färre än 19 anställda än på de större arbetsplatserna
anger att dessa kränkande uttryck aldrig förekommit. Samtidigt finns på dessa arbetsplatser en högre
andel än vad som återfinns på större arbetsplatser
som också anser att dessa uttryck ökat efter att
andelen kvinnor som brandmän ökat. I diagram
4 visas hur man svarat gällande just förändringen
av könskränkande bilder, men samma mönster går
igen oavsett om frågan handlar om språk, bilder,
tidningar eller musik.
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Diagram 4. Om förändring av könskränkande bilder på arbetsplatsen med anledning av ﬂer kvinnliga brandmän, uppdelat på antal
anställda
107

bilder	
  

Har	
  aldrig	
  
förekommit	
  

Vet	
  ej/ingen	
  
åsikt	
  

musik	
  

50%	
  

30%	
  

ökat	
  

språk	
  

oförändrat	
  

Uppdelat på arbetsplatsens storlek framträder att
en högre andel av de svarande på arbetsplatser med
färre än 19 anställda än på de större arbetsplatserna
anger att dessa kränkande uttryck aldrig förekommit. Samtidigt finns på dessa arbetsplatser en högre
andel än vad som återfinns på större arbetsplatser
som också anser att dessa uttryck ökat efter att
andelen kvinnor som brandmän ökat. I diagram
4 visas hur man svarat gällande just förändringen
av könskränkande bilder, men samma mönster går
igen oavsett om frågan handlar om språk, bilder,
tidningar eller musik.

40%	
  

<19	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  20-‐49	
  
	
  	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
(n=168)	
  
(n=622)	
  

minskat	
  

Diagram 3. Om förändring av könskränkande material på arbetsplatsen med anledning av ﬂer kvinnliga brandmän

40%	
  

0%	
  

ökat	
  

minskat	
  

oförändrat	
  

50-‐99	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  >	
  
	
  	
  	
  1	
  	
  	
  00	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
(n=253)	
  
(n=74)	
  

aldrig	
  förekommit	
  

vet	
  ej/ingen	
  åsikt	
  

Diagram 4. Om förändring av könskränkande bilder på arbetsplatsen med anledning av ﬂer kvinnliga brandmän, uppdelat på antal
anställda
107

handlar om det finns en fungerande policy mot trakasserier/kränkande behandling på personens arbetsplats
samt om den svarande har någon person/instans som
den med förtroende kan vända sig till om den skulle
bli utsatt för någon form av kränkande behandling på
sin arbetsplats.
När det gäller om det finns någon fungerande
policy svarar 47 procent att det finns sådan policy,
medan nästan lika många, 46 procent, anger att de
inte vet. Sju procent svarar att det inte finns någon
sådan fungerande policy.
Uppdelat på arbetsplatsens storlek framträder att
ju större arbetsplatsen är, desto fler är det som anser
att det finns en fungerande policy kring frågorna
och ju mindre arbetsplats desto fler är det som svarat att de inte vet eller att det inte finns någon sådan
fungerande policy (se diagram 5).

Ett återkommande tema i kommentarerna till
denna fråga handlar om att man inte har några
kvinnor på arbetsplatsen och att situationen därför är oförändrad. Bland övriga kommentarer går
att finna motsägande berättelser om förändringar
på arbetsplatsen. Några kommentarer beskriver att
könskränkande bilder och språk aldrig förekommit varken på den egna stationen eller på andra,
medan andra kommentarer uppger att bilder med
lättklädda kvinnor plockats ner sedan kvinnor anställts på arbetsplatsen och att män ”skärper till sig”
både i språk och i beteende när kvinnor finns på
arbetsplatsen. Det finns också kommentarer från
kvinnliga brandmän om att de dagligen får höra
kommentarer som kan anses kränkande. Ett annat tema i de öppna kommentarerna till frågan om
förändring menar att det skett en sådan i form av
mindre könskränkande språk, bilder etc., men att
detta inte beror på att fler kvinnor kommit in inom
räddningstjänsten utan att det handlar om en förändring som kommit ändå.
Sammanfattningsvis kan sägas att utbredningen
av könskränkande material varierar mycket. Det går
inte att fastställa några tydliga tendenser utifrån svaren på denna fråga i enkäten Detta kan tyda på att
uppfattningar om vad som är könskränkande material eller språk varierar mellan olika personer. Det
som framkommer i kommentarerna där vissa menar
att könskränkande bilder och språk aldrig förekommit på någon arbetsplats skulle också kunna tolkas
som ett uttryck för att vilja skydda räddningstjänstens rykte, då andra menar att dessa uttryck visst
förekommit, men nu i stor utsträckning försvunnit.
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Diagram 5. Om förekomsten av fungerande policy mot trakasserier/kränkande behandling, uppdelat på antal anställda

På frågan om den svarande har någon som de med
förtroende kan vända sig till om de själva skulle bli
utsatta för någon form av kränkande behandling på
sitt arbete svarar en majoritet (56 procent) att det
finns sådan person eller instans. Sex procent anger
att de inte har någon sådan person eller instans att
vända sig till och 38 procent anger att de inte vet.
Uppdelat på tjänst framträder inga markanta skill-

Beredskap att hantera diskriminering
Även om det är en mindre andel av de tillfrågade i
denna studie som anger att de själva blivit utsatta
för någon form av diskriminering är det viktigt att
organisationen har ett väl fungerande system för att
hantera frågorna om detta uppstår. Vi har därför
i enkäten ställt två frågor på detta tema. Den ena
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handlar om det finns en fungerande policy mot trakasserier/kränkande behandling på personens arbetsplats
samt om den svarande har någon person/instans som
den med förtroende kan vända sig till om den skulle
bli utsatt för någon form av kränkande behandling på
sin arbetsplats.
När det gäller om det finns någon fungerande
policy svarar 47 procent att det finns sådan policy,
medan nästan lika många, 46 procent, anger att de
inte vet. Sju procent svarar att det inte finns någon
sådan fungerande policy.
Uppdelat på arbetsplatsens storlek framträder att
ju större arbetsplatsen är, desto fler är det som anser
att det finns en fungerande policy kring frågorna
och ju mindre arbetsplats desto fler är det som svarat att de inte vet eller att det inte finns någon sådan
fungerande policy (se diagram 5).

Ett återkommande tema i kommentarerna till
denna fråga handlar om att man inte har några
kvinnor på arbetsplatsen och att situationen därför är oförändrad. Bland övriga kommentarer går
att finna motsägande berättelser om förändringar
på arbetsplatsen. Några kommentarer beskriver att
könskränkande bilder och språk aldrig förekommit varken på den egna stationen eller på andra,
medan andra kommentarer uppger att bilder med
lättklädda kvinnor plockats ner sedan kvinnor anställts på arbetsplatsen och att män ”skärper till sig”
både i språk och i beteende när kvinnor finns på
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förändring menar att det skett en sådan i form av
mindre könskränkande språk, bilder etc., men att
detta inte beror på att fler kvinnor kommit in inom
räddningstjänsten utan att det handlar om en förändring som kommit ändå.
Sammanfattningsvis kan sägas att utbredningen
av könskränkande material varierar mycket. Det går
inte att fastställa några tydliga tendenser utifrån svaren på denna fråga i enkäten Detta kan tyda på att
uppfattningar om vad som är könskränkande material eller språk varierar mellan olika personer. Det
som framkommer i kommentarerna där vissa menar
att könskränkande bilder och språk aldrig förekommit på någon arbetsplats skulle också kunna tolkas
som ett uttryck för att vilja skydda räddningstjänstens rykte, då andra menar att dessa uttryck visst
förekommit, men nu i stor utsträckning försvunnit.
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På frågan om den svarande har någon som de med
förtroende kan vända sig till om de själva skulle bli
utsatta för någon form av kränkande behandling på
sitt arbete svarar en majoritet (56 procent) att det
finns sådan person eller instans. Sex procent anger
att de inte har någon sådan person eller instans att
vända sig till och 38 procent anger att de inte vet.
Uppdelat på tjänst framträder inga markanta skill-

Beredskap att hantera diskriminering
Även om det är en mindre andel av de tillfrågade i
denna studie som anger att de själva blivit utsatta
för någon form av diskriminering är det viktigt att
organisationen har ett väl fungerande system för att
hantera frågorna om detta uppstår. Vi har därför
i enkäten ställt två frågor på detta tema. Den ena
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nader på denna fråga. Uppdelat på kön framträder
dock att en större andel av svarande kvinnor anger
att de har någon att vända sig till i förtroende om
de själva skulle bli utsatta för någon kränkande
behandling. 74 procent av de svarande kvinnorna
anger detta, att jämföra med 52 procent av männen.
Bland dem som svarat att det finns någon person att vända sig till har det funnits en möjlighet
att också ange vem denna person/instans är. Den
stora majoriteten (nära två tredjedelar) av dessa har
angett en chef/styrkeledare som den person/instans
som man med förtroende skulle vända sig till om
man blev utsatt för någon form av kränkande behandling. Ungefär var tionde har svarat att de skulle
vända sig till sina arbetskamrater/någon inom laget
och ungefär lika många att de skulle vända sig till
facket/skyddsombud eller någon på personalavdelningen.
Uppdelat på arbetsplatsens storlek (se diagram 6)
framkommer att ju större arbetsplats desto större
andel är det som anser att de har någon att vända
sig till. Diagrammet visar också att ju mindre arbetsplats, desto större andel svarar att de inte vet om
det finns någon som de skulle kunna vända sig till
med förtroende om de blev utsatta för någon typ av
kränkande behandling.

Det har också funnits en möjlighet att lämna kommentarer till frågan om det finns någon fungerande
policy mot trakasserier och kränkande behandling
på arbetsplatsen. Ett återkommande tema i kommentarerna är att det finns en policy men att man
aldrig har haft anledning att prova om den fungerar.
Det finns också svar som menar att policyn finns
men är en verkningslös pappersprodukt. Några svar
menar också att det finns en policy som används
och fungerar i det dagliga arbetet.
Sammanfattningsvis kan konstateras att räddningstjänsten har en del kvar att jobba med när det
gäller fungerande policys mot trakasserier och instanser att vända sig till om man själv skulle bli utsatt. Det kan också konstateras att personer på mindre arbetsplatser verkar vara mer utsatta om något
skulle hända i form av trakasserier. På arbetsplatser
med mindre än 19 anställda svarar över hälften att
de inte vet om det finns någon fungerande policy
mot trakasserier och kränkande behandling. På arbetsplatser med över 100 anställda är det 25 procent som svarar ett de inte vet om det finns någon
sådan policy, medan 65 procent svarar att det finns
en fungerande sådan. På de minsta arbetsplatserna
finns också den högsta andelen som inte vet om det
finns någon person de skulle kunna vända sig till
med förtroende om de själva blev utsatta för någon
kränkande behandling.
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De benämningar som används för att belysa de fenomen som diskuteras i detta kapitel kan många
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räddningstjänst. De synliggör också hur detta riktas
mot fler grupper än enbart kvinnor. Mot bakgrund
av detta material framträder det som särskilt viktigt
att också uppmärksamma åldersnormer och hur
verksamheter och arbetskulturer organiseras kring
ålder (jfr Krekula 2011). Likaså pekar resultaten
på behovet av att uppmärksamma hur antaganden
om utbildning/klass organiserar verksamheter och
de konsekvenser detta får för olika grupper, till
exempel de med SMO-utbildning och/eller akademisk utbildning. n

ring skulle bedömas på samma sätt i strikt juridisk
bemärkelse. Studiens resultat bör därför inte tolkas
som avgränsade väl definierade uttryck för diskriminering i juridisk bemärkelse. Snarare bör de ses
som en illustration av förekomsten av exkluderande
praktiker. De synliggör också de grupper som är
särskilt utsatta för exkludering och därmed också
vilka som framträder som norm på arbetsplatsen.
Resultaten ger på så vis stöd för antaganden om att
trakasserier och andra mer eller mindre sublima former av exkludering förekommer inom kommunal
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Sammanfattning
•

•

•

räddningstjänsten och på kort sikt att 40 procent av
dem som anställs som brandmän i räddningstjänsten ska vara kvinnor. I en debattartikel från 2011
(Knape et al. 2011) går flera ledande företrädare för
fackförbund och ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ut i en debattartikel och
menar att det är för få kvinnor och personer med
utländsk bakgrund inom räddningstjänsten. Med
dagens rekryteringstakt av kvinnor till räddningstjänsten kommer det att ta 70 år innan man når en
jämställd organisation, menas det i artikeln, liksom
att detta är för lång tid och att rekryteringstakten av
kvinnor behöver öka. Det finns dock inte något uttalat eller gemensamt mål om att positiv särbehandling ska användas i rekrytering av nya brandmän till
räddningstjänsten.
Positiv särbehandling handlar om att ge företräde åt en underrepresenterad grupp vid rekrytering. Det kan till exempel handla om att det inom
en organisation finns ett uttalat mål om en jämn
könsfördelning. Om två personer av olika kön vid
rekrytering har jämbördiga meriter handlar positiv
särbehandling om att anställa personen från det underrepresenterade könet. Dock är det inte enligt
diskrimineringslagen tillåtet att ge en sökande med
sämre kvalifikationer företräde till en anställning,

En klar majoritet är negativt inställda till positiv
särbehandling oavsett om det handlar om att få
in fler kvinnor eller fler personer med utomnordisk bakgrund i räddningstjänsten (68 procent
gällande kvinnor respektive 64 procent gällande
utomnordisk bakgrund).
Som argument anges i öppna kommentarer att
mest lämpliga personen ska anställas oavsett personens kön eller etnicitet, och att samma villkor
ska gälla för alla som söker sig till räddningstjänsten.
Positiv särbehandling likställs i många fall med
kvotering.

Inledning
Målet att öka andelen kvinnliga brandmän inom
svensk räddningstjänst har funnits sedan slutet av
1990-talet, genom uppdrag från regeringen till dåvarande Räddningsverket. Sedan slutet av 2000-talet har även målet om en ökad etnisk mångfald
funnits med (MSB 2009). I MSB:s (Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap) Handlingsprogram för ökad jämställdhet och mångfald i det kommunala säkerhetsarbetet (2009) finns ett mål om att
på lång sikt uppnå en jämn könsfördelning inom
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utan denna princip kan endast användas mellan
individer med lika eller näst intill lika meriter, och
får endast tillämpas när det gäller kön (DO 2012).
Det finns idag några räddningstjänster som uppger att de tillämpar positiv särbehandling för att
uppnå större jämställdhet och mångfald (se t ex
Räddningstjänsten Syd 2012), och många räddningstjänster beskriver på sina hemsidor andra olika
strategier för att öka mångfalden och jämställdheten inom sin organisation (t ex olika prova-på-dagar, riktade informationsinsatser mm).
Positiv särbehandling inom räddningstjänsten
har belysts till viss del i tidigare forskning. Hanna
Glans och Bettina Rother (2007) diskuterar jämställd rekrytering inom räddningstjänsten och menar att få frågor väcker sådan diskussionslust som
just räddningstjänstens rekrytering och att det vanligaste svaret på hur man vill att den ska gå till är
att den ska ske på lika villkor (se även Roos och Andersson 2011 och Ericson 2004). Glans och Rother
skriver också att en vanlig missuppfattning inom
räddningstjänsten är att det krävs kvotering eller
sänkta krav för anställning av kvinnliga brandmän
och att detta inte sällan leder till ett ifrågasättande
av nyanställdas (och särskilt kvinnors) kompetens.
Carol Chetkovich (2004) diskuterar positiv särbehandling på grund av kön i amerikansk räddningstjänst, och menar att även i denna kontext finns
det uppfattningar om att positiv särbehandling är
liktydigt med kvotering och att en anställd kvinna
inte skulle ha fått sin anställning om hon inte varit
just kvinna. Positiv särbehandling är därför enligt
Chetkovich inte endast något positivt, utan kan bidra till att kvinnor ses som okvalificerade och även
börjar ifrågasätta sin egen kapacitet och lämplighet
för yrket.
Utifrån målen om en snabbt ökad rekryteringstakt av kvinnor och personer med utländsk bakgrund och den diskussion som finns inom räddningstjänsten kring hur rekryteringen ska gå till,
har vi i enkäten ställt ett antal frågor om hur de

svarande ställer sig till positiv särbehandling på
grund av kön och etnicitet. I detta kapitel diskuteras inställningen till positiv särbehandling utifrån
de frågor som ställts i enkäten på detta tema.

Attityder till positiv särbehandling inom räddningstjänsten
Enkäten har två frågor som handlar om inställningen till positiv särbehandling för att öka dels andelen
kvinnor, dels den etniska mångfalden inom räddningstjänsten. Attityderna till positiv särbehandling
är ungefär likartade oavsett om frågan handlar om
att få in fler kvinnor eller för att öka den etniska
mångfalden inom räddningstjänsten, även om det
finns mindre skillnader. Oavsett om frågan handlar
om ökad etnisk mångfald eller ökad andel kvinnor
inom räddningstjänsten har den stora majoriteten
en negativ inställning till sådan särbehandling (se
diagram 1).
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Diagram 1. Inställning till positiv särbehandling på grund av kön
respektive etnicitet inom räddningstjänsten

Positiv särbehandling för ﬂer kvinnor
Som diagram 1 visar är en majoritet av de svarande
på enkäten negativt inställda till positiv särbehandling på grund av kön. Uppdelat på vilken tjänst
den svarande har framgår att bland heltidsanställda
brandmän och personer i operativ arbetsledande

114

utan denna princip kan endast användas mellan
individer med lika eller näst intill lika meriter, och
får endast tillämpas när det gäller kön (DO 2012).
Det finns idag några räddningstjänster som uppger att de tillämpar positiv särbehandling för att
uppnå större jämställdhet och mångfald (se t ex
Räddningstjänsten Syd 2012), och många räddningstjänster beskriver på sina hemsidor andra olika
strategier för att öka mångfalden och jämställdheten inom sin organisation (t ex olika prova-på-dagar, riktade informationsinsatser mm).
Positiv särbehandling inom räddningstjänsten
har belysts till viss del i tidigare forskning. Hanna
Glans och Bettina Rother (2007) diskuterar jämställd rekrytering inom räddningstjänsten och menar att få frågor väcker sådan diskussionslust som
just räddningstjänstens rekrytering och att det vanligaste svaret på hur man vill att den ska gå till är
att den ska ske på lika villkor (se även Roos och Andersson 2011 och Ericson 2004). Glans och Rother
skriver också att en vanlig missuppfattning inom
räddningstjänsten är att det krävs kvotering eller
sänkta krav för anställning av kvinnliga brandmän
och att detta inte sällan leder till ett ifrågasättande
av nyanställdas (och särskilt kvinnors) kompetens.
Carol Chetkovich (2004) diskuterar positiv särbehandling på grund av kön i amerikansk räddningstjänst, och menar att även i denna kontext finns
det uppfattningar om att positiv särbehandling är
liktydigt med kvotering och att en anställd kvinna
inte skulle ha fått sin anställning om hon inte varit
just kvinna. Positiv särbehandling är därför enligt
Chetkovich inte endast något positivt, utan kan bidra till att kvinnor ses som okvalificerade och även
börjar ifrågasätta sin egen kapacitet och lämplighet
för yrket.
Utifrån målen om en snabbt ökad rekryteringstakt av kvinnor och personer med utländsk bakgrund och den diskussion som finns inom räddningstjänsten kring hur rekryteringen ska gå till,
har vi i enkäten ställt ett antal frågor om hur de

svarande ställer sig till positiv särbehandling på
grund av kön och etnicitet. I detta kapitel diskuteras inställningen till positiv särbehandling utifrån
de frågor som ställts i enkäten på detta tema.

Attityder till positiv särbehandling inom räddningstjänsten
Enkäten har två frågor som handlar om inställningen till positiv särbehandling för att öka dels andelen
kvinnor, dels den etniska mångfalden inom räddningstjänsten. Attityderna till positiv särbehandling
är ungefär likartade oavsett om frågan handlar om
att få in fler kvinnor eller för att öka den etniska
mångfalden inom räddningstjänsten, även om det
finns mindre skillnader. Oavsett om frågan handlar
om ökad etnisk mångfald eller ökad andel kvinnor
inom räddningstjänsten har den stora majoriteten
en negativ inställning till sådan särbehandling (se
diagram 1).

70%	
  
posi9vt	
  

60%	
  

varken	
  eller	
  

50%	
  

nega9vt	
  

40%	
  

vet	
  ej	
  

30%	
  

(N=1176)	
  

20%	
  
10%	
  
0%	
  

kön	
  

etnicitet	
  	
  

Diagram 1. Inställning till positiv särbehandling på grund av kön
respektive etnicitet inom räddningstjänsten

Positiv särbehandling för ﬂer kvinnor
Som diagram 1 visar är en majoritet av de svarande
på enkäten negativt inställda till positiv särbehandling på grund av kön. Uppdelat på vilken tjänst
den svarande har framgår att bland heltidsanställda
brandmän och personer i operativ arbetsledande

114

till frågan i den äldsta åldersgruppen jämfört med
gruppen 20-29 år där runt 80 procent ställer sig
negativa till frågan. Detta skulle kunna handla om
att personer i den äldsta ålderskategorin oftast inte
återfinns inom operativt räddningstjänstarbete och
därför inte känner sig berörda eller hotade av en
positiv särbehandling. Svarsmönstret skulle också
kunna finna sin förklaring i att personer i den yngsta ålderskategorin är de som senast kommit in på
arbetsplatsen och därför känner sig mest hotade av
förändrade rekryteringsrutiner.

funktion finns de största andelarna som ser det
som negativt med positiv särbehandling på grund
av kön. Bland räddningspersonal i beredskap (RiB)
och annan ej operativ personal finns de största
grupperna som ställer sig neutrala till frågan (dryga
20 procent). Bland brandingenjörer (BI) som svarat
på enkäten är en lika stor andel positiv som negativ
till frågan (se diagram 2). Svaren på frågan visar på
en liknande polaritet som framkommit även i andra
frågor i enkäten, där stora skillnader finns i svarsmönster mellan framför allt heltidsbrandmän och
brandingenjörer. Detta kan bland annat bero på att
det inom brandingenjörskåren redan idag finns en
större könsmässig blandning av anställda och att
positiv särbehandling på grund av kön därför inte
varit någon större fråga.
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Positiv särbehandling för ökad etnisk mångfald
Som visas i diagram 1 är också en majoritet negativt inställda till positiv särbehandling för att öka
den etniska mångfalden i räddningstjänsten. Precis
som när frågan gäller att få in fler kvinnor utmärker sig åldersgruppen 20-29 år, SMO-utbildade och
heltidsanställda brandmän som de grupper där det
finns en hög andel med negativ inställning till frågan jämfört med andra jämförbara grupper (grupperna unga, SMO-utbildade och heltidsbrandmän
består delvis av samma personer och kan därför till
del anses överlappande, se vidare kapitel 1 i denna
rapport).

Diagram 2. Attityder till positiv särbehandling för att få in ﬂer kvinnor till räddningstjänsten, uppdelat på tjänst

Uppdelat på vilken utbildning den svarande har
framkommer att bland dem med SMO-utbildning
ställer sig över 80 procent negativa till frågan.
Även bland personer med äldre heltidsutbildning
har närmare 80 procent en negativ inställning till
positiv särbehandling på grund av kön. Detta är
personer som till stor del återfinns inom gruppen
heltidsbrandmän
Uppdelat på ålder synliggörs i diagram 3 ett
mönster med mer positiv eller neutral inställning
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nen ska anställas oavsett personens kön eller etnicitet och att samma villkor ska gälla för alla som söker
sig till räddningstjänsten.

Även uppdelat på arbetsplatsens storlek finns
mönster i inställningen till positiv särbehandling
på grund av etnicitet. På arbetsplatser med 50-99
anställda har 70 procent svarat att de är negativt
inställda, att jämföra med under 60 procent på de
största och minsta arbetsplatserna(se diagram 4).
De största arbetsplatserna utmärker sig också med
större andel positivt inställda till positiv särbehandling på grund av etnicitet (19 procent att jämföra
med 7-8 procent på övriga). En anledning till den
mer positiva inställningen på större arbetsplatser
kan kopplas till vad som framkommer i kapitel 8
i denna rapport, om attityder till ökad mångfald
inom räddningstjänsten, som visar att man på
större arbetsplatser och i större kommuner har en
mer positiv inställning till en ökad etnisk mångfald
inom räddningstjänsten.

Alla ska söka på lika grunder. Bäst lämpade ska anställas.
Lämplighet för uppgiften ska vara avgörande. Inte
kön och etnicitet.
Det ska vara samma villkor för alla som söker. Jag
tror inte, att om jag var kvinna eller invandrare skulle
tycka att det kändes så bra om jag hade fått jobbet
genom att ’halka in på något bananskal’.

Det är i dessa kommentarer tydligt att positiv särbehandling likställs med kvotering och att personer
med sämre meriter och kvalifikationer anställs. Man
ställer sig i dessa kommentarer negativ och kritisk
till det man uppfattar som kvotering och menar att
det blir en omvänd diskriminering mot vita män,
samt att det riskerar att skapa dålig stämning på arbetsplatsen – både för de redan anställda och för de
som anställs.
Kommentarerna innehåller som i exemplen ovan
ofta en uttalad eller outtalad kritik mot att det inte
alltid är den mest lämpade personen som anställs.
Vad det är för egenskaper den ”mest lämpade” personen ska ha framkommer dock inte i dessa kommentarer (se även diskussion i kapitel 3 i denna rapport, om egenskaper och ideal där egenskaper som
anses viktiga för att som brandman kunna utföra
ett bra arbete under utryckning och övrig arbetstid anges vara samarbetsförmåga, kunskap, empati/
omtanke och initiativförmåga). Det är möjligt, och
kanske också troligt, att olika personer bedömer
”lämplighet” utifrån olika kriterier och vem som
är ”mest lämpad” kan alltså inte tolkas som något
givet.
Det finns också de som i kommentarerna lyfter
fram positiv särbehandling som något positivt. Det
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Kommentarer till frågor kring positiv särbehandling
Till de frågor som rör positiv särbehandling har
det i enkäten funnits möjlighet att lämna en kommentar. Ungefär en fjärdedel av de svarande på enkäten totalt har valt att lämna en kommentar kring
dessa frågor.
Ett tema i kommentarerna handlar om något
som man uppfattar som kvotering. Kommentarerna
i detta tema handlar om att den mest lämpliga perso-

116

nen ska anställas oavsett personens kön eller etnicitet och att samma villkor ska gälla för alla som söker
sig till räddningstjänsten.

Även uppdelat på arbetsplatsens storlek finns
mönster i inställningen till positiv särbehandling
på grund av etnicitet. På arbetsplatser med 50-99
anställda har 70 procent svarat att de är negativt
inställda, att jämföra med under 60 procent på de
största och minsta arbetsplatserna(se diagram 4).
De största arbetsplatserna utmärker sig också med
större andel positivt inställda till positiv särbehandling på grund av etnicitet (19 procent att jämföra
med 7-8 procent på övriga). En anledning till den
mer positiva inställningen på större arbetsplatser
kan kopplas till vad som framkommer i kapitel 8
i denna rapport, om attityder till ökad mångfald
inom räddningstjänsten, som visar att man på
större arbetsplatser och i större kommuner har en
mer positiv inställning till en ökad etnisk mångfald
inom räddningstjänsten.

Alla ska söka på lika grunder. Bäst lämpade ska anställas.
Lämplighet för uppgiften ska vara avgörande. Inte
kön och etnicitet.
Det ska vara samma villkor för alla som söker. Jag
tror inte, att om jag var kvinna eller invandrare skulle
tycka att det kändes så bra om jag hade fått jobbet
genom att ’halka in på något bananskal’.

Det är i dessa kommentarer tydligt att positiv särbehandling likställs med kvotering och att personer
med sämre meriter och kvalifikationer anställs. Man
ställer sig i dessa kommentarer negativ och kritisk
till det man uppfattar som kvotering och menar att
det blir en omvänd diskriminering mot vita män,
samt att det riskerar att skapa dålig stämning på arbetsplatsen – både för de redan anställda och för de
som anställs.
Kommentarerna innehåller som i exemplen ovan
ofta en uttalad eller outtalad kritik mot att det inte
alltid är den mest lämpade personen som anställs.
Vad det är för egenskaper den ”mest lämpade” personen ska ha framkommer dock inte i dessa kommentarer (se även diskussion i kapitel 3 i denna rapport, om egenskaper och ideal där egenskaper som
anses viktiga för att som brandman kunna utföra
ett bra arbete under utryckning och övrig arbetstid anges vara samarbetsförmåga, kunskap, empati/
omtanke och initiativförmåga). Det är möjligt, och
kanske också troligt, att olika personer bedömer
”lämplighet” utifrån olika kriterier och vem som
är ”mest lämpad” kan alltså inte tolkas som något
givet.
Det finns också de som i kommentarerna lyfter
fram positiv särbehandling som något positivt. Det

70%	
  
60%	
  
50%	
  
40%	
  
30%	
  
20%	
  
10%	
  
0%	
  

<	
  19	
  anställda	
  
(n=171)	
  

20-‐49	
  anställda	
   50-‐99	
  anställda	
  
(n=628)	
  
(n=255)	
  

Posi=vt	
  	
  

Varken	
  eller	
  

Nega=vt	
  

100>	
  anställda	
  
(n=75)	
  

Vet	
  ej	
  

Diagram 4. Attityder till positiv särbehandling för ökat etnisk mångfald, uppdelat på arbetsplatsens storlek

Kommentarer till frågor kring positiv särbehandling
Till de frågor som rör positiv särbehandling har
det i enkäten funnits möjlighet att lämna en kommentar. Ungefär en fjärdedel av de svarande på enkäten totalt har valt att lämna en kommentar kring
dessa frågor.
Ett tema i kommentarerna handlar om något
som man uppfattar som kvotering. Kommentarerna
i detta tema handlar om att den mest lämpliga perso-

116

kan vara i termer av att det är ok med positiv särbehandling så länge personen som anställs klarar
testerna, eller att det är bra för räddningstjänstens
framtid att anställa underrepresenterade grupper
vid likvärdiga meriter.

rekryteringen till operativ tjänst inom räddningstjänsten ser ut, uppdelat på kön. 2010 rekryterades
i hela Sverige 150 personer med SMO-utbildning
till operativ tjänst. 17 procent (26 stycken) av dessa
var kvinnor. 2011 var motsvarande siffror 146 rekryterade varav 16 % (24 stycken) kvinnor (MSB
2012). Dessa siffror visar att det är en bit kvar till
MSB:s mål om att 40 procent av dem som anställs
som brandmän i räddningstjänsten ska vara kvinnor. Siffrorna visar dock att procentuellt sett är det
en större andel av kvinnorna än av männen som läst
SMO som får anställning inom kommunal räddningstjänst.
Relaterat till frågan kring positiv särbehandling
har enkäten också ställt en fråga om den svarande
upplever att det är lättare för män att få anställning
som brandman på sin arbetsplats än det är för kvinnor. 26 procent av dem som svarat håller med om
detta påstående. Kvinnor tycker i högre utsträckning att det är lättare för män att få anställning (38
procent jämfört med 25 procent bland män). En
majoritet av både kvinnor och män svarar dock nej
på frågan (se diagram 5).

Alla ska ha samma förutsättningar med samma krav,
är det då lika kan man ge positiv särbehandling för
kvinnor.

Negativ särbehandling?
Utgångspunkten för en positiv särbehandling kan
sägas vara förekomsten av en negativ särbehandling,
alltså att det finns en förståelse att en underrepresenterad grupp har svårare att få tillträde till exempelvis en tjänst just på grund av att man tillhör en
minoritetsgrupp på arbetsplatsen, trots likvärdiga
meriter. En positiv särbehandling sätter fokus på
den underrepresenterade gruppen och ger den företräde vid rekrytering, vid likvärdiga meriter. I kommentarerna till frågorna kring positiv särbehandling
framkommer att positiv särbehandling av kvinnor
och personer med utomnordisk bakgrund av vissa
tolkas som en diskriminering av vita män (se även
kapitel 9 i denna rapport, om exkluderande praktiker, där liknande kommentarer kommer fram som
uppfattningar om att jämställdhetspolitiken i sig
och därtill relaterade insatser kan uppfattas som diskriminerande). Siffrorna kring inställning till positiv särbehandling blir därför intressanta att jämföra
med hur rekrytering de senaste åren sett ut, men
även de svarandes upplevelser av hur rekrytering går
till idag.
I en alumnundersökning till SMO-studenter
gjord av MSB ställs en fråga om alumnens nuvarande arbetsgivare. 48 procent har på frågan svarat
att de är anställda av den kommunala räddningstjänsten. Uppdelat på kön framkommer att 46
procent av kvinnorna och 36 procent av männen
idag är anställda inom kommunal räddningstjänst
(MSB, kommande). MSB har också undersökt hur
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Diskussion
Resultatet från denna enkät visar att en majoritet
av de svarande ställer sig negativa till positiv särbehandling vid rekrytering, oavsett om frågan gäller
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kön eller etnicitet. Motståndet mot positiv särbehandling ser likartat ut oavsett om frågan handlar
om kön eller utomnordisk bakgrund.
De öppna svaren till frågorna om positiv särbehandling visar likt Glans och Rothers (2007) studie
på en stor samstämmighet kring att alla ska anställas på lika villkor, oavsett kön eller etnicitet, och
att man inte vill ha någon kvotering av underrepresenterade grupper i räddningstjänsten. Flera av
kommentarerna, som till exempel att någon skulle
”komma in på ett bananskal” tyder på att det finns
en uppfattning om att kvinnor och personer med
utländsk bakgrund rekryteras till räddningstjänsten
trots sämre meriter, och att positiv särbehandling
och kvotering många gånger likställs - att positiv
särbehandling per definition innebär att man anställer personer med lägre kompetens än andra sökande.
När det gäller inställning till positiv särbehandling utmärker sig samma grupper som mer negativa
än andra jämförbara grupper, oavsett om frågan gäller kön eller etnicitet. SMO-utbildade, åldersgruppen 20-29 och heltidsbrandmän återfinns bland
de mest negativa grupperna. Värt att notera är att
detta ofta är överlappande grupper, alltså att en och
samma person kan tillhöra alla dessa tre grupper.
En slutsats blir således att gruppen unga, SMO-utbildade, heltidsasnställda brandmän har en utmärkande negativ inställning till positiv särbehandling.
Diskussionen om positiv särbehandling är en fråga
som diskuteras redan under SMO-utbildningen
och har exempelvis lyfts av studentkåren vid SMOutbildningarna, där det finns en oro för att den
utbildning som valts inte ska ge det yrke man önskar (Ivansson 2012). Detta kan vara en anledning
till att SMO-utbildade tillhör de mer negativt inställda grupperna. Unga SMO-utbildade är också
ofta de som senast kommit in på en arbetsplats och
som därför kanske tydligast känt sig hotade av en
upplevd orättvis rekrytering. I flera kapitel i denna
rapport framkommer unga, SMO-utbildade hel-

tidsbrandmän som en utmärkande negativ grupp
till jämställdhets- och mångfaldsförändringar inom
räddningstjänsten. En möjlig analys av detta är att
dessa personer antar de värderingar de tror att de
behöver anta för att bli accepterade på sin arbetsplats och att de ”överkompenserar” en förväntad
traditionell brandmannaattityd (se även kapitel 6 i
denna rapport, om attityder och arbetsklimatpåverkan av (fler) kvinnliga brandmän).
Det framkommer i svaren på frågorna i enkäten
kring positiv särbehandling en polaritet mellan personer i operativ och icke operativ tjänst (framför allt
mellan heltidsanställda brandmän och brandingenjörer). En förklaring här är att det främst är heltidsanställda brandmän som kommer att beröras av
denna typ av förändringar inom räddningstjänsten,
och att man är rädd för förändringar i den egna yrkesvardagen. I kommentarer till frågorna syns att
det bland några finns farhågor om att yrkets status
kommer att sjunka om rekryteringen ändras. Det
finns också uppfattningar att personer som inte
uppnår de fysiska kraven anställs och att detta kan
utgöra en fara för kollegor i vissa räddningsinsatser.
I kommentarerna till frågorna finns påpekanden
om att den svarande inte har något emot att jobba
med kvinnor eller personer med utländsk härkomst
per definition, men att man är kritisk till hur rekryteringsförfarandet går till.
Sammantaget visar dock svaren och de öppna
kommentarerna på frågorna kring positiv särbehandling att det finns en föreställning att kvinnor
och personer med utländsk bakgrund inte kan anställas i räddningstjänsten med en ”rättvis” rekrytering på ”lika villkor”. Det framkommer en föreställning att dessa grupper av personer är mindre
lämpade för brandmansyrket och därför måste kvoteras in trots sämre meriter, om jämställdhets- och
mångfaldspolitiska mål ska uppnås.
De åsikter och föreställningar som framkommer
i detta kapitel är viktiga kunskaper att ha med sig
i det fortsatta arbetet för ökad jämställdhet och
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mångfald inom räddningstjänsten. Oavsett om det
pågår kvotering av underrepresenterade grupper
i rekrytering eller inte riskerar uppfattningar om
att det pågår negativt påverka mångfalds- och jämställdhetsarbetet. De personer som anställs ur underrepresenterade grupper riskerar att stämplas som
”inkvoterade”. En slutsats är därför att det är viktigt med en ökad öppenhet i rekryteringsprocesser

och att kravspecifikationer på de som ska anställas
är tydliga så att rykten om kvotering kan hindras.
Detta är extra viktigt eftersom siffror som redovisas
i detta kapitel på hur rekrytering de senaste åren
sett ut, visar på att den positiva särbehandlingen av
kvinnor (inga siffror finns tillgängliga för utländsk
bakgrund) behöver öka för att uppnå de uppsatta
målen. n
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Sammanfattning
•
•
•

Utbildningen syftar till att ge sådana förutsättningar,
i kunskaper, färdigheter och kompetenser, som fordras för yrkesutövning inom området skydd mot
olyckor. Väsentligt för utbildningen är ett före, under
och efter perspektiv vad gäller såväl kris- som olycksfallshantering med fokus på kommunal verksamhet
(MSB 2011a, s. 1).

Ungefär lika många är positvit inställda till
SMO-utbildningen som de som är negativt inställda.
Bland de SMO-utbildade är de flesta positiva
till utbildningen, men ungefär en fjärdedel är
negativt inställda.
Heltidsbrandmännen är den yrkesgrupp som är
mest negativ till den förändring av räddningstjänsten som SMO-utbildningen innebär.

SMO-utbildningen bedrivs på två platser, Sandö
och Revinge, och innehåller både teoretiska och
praktiska inslag som varvas genomgående under
utbildningen. 17 studiepoäng av 80 är förlagda – i
en kurs som kallas LIA (lärande i arbete) – till arbetsplatser, i huvudsak inom de kommunala räddningstjänsterna. 6 poäng består av ett fördjupningsarbete och övriga 57 studiepoäng är ”skolbunden
tid” (a.a.). För att bli antagen till utbildningen
krävs högskolebehörighet, med särskild behörighet
i vissa kärnämnen. Dessutom ska den sökande vara
simkunnig, ha körkort och visa de fysiska förutsättningar som krävs av Arbetsmiljöverket.
Den tidigare brandmannautbildningen (som bedrevs fr.o.m. 1986) var som nämnts ovan 15 veckor
lång om man skulle utbildas till heltidsbrandman. I
detta äldre system hade de som genomgick utbildningen redan arbetat inom de kommunala räddningstjänsterna1, och därigenom redan en inblick i
det praktiska arbetet som brandman, när de påbör-

Inledning
2003 lanserades ett nytt utbildningssystem för
räddningstjänstearbete, Utbildning i skydd mot
olyckor (SMO). I denna förändring frångicks den
15 veckor långa utbildningen för heltidsbrandmän
till förmån för en 2-årig eftergymnasial utbildning.
Samtidigt fick utbildningen en bredare inriktning
mot olika typer av befattningar och verksamheter
inom kommunernas säkerhetsarbete. Framför allt
fick den en tydligare koppling till det förebyggande arbetet och relaterades, både innehållsligt och
namnmässigt, till den lag som riksdagen fattade beslut om 2003 och som trädde i kraft 1 januari 2004:
Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778). Denna
lagstiftning lägger fokus både på att förebygga och
hantera olyckor och kriser. Dessa båda ben – förebyggande och hantering – är också väl synliga i
upplägget av SMO-utbildningen, vilket framträder
i utbildningsplanen:
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Minst ett års anställning vid en räddningstjänst.

Inställning till SMO-utbildningen hos olika
yrkeskategorier

jade sina studier. I det nya systemet kan studenterna
komma direkt från en gymnasieutbildning utan
närmare inblick i de kommunala räddningstjänsterna och vad det innebär att arbeta som brandman.
Detta kan ses som något av en akademisering av
brandmannautbildningen. Det teoretiska lyfts fram
och ges större utrymme i utbildningen. Finansieringen förändrades också från att vara i huvudsak
något som bekostades av Sveriges kommuner till att
bli studiemedelsfinansierad.
Förändringen av utbildningen kan också förstås
mot bakgrund av en kritik om bristande jämställdhet som riktats mot de kommunala räddningstjänsterna (Häyrén Weinestål, Bondestam & Berg
2001). Rekryteringen till de kommunala räddningstjänsterna ansågs vara ett problem som en
reformering av utbildningen kunde vara en dellösning på. I upplägget av utbildningen är det tydligt
att ett viktigt syfte med utbildningen är att förändra
de kommunala verksamheterna i en riktning som
betraktas som önskvärd av ansvarig myndighet. Det
som särskilt lyfts fram är jämställdhetsområdet. Ett
mål med utbildningen är att studenterna när de
tagit examen ska ”visa kunskap om genusteori och
förhålla sig normkritisk i såväl situationer som diskussioner” (MSB 2011a, s. 2). SMO-utbildningen
kan alltså betraktas som en av de åtgärder som vidtagits för att stärka jämställdheten och mångfalden
vid svenska räddningstjänster.
I denna text fokuserar jag därför på attityderna
till denna nya brandmannautbildning, SMO. I
materialet finns det individer som har olika utbildningsbakgrund. Av de som besvarat enkäten har
127 personer genomgått SMO-utbildning, vilket
motsvarar c:a 11 procent. 509 (43 procent) personer har genomgått en ”äldre” brandmansutbildning
för heltidsbrandmän och 371 (32 procent) personer
en brandmansutbildning för att bli deltidsbrandman.

Fördelningen av alla de som svarat på enkätfrågan
”Vad anser du om följande förändringar inom räddningstjänsten? Den ’nya’ brandmannautbildningen
SMO” (se diagram 1) är att c:a 30 procent är positivt inställda till SMO och ungefär 31 procent negativa medan resten placerar sig däremellan.

Posi%v	
  
Varken	
  posi%v	
  
eller	
  nega%v	
  
Nega%v	
  
n=1033	
  

Diagram 1. Åsikt om SMO-utbildningen bland alla (%).

Åsikterna om SMO är således av olika slag. Det är
en stor del av svarande som tar ställning för SMOutbildningen och en lika stor del som tar ställning
mot utbildningen. Noterbart är att de som besvarat
enkäten fördelar sig i tre delar - negativt inställda,
positivt inställda och varken negativt eller positivt
- som blir nästan lika stora, med en viss övervikt
för de som varken är negativt eller positivt inställda.
Det finns med andra ord ingen entydig attityd till
SMO-utbildningen i vårt material, utan åsikterna
går kraftigt isär.
I vårt material finns som ovan nämns ett antal
som själva gått SMO-utbildningen. En rimlig utgångspunkt är att dessa är mer positivt och mindre
negativt inställda än andra. Så ser det också ut. Vi
kan se skillnader utifrån utbildningstyp. De som
själva genomgått en SMO-utbildning är mer positivt inställd till denna förändring av räddningstjänsten än de som inte gjort det.
Noterbart är det att inom gruppen som genom-
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Diagram 1. Åsikt om SMO-utbildningen bland alla (%).
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tidsbrandmän som inte är SMO-utbildade är c:a
43 procent negativt inställda medan motsvarande
siffror bland SMO-utbildade heltidsbrandmän är
c:a 25 procent. Båda siffrorna är så pass stora att
man kan tala om att det finns betydande inslag av
negativa attityder till SMO bland heltidsbrandmän
i denna undersökning. Sammantaget finns det dock
ett mönster där SMO-utbildade själva är mer positiva och mindre negativa.
Våra resultat om SMO-utbildades egen kritik
ansluter till tidigare attitydsmätningar om SMOutbildningen. Exempelvis så kan våra resultat jämföras med en tidigare studie om SMO-utbildades
attityder till utbildningen som gjorts av MSB
(2010). I den enkätundersökningen, som gjordes
som uppföljning av SMO-utbildningen och som
besvarades av 771 respondenter (skickades ut till
1100 personer), framkommer det att de SMOutbildade är överlag positiva till utbildningen. På
frågan (a.a.) huruvida de anser sig ha användning
av kunskaperna från utbildningen på sin nuvarande
arbetsplats så svarar c:a 71 procent jakande (”i ganska hög grad” plus ”i mycket hög grad”), medan
19 procent svarar ”i mindre grad”. Denna fördelning återkommer i ett flertal frågor. Majoriteten är
positiv, men en betydande minoritet är negativ. På
frågan (a.a., s. 72) hur SMO-utbildningen till sitt
innehåll överensstämmer med de arbetsuppgifter
som respondenterna har idag så svarar 64 procent
positivt och 36 procent negativt.
Det verkar således som att ett genomgående
mönster i olika undersökningar är att ungefär en
fjärdedel av de SMO-utbildade har svårt att se nyttan med utbildningen, både för egen del och för
räddningstjänsternas framtid. Detta visar sig såväl i
vår undersökning som i andras.

gått SMO är fler positiva än inom gruppen som
inte gått utbildningen (diagram 2). 51 procent av
SMO-gruppen uttrycker en positiv åsikt i förhållande till den andra gruppens 27 procent. Detta är
en stor skillnad som på intet sätt är förvånande. Om
vi däremot tittar på de negativa attityderna så är siffrorna inte lika förväntade. En rimlig hypotes är att
de som genomgått SMO-utbildning är mindre negativt inställd till utbildningen än de som inte gått
den. Så ser det också ut, men skillnaden är liten.
Ungefär 32 procent av de som inte deltagit i utbildningen är negativa, medan 26 procent av de som är
SMO-utbildade är negativa till utbildningen. Det
är den senare siffran som förvånar. Var fjärde som
själv är SMO-utbildad anser att den egna utbildningen är en negativ förändring inom räddningstjänsten. Detta måste i sammanhanget betraktas
som en hög siffra.
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Diagram 2. Inställning till SMO-utbildningen

Den kategori av anställda som är mest negativ till
SMO är i särklass heltidsbrandmännen där c:a 40
procent uttrycker en negativ inställning. Den mest
positiva gruppen är brandingenjörerna med 59 procent. Bland de som har en arbetsledande funktion
så är motsvarande siffra 29 procent.
Heltidsbrandmännen är ur detta perspektiv av
särskilt intresse eftersom det är bland dessa som
SMO-utbildade kan tänkas hamna. Mönstret från
ovan finns dock kvar i denna grupp. Bland de hel-
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faktor
Bland de öppna svaren i vår undersökning är det
väldigt tydligt vari man ser SMO-utbildningens
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svagheter. Det handlar om kompetens. Den kompetens som man får när man genomgår utbildningen,
men i än högre grad den kompetens och de erfarenheter som rekryteras till utbildningen. Bland de
som gett kommentarer till frågan om SMO handlar
kritiken om hur man rekryterar studenter och vilka
kriterier som används vid rekryteringen. Några exempel:

läggning. Dessa kanske blir de bästa brandmän/kvinna med det gamla lärlingsystemet/stationutbildning.
SMO får helt klart underkänt av mig som gått skolan. Helt förkastligt att man i stort sett inte har några
som helst krav vid antagning till skolan för att se ifall
personerna som kommer in skulle passa som brandmän. Tar man bara in personer på betyg och inte på
tester eller intervjuer så får man in personer som aldrig har hållit i ett verktyg eller har någon som helst
form av praktiskt tänk, vilka inte passar in att jobba
som brandman, alltså teoretiker.

SMO är en utbildning som kräver höga betyg och
höga högskoleprovresultat men med lägre fysiska
intagsprov än vad de flesta heltidsstationer i landet
har. vilket ger en utbildad SMO deltagare en chock
när dom väl söker jobb som en riktig brandman. Jag
anser att ha en god fysik, kunna samarbeta och vara
praktiskt lagd är de viktiga bitar som krävs hos en
brandman. Det har MSB missat helt när den nya
SMO utbildningen skapats.

I kommentarerna kan man tydligt se att det finns en
spänning mellan de praktiska färdigheter som anses
krävas för arbetet inom räddningstjänsterna och det
faktum att man antar studenter på betygsmeriter
till SMO-utbildningen. Det som särskilt lyfts fram
i svaren är att vikten av personlighet och användandet av personliga intervjuer bör vara tillskott till de
urvalskriterier som idag används. I kapitlet om exkluderande praktiker i denna volym så visas det hur
kategoriseringar riskerar att bli exkluderande (Krekula & Grip, denna volym kapitel 9). Utbildning är
en sådan kategori.
Våra resultat ansluteter därmed till en undersökning som gjordes vid Lunds universitet av Lovisa Hoff (2010). Här presenteras hur styrkeledarna
uppfattar att SMO-utbildningen har påverkat och
förändrat det tekniska kunnandet hos de brandmän
som anställs. Styrkeledarna menar där att tillvaron
är mer problematisk för de som nyanställs idag
i jämförelse med hur det var inom det gamla utbildningssystemet. Exempelvis anser 70 procent av
de tillfrågade att de praktiska färdigheterna hos de
nyanställda har försämrats i och med SMO-utbildningen.
I de öppna svaren i Hoffs undersökning visar det
sig att det i huvudsak handlar om verktygskunskap
när styrkeledarna får ge exempel på tillfällen när de
upplever att SMO-utbildades kunskaper brister.

SMO utbilningen svarar inte alls upp mot vad som
efterfrågas för att kunna som brandman. Utbildningen är ett skämt!! Total brist på yrkesprov vid
intagningen och ingen intervju baseras på vad man
har för praktiskt handlag... Yrket är så praktiskt och
tekniskt som det kan bli men ändå tar man ut sökandena per betyg??!! Ett generalfel anser jag! Varför inte
erkänna att det var bättre tidigare? Räddningstjänsten
söker folk som har olika kunskap och sen blir man
ett fungerande team. Vi har ingen nytta av folk som
har MVG på pappret men inte kan hålla i ett verktyg!!! Tänk på detta: Vi kör tunga fordon (bara det
är ett yrke, chaufför) Vi kör stegbil/hävare (kranbilsförare) Lastväxlare (googla det) Bandvagn Sexhjuling
Sjukvård Räddningsdykare (vatten) Kemolyckor Islivräddning IVPA SALSA (hjärtstopp) Kom fan inte
och säg att man inte behöver vara praktisk och teknisk, hur tänkte MSB???
Det går inte att driva en räddningstjänst med bara teoretiker. SMO kan vara ett hinder som sållar bort duktiga tjejer och killar som har en kanske mer praktisk
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Diskussion

Det är ett slags praktiskt hantverkskunnande som
efterfrågas och som anses vara nödvändigt för att
kunna verka som brandman inom de kommunala
räddningstjänsterna. Några exempel:

Kritiken mot SMO-utbildningen är dock något
som inte gått MSB obemärkt förbi, framförallt kritiken gällande antagningen. MSB har i ljuset (eller
skuggan?) av denna kritik valt att förändra antagningsprocessen. Detta framträder i den återrapportering som MSB ger på regeringens regleringsbrev
2011:

Tillfällena är ideliga, det praktiska tänkandet är en
bristvara hos många av SMO-eleverna. Många har
inte ens kört moped och kan inte ens höra på en
motorsprutas motorljud om den går rent eller tar
upp vatten etc. Övningar med praktiska handverktyg sprutor och dylikt får läggas på en ’basic’ nivå då
grundkunskaperna är för dåliga, i många fall är det
till och med svårigheter att starta nämnd utrustning.

MSB har, mot bakgrund av återkommande synpunkter, beslutat om förändrad tillämpning av
antagningsreglerna till SMO-utbildningen. Flera
räddningstjänster har tillsammans med sökande
till utbildningen och tidigare studerande framfört
synpunkter till MSB gällande antagningen till utbildningen Skydd mot olyckor 80 studiepoäng.
Exempelvis har det gällt; Utökade fysiska tester,
lämplighetstester, fobikontroller, direktantagning,
minskade behörighetskrav, minskad betydelse av betyg, kvotering av kvinnor, kvotering av personer med
utländsk bakgrund, mer språkkunskaper, mer kulturell kompetens, mer erfarenhet från vård. […] Med
anledning av dessa synpunkter, och efter en fördjupad antagningsanalys, har MSB beslutat att premiera
språkkompetenser och yrkeserfarenhet från vård särskilt i antagningen. […] Som en konsekvens av dessa
förändringar förväntas särskilt grupper som kvinnor
och personer med utländsk bakgrund att gynnas i antagningen (MSB 2011b).

Färdigheter som att använda handverktyg saknas
ofta. Elverktyg som kap och såg hanteras ofta på ett
felaktigt sätt varpå utrustningen går lätt sönder. Detta leder till att en insats kan bli fördröjd eller misslyckas. (a.a., s. 61)
Ingen vana med maskiner som kräver erfarenhet och
utbildning. Motorsåg, motorkap, handverktyg. Problem med den byggnadstekniska delen. Hur ett hus
är uppbyggt. (a.a., s. 68)

Det som undersökningen av styrkeledarna sätter
fingret på, och som är en viktig aspekt när SMOutbildningen diskuteras, är att utbildningen till
brandman inte enbart sker vid SMO. Utbildningen
till brandman bör snarare betraktas som SMO tillsammans med den introduktionsutbildning som
räddningstjänsterna erbjuder samt de övningar som
sker inom ramen för arbetet (a.a.). Det är de tre
delarna som sammantaget är det som ska forma de
framtida brandmännens kompetenser. Det kan vara
viktigt att betrakta det som ett utbildningspaket,
där förändringar i en del (t.ex. breddning av utbildningen mot det förebyggande arbetet) bör åtföljas
av förändringar i de övriga delarna.

Denna förändring är säkert välkommen och fullt
begriplig mot bakgrund av hur MSB jobbar med
att förändra räddningstjänsternas personalsammansättning, inte minst med avseende på kön. Däremot svarar den inte på den kritik som kommer från
den grupp som tycker att omställningen av utbildningen och de utbildade gör att nyutexaminerade
brandmän saknar viktiga delar av de praktiska färdigheter, som anses vara essentiella för yrket och
som ovan presenteras.
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att förändra räddningstjänsternas personalsammansättning, inte minst med avseende på kön. Däremot svarar den inte på den kritik som kommer från
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brandmän saknar viktiga delar av de praktiska färdigheter, som anses vara essentiella för yrket och
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balansering och stabilitet kan uppstå. Av våra resultat att döma kan man inte säga att denna stabilitet finns idag. SMO-utbildningen är för många
ett positivt inslag, men en stor minoritet ser den
som problematisk. Detta behöver dock inte vara ett
problem med SMO-utbildningen i sig, utan pekar
snarare mot att relationerna mellan SMO-utbildningen och de kommunala räddningstjänsternas
verksamheter inte är optimala. Det är till syvende
och sist en organiseringsfråga (där ett helhetsgrepp
över hela utbildningen och dess aktörer är det centrala) att en fruktbar balans mellan brandmannayrkets traditionella krav på praktiska färdigheter och
de nya behoven av teoretiska kunskaper kan bli en
verklighet för Sveriges räddningstjänster. n

Det som vår undersökning tillsammans med de
andra som här diskuterats sammantaget visar är att
brandmannayrket idag förändras i synen på vilka
kompetenser en brandman måste ha för att kunna
klara av yrket. Denna förändring skulle kunna sammanfattas med en spänning mellan teoretiska och
praktiska kunskaper (jfr. Ericson 2011). Brandmannayrket har traditionellt lagt fokus på det praktiska
kunnandet. De anställda har varit mer eller mindre
hantverkskunniga, några har rekryterats med tidigare arbetslivserfarenhet från olika typer av praktiska yrken. Idag finns det en tendens, i och med
SMO-utbildningen, att pendeln rör sig mer åt det
teoretiska hållet. I denna förändring, som i de allra
flesta förändringar, tar det ett tag innan det sker en
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Sammanfattning
•

•

•

annat ”krav” som särskilt betonas. Det var alltså
vägarna mot förändring och utveckling som diskuterades under konferensen. Det här kapitlet har en
liknande inriktning där visioner om den framtida
räddningstjänsten som de framkommer i enkätmaterialet diskuteras. Jag redogör för en specifik fråga
i enkäten, nämligen: Om du fick tre önskningar om
hur räddningstjänsten skulle utvecklas, vilka skulle de
vara?
I tidigare kapitel har vi beskrivit och diskuterat
flera olika föreställningar och problemformuleringar om brandmannayrket och brandmäns kompetenser, om jämställdhet och jämställdhetsarbete och
så vidare. Flera av dessa föreställningar återkommer
i detta kapitel där kommentarerna grupperas kring
de huvudsakligt förekommande tematikerna; en mer
samverkande och tillgänglig räddningstjänst, en förändrad – och anpassad – räddningstjänst, ökad jämställdhet och mångfald, lika villkor och likabehandling, ökade resurser och mer operativt arbete samt mer
förebyggande arbete. Även i detta kapitel används ett
empirinära och deskriptivt framställningssätt. Frågan var en så kallad öppen fråga, vilket innebär att
det är uppfattningar och synpunkter som åskådliggörs snarare än procentuella fördelningar. Jag kommer emellertid att nämna vilka personalkategorier
som i störst omfattning lämnat en viss typ av kommentarer eftersom det i vårt material har visat sig
att position, tjänst och utbildning har betydelse för
inställningar till och föreställningar om allehanda
förändringar och utveckling inom räddningstjäns-

Önskningar om räddningstjänstens utveckling
innefattar förväntningar på en mer samverkande och tillgänglig räddningstjänst där fler
aktörer i samhället samarbetar i risk- och säkerhetsarbetet. En förändrad – och anpassad
– räddningstjänst där machokulturen utmanas
och verksamheten anpassas för fler kvinnor och
det breddade uppdraget är andra önskemål.
Ökad jämställdhet och mångfald är andra förväntningar som dock villkoras av föreställningar
om att det är de mest lämpliga personerna som
– på lika villkor – ska anställas i räddningstjänsterna eftersom yrkeskompetensen annars föreställs vara i fara.
Andra önskemål handlar om ökade resurser
och fokus på operativt arbete samtidigt som det
också finns förhoppningar om mer förebyggande arbete i de kommunala räddningstjänsterna.

Inledning
Föreningen Sveriges Brandbefäl (SBB) och Brandskyddsföreningen arrangerar varje år en brandkonferens på nationell nivå. Temat på konferensen
2012 var När ord blir handling och syftade till att
belysa svensk räddningstjänsts verksamhet med
fokus på framgångsfaktorer för utveckling. En
föränderlig omvärld, nya värderingar och tekniska
innovationer ställer enligt konferensprogrammet
nya krav på räddningstjänstens förmåga att utvecklas och driva förändringar. Ökad jämställdhet är ett
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terna. Det betyder dock inte att till exempel ”alla”
brandingenjörer i räddningstjänsten tycker si eller
så utan att jag beskriver mönster som finns i enkätkommentarerna. Kommentarer har lämnats av
drygt hälften av respondenterna.
Nedan presenterar jag alltså de huvudsakligt förekommande tematikerna kring de önskemål om
räddningstjänstens utveckling som vi frågat om i
enkäten. Eftersom vi i vårt forskningsprojekt är särskilt intresserade av förutsättningar för jämställdhet
reflekterar jag i anslutning till varje tematik kring
sannolikheten för att önskemålen leder till ökad
jämställdhet i de kommunala räddningstjänsterna.
Det är just en reflektion vilket innebär att man kan
tänka på flera andra sätt också. Kapitlet avslutas
med en kort reflektion – Hur ser visionerna om den
framtida räddningstjänsten ut?

”blåljus” börjar jobba tajtare utan ekonomiska förbehåll. Gör allt ”blåljus” statligt” eller som ”Bättre
ekonomi, inte så stelbent organisation, bättre samarbete mellan räddningstjänster”. En respondent
påtalar att ”rtj ska bli en naturlig samrådspart i olika
ärenden i tidiga skeden”. Samarbetet bör alltså inkludera olika aktörer, inte bara räddningstjänstens
verksamheter och innefatta samverkande praktiker
i tidiga faser av risk- och säkerhetsarbetet.
Önskemål om ökad samverkan och samarbete
kan också relateras till önskemål om en mer tillgänglig och öppen räddningstjänst. Öppen ska här
förstås i termer av en mer offentlig och publik räddningstjänst. ”Det är dags att öppna borgen” som
någon skriver. Företrädesvis är det kvinnor i räddningstjänsten som önskar sig ”En öppnare räddningstjänst dit människor kan vända sig med frågor eller funderingar. Jämställt både när det gäller
människor och löner”, eller ”En öppen och synlig
räddningstjänst som välkomnar människor utifrån
och in i verksamheten”. Det kommenteras också att
räddningstjänsten behöver ”bli en modern arbetsplats”. Och att ”Räddningstjänsten borde avspegla
samhället i övrigt för att kunna representera den befolkning som den ska arbeta för”.
Ökad samverkan, öppenhet och tillgänglighet
i syfte att ”bli en modern arbetsplats” är alltså en
vision om den framtida räddningstjänsten. Samarbeten och samverkan skapar förutsättningar för en
mer jämställd organisation, så vitt jag kan bedöma,
eftersom kulturella särdrag skulle komma att bli
mer synliga i interaktion med andra verksamheter
och därmed lättare att utmana och förändra. Räddningstjänsternas könade arbetsplatskultur och yrkesidentiteter villkorar och upprätthåller sannolikt
gamla hierarkier och maktstrukturer. Från annan
forskning vet vi att just kulturella egenheter eller
utmärkande egenskaper kan försvåra jämställdhetsarbete (t ex Cockburn 1991). Även i nästa tematik
återkommer önskemål om en mer öppen och modern organisation.

En mer samverkande och tillgänglig räddningstjänst!
Samverkan mellan olika myndigheter, förvaltningar
och organisationer är av största vikt för räddningstjänstens framtid. Utvecklingen mot ökad samverkan är en del av räddningstjänstens mål för att skapa skydd mot olyckor genom förebyggande arbete.
När den nya lagen, Lag om skydd mot olyckor (LSO),
infördes 2003 var det i syfte att införa målstyning
av räddningstjänstens verksamhet, vilket förutsätter
samordning mellan olika aktörer och verksamheter
(Johansson-Hidén 2006). Samverkan antas också
vara ett sätt att effektivisera räddningstjänsternas
verksamhet. I vissa räddningstjänster och förbund
sker samverkan idag genom avtal om samverkan
med kommunala och statliga myndigheter och andra organisationer i samhället.
I kommentarerna till frågan om utvecklingen
av räddningstjänsterna betonas också olika former
av samverkan eller samarbete. Det är företrädesvis
personer i operativ ledning som påtalar vikten av
samarbeten men argumenten återkommer också
hos brandingenjörer. Till exempel: ”Att samarbetet mellan kårer ska bli bättre. Att samarbetet med
landstinget ökar genom t ex IVPA” och ”Att allt
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hos brandingenjörer. Till exempel: ”Att samarbetet mellan kårer ska bli bättre. Att samarbetet med
landstinget ökar genom t ex IVPA” och ”Att allt
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En förändrad – och anpassad – räddningstjänst!
Behoven av en mer modern arbetsplats inbegriper
önskemål om både en förändrad och mer ”anpassad” räddningstjänst. Flera kommenterar handlar
om att räddningstjänsten är en gammalmodig arbetsplats där stereotypa föreställningar om brandmän frodas. Flest önskemål om en förändrad
räddningstjänst kommer från brandingenjörer och
kvinnor. Förändringen, som jag tolkar den, syftar
till att omforma både räddningstjänstens uppdrag
och organisation. Till exempel skriver en respondent att det krävs:

det funkat för polisen och militären så borde det
funka på räddningstjänsten. Dinosaurierna har ju
faktiskt dött ut!

Den låga förändringsbenägenheten i räddningstjänsten beskrivs också som att:
Det går inte att göra för det är personerna som arbetar på räddningstjänsten som måste förändras… och
tyvärr så blir de nyanställda brandmännen påverkade
av dem som arbetat på stationen länge och går i deras
led… Svår organisation att förändra. Jag förstår att
många tjejer lämnar räddningstjänsten. Jag kommer
inte att vara kvar i räddningstjänstens värld så länge
till…

Förmåga att inse sina egna behov, åtgärda dem och
titta framåt mer än hur det varit. Släppa den stereotypa bilden av den manliga, kaukasiska hjälten med
rak rygg och militäriskt beteende och öppna upp för
andra kompetenser.

Andra önskemål om förändring, som inte är lika
genomgripande, formuleras som att räddningstjänsten behöver anpassa sin verksamhet för att
kunna inkludera kvinnor. Det är främst kvinnor
som önskar ”Bättre attityd hos brandmännen (machostilen), bättre acceptans för kvinnor (allt är inte
styrka!) och ”Stationer anpassade för både män och
kvinnor med samma standard eller ”Anpassa kläder
och skyddsutrustning så det finns i mindre storlekar. Mindre tunga verktyg, såsom klippverktyg. Det
skulle gynna alla”.
Ytterligare en tematik i önskemålen om förändring är när räddningspersonal i beredskap önskar sig
fler utvecklingsmöjligheter. Några efterlyser möjligheter att bli anställda som heltidsbrandmän och:

En annan respondent formulerar sina önskemål om
förändring som:
Att alla är välkomna, både i yrket och på besök. Dags
att öppna borgen. Att vi slapp snacket om ”hur dåliga
kvinnor är för brandkåren”. Kvinnor kan vara brandmän minst lika bra som män. Släpp gruppen. Vi är
alla individer som producerar säkerhet.

Ytterligare en annan respondent talar om ”Större
vidsynthet, få bort den osäkra machokulturen, mer
öppenhet för nytänkande”. Önskemål om förändringar som de framträder i kommentarerna handlar
alltså både om att inkludera kvinnor och att utmana
enformiga föreställningar om vem som kan arbeta
som brandman samt att tillföra andra kompetenser.
Flera av respondenterna tror att det kan bli svårt,
till exempel:
Att de skulle inse att det är 2010 och släppa machokulturen, föryngra stabscheferna så att kvinnor får
möjlighet att söka och arbeta som brandmän. Har
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ningstjänsten. I kapitel 3, ”En brandman är alltid
en brandman” – egenskaper och ideal, diskuterade
vi brandmannaideal och föreställningar om hur
brandmän ”är”. Vi beskrev där att det finns brandmannaideal som antas förändras till både det bättre
och det sämre men som oavsett vilket påverkar förutsättningar för jämställdhet. Att arbeta för ökad
jämställdhet innebär bland annat att utmana och
problematisera föreställningar och praktiker kopplade till såväl ideal som kärnverksamhet. Sannolikt
skulle räddningstjänsterna komma att utvecklas och
förändras – ”bli mer moderna” – om machokulturen utmanades och ersattes av mer nutida föreställningar och praktiker i enlighet med verksamhetens
breddade uppdrag. Detta diskuterade vi också i kapitel 2, Jämställdhetsarbete i dagens räddningstjänster.

önskemål om både ökad representation, det vill
säga fler kvinnor och ”invandrare” och mer aktivitet
och handlingskraft i frågorna. Samtidigt påtalas att
jämställdhet är något för ”alla” och att chefer och
ledare måste vara tydliga och explicita när det gäller
jämställdhetsarbetet, som i följande exempel:
Jämställdhet skulle inte vara ett ´kvinnoproblem´
utan man skulle anpassa arbetsplatsen så att alla oavsett kön, etnisk bakgrund eller sexuell läggning kände
sig välkomna. Sluta prata siffror och koncentrera sig
på att jobba med attityder. Högsta ledningen måste ta
ett tydligare och bredare grepp om frågorna. Det kan
inte heta en sak utåt och sedan förmedlas en annan
bild till de som är anställda.

Högsta ledningens och chefernas engagemang och
stöd har i tidigare studier visat sig vara av allra största vikt för att överhuvudtaget kunna arbeta för ökad
jämställdhet och mångfald i en organisation eller på
en arbetsplats (för en översikt se Wahl m.fl 2011).
Ett uttryckligt stöd från räddningstjänstchefer skulle därför sannolikt skapa goda förutsättningar för
ett sådant arbete.

Ökad jämställdhet och mångfald!
I tidigare kapitel har vi konstaterat att arbetet för
ökad jämställdhet och mångfald i räddningstjänsterna uppfattas på en rad skilda sätt, både positivt
och negativt. Önskemålen om den framtida räddningstjänsten innefattar positiva kommentarer om
ökad jämställdhet och mångfald och kommer oftast
från personer i operativ ledning, brandingenjörer
och kvinnor i olika typer av anställningar. Ett par
respondenter påtalar till exempel ”Snacka inte om
kvinnor och invandrare i brandförsvaret… förbered, kommunicera och ta hit dem!” eller kort och
gott ”Fler kvinnor, invandrare och andra minoriteter”. Några andra exempel är ”Mer tjejer och mer
handling istället för snack. Känns ibland som att
det är en trög process vad gäller de här frågorna”
och ”Fler kvinnor i räddningstjänsten. Fler invandrare i räddningstjänsten. Bättre och mer aktivt jämställdhetsarbete i räddningstjänsten” samt
”ökad mångfald, ökad öppenhet, ökad förståelse
för samhällsuppdraget”. Man efterlyser också ”fler
tjejer som heltidsbrandmän. Bort med de ”gamla”
brandmästarna”. Kommentarerna ger exempel på

Lika villkor och likabehandling!
I kapitel 10 i denna rapport konstaterades att en
klar majoritet av de som besvarat enkäten är negativt inställda till positiv särbehandling oberoende av
om det handlar om fler kvinnor eller fler personer
med utomnordisk bakgrund i räddningstjänsten.
En vanlig missuppfattning kring positiv särbehandling är att man frångår krav på kompetens och
därmed riskerar vad som antas vara ändåmålsenliga
kapaciteter. Föreställningar om att det är de mest
lämpliga personerna som ska anställas på lika villkor
i räddningstjänsten beskrev vi också i kapitel 2 om
jämställdhetsarbetet i dagens räddningstjänster (se
även Glans & Rother 2007). Kommentarer om lika
villkor och likabehandling i samband med frågan
om räddningstjänstens utveckling är därför inte sär-
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skilt oväntade.
Det är flest heltidsbrandmän och SMO-utbildade brandmän som lämnar synpunkter om att
samma villkor bör gälla för alla som arbetar i, eller
ska rekryteras till, räddningstjänsten. Till exempel:
”Alla skall behandlas lika. Vi ska anställa de som
är bäst lämpade till jobbet oavsett kön, ålder eller
bakgrund. Ingen särbehandling av kvinnor och invandrare” och ”Anställning på lika villkor för det
är tredje man som behöver hjälp. Tredje man bryr
sig inte om om det är en kvinna, man, homosexuell” eller ”Att det skall vara slut med allt jämställdhetsprat, tycker att det skall vara rättvist så att alla
behandlas lika”. Att kvinnor och män ska behandlas på ett likvärdigt sätt i arbetslivet är naturligtvis
viktigt och något eftersträvansvärt. Resonemanget
är heller inte specifikt för räddningstjänsten utan
följer allmänpolitiska normer om rättvisa, könsneutralitet och samhällsutveckling som vi också har
konstaterat tidigare.
Samma tematik finns också i kommentarer som
explicit knyter an till föreställningar om samma
villkor som förutsättning för kompetens. Det framkommer till exempel att: ”politiker och chefer slutar se sig blinda på kvinnor i räddningstjänsten och
istället fokuserar på kompetens. Att ignorera utbildad testad personal för att få in kvinnor är att sänka
kompetensnivån” och ”Sluta kvotera in personal
och se till att dem som är lämpliga får anställning
istället” eller ”Först och främst ska man anställa folk
som är lämpligast för uppgiften, inte tänka på vilket
kön personen ifråga har. Genom kvotering får inte
alla samma chans, och man tappar många duktiga
tjejer/killar”.
Ytterligare en annan variant på samma tema
är synpunkter om att det går för fort när det gäller strävan efter en mer jämställd och mångfaldig
räddningstjänst. Flera personer i operativ ledning
påtalar till exempel ”Sluta med jakten på att kvotera in kvinnor på alla stationer. Finns det lämpliga
och intresserade individer så börjar dem ändå” och

”Att inte ha så bråttom med tjejer och mångfald det
kommer”. Kommentarerna indikerar att både jämställdheten (i form av ökad kvinnorepresentation)
och mångfalden kommer att bli verklighet även
utan ett aktivt arbete i frågorna. Föreställningar om
någon slags ”naturlig” utveckling förefaller garantera ökad jämställdhet och mångfald. Tematiken om
lika villkor och likabehandling kan sammanfattas
enligt nedan:
Jag vill ha en räddningstjänst som anställer rätt person på rätt plats. Man eller kvinna, gul, brun eller vit.
Samma villkor för alla och bäste person får jobbet.
Svårare behöver det inte vara. Sluta med allt tjafs om
jämställdhet och positiv särbehandling. Få personer
vill anställas bara för att dem tillhör en minoritet.
Alla vill ha jobbet för att de är dugliga!

Kommentarerna tyder på att det i första hand är
kompetensen som antas vara i fara genom positiv
särbehandling eller ”kvotering”. I vårt enkätmaterial
framkommer dock väldigt sällan vad den specifika
räddningstjänstkompetensen består av. Den fysiska
styrkan har på olika sätt visat sig vara ett återkommande tema men förövrigt visar det sig vara svårt
att sätta fingret på vad ”duglighet” innebär. Ett vanligt förekommande argument för jämställdhet är
just det så kallade begåvningsreservs- eller kompetensargumentet. Kompetens tillförs om båda könen
tillåts arbeta på lika villkor i en organisation eller på
en arbetsplats. Man tar helt enkelt till vara på den
outnyttjade begåvningsreserv eller kompetens som
det underrepresenterade könet utgör i en icke-jämställd organisation (t ex Mark 2007). Frågan blir
hur kompetens skulle kunna formuleras i en mer
jämställd och mångfaldig räddningstjänst?
Ökade resurser och mer operativt arbete!
Precis som så många andra kommunala verksamheter ställs räddningstjänsterna inför ökade krav på
kostnadsbesparingar och resursutnyttjande. I av-
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outnyttjade begåvningsreserv eller kompetens som
det underrepresenterade könet utgör i en icke-jämställd organisation (t ex Mark 2007). Frågan blir
hur kompetens skulle kunna formuleras i en mer
jämställd och mångfaldig räddningstjänst?
Ökade resurser och mer operativt arbete!
Precis som så många andra kommunala verksamheter ställs räddningstjänsterna inför ökade krav på
kostnadsbesparingar och resursutnyttjande. I av-
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snittet om En mer samverkande och tillgänglig räddningstjänst nämnde jag att LSO:s (Lag om skydd
mot olyckor) fokus på samverkan antas vara ett bra
sätt att effektivisera räddningstjänsternas verksamhet. Samverkansformen har på olika sätt påverkat
kostnaderna för respektive räddningstjänst. I vissa
fall är kostnadsvolymen oförändrad, i andra har
det inneburit ökade respektive minskade kostnader beroende av storlek på stationerna (t ex Klassson 2009). Oavsett hur ekonomin och eventuella
sparkrav skiljer sig åt mellan kommuner och stationer är önskemål om ökade resurser de i särklass
vanligast förekommande i kommentarerna. Det är
ofta heltidsbrandmän, SMO-utbildade brandmän
och personer i operativ ledning som önskar sig mer
resurser.
Argument för bättre ekonomi kan exemplifieras
genom önskemål om ”Bättre ekonomi så att vi inte
behöver dra ner bemanningen på våra styrkor eller
behöver göra andra besparingar” och ”Bättre ekonomi till bättre utrustning” eller ”Bättre lön och mer
utvecklingsmöjligheter”. Ökade resurser ska alltså
användas till såväl högre löner som bättre utrustning och mer personal. Det är i första hand bemanningen på operativa tjänster som behöver öka enligt
kommentarerna. Till exempel framställs önskemål
om: ”Ökade resurser för att öka bemanningen. Detta för att kunna vara mer flexibla och effektiva operativt. Samt att kunna genomföra övningar, utbildningar och andra t ex förebyggande uppgifter” och
”Få mer pengar och tid till övning så vi utvecklas
operativt!” eller som i kommentaren ” Framför allt
att det inte minskas på utryckningsstyrkorna”och:

Mer fokus på övningar och arbete med material och
bilar på stationen. Nästan så man inte hinner öva för
det är massa andra grejer att göra. Inrikta sig på att
bli bättre på att hantera olyckor än att bli duktig på
powerpointpresentationer. Mindre arbete med att
kolla brandposter, brandsläckare och hålla skolutbildningar mm.

Fler exempel på tematiken är: ”Fokus på det operativa. Höja statusen genom hårdare tester” och ”Få
slut på invationen av vita skjortor i våra korridorer.
Nollvision är bra men olyckor kommer alltid att
inträffa, så operativa styrkor måste finnas och vara
slagkraftiga”.
En tydlig åtskillnad som kommer till uttryck i
den här typen av kommentarer är motsättningar
mellan en ökad betoning av teoretisk kunskap i
och med det förebyggande arbetet och praktisk
kunskap i det operativa arbetet. Denna åtskillnad
har även diskuterats i tidigare kapitel (9 och 11) i
denna rapport. Tidigare forskning har också visat
att olika personalkategorier i räddningstjänsten har
olika perspektiv och till med förhåller sig till varandra som motståndare (Göransson 2004, Dekker &
Jonsén 2007). Det finns inte utrymme att närmare
gå in i problematiken här men en förutsättning för
ökad jämställdhet är sannolikt att fundera över hur
man kan gå från ett reaktivt till ett proaktivt tänkande och handlande – som inkluderar samtliga
personalkategorier?
Önskemål om det förebyggande uppdraget finns
emellertid också representerade i enkätmaterialet
och i följande avsnitt ska jag berätta om det.
Mer förebyggande arbete!
I Lag om skydd mot olyckor (LSO) framkommer att
det åligger räddningstjänsten att ”se till att åtgärder
vidtas för att förebygga bränder och skador till följd
av bränder samt, utan att andras ansvar inskränks,
verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor
än bränder” (SFS 2003, s.778, 3 kap. 1 §). Det förebyggande perspektivet är således explicit och tyd-

Hitta tillbaka till utryckningsverksamheten som
måste vara det primära som vi utför. Släpp allt fokus
på det förebyggande. Det är också viktigt men det är
inte allt som det har blivit idag.

I flera kommentarer understryks att de ökade resurserna bör användas till operativt arbete snarare än
förebyggande arbete. Till exempel:
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snittet om En mer samverkande och tillgänglig räddningstjänst nämnde jag att LSO:s (Lag om skydd
mot olyckor) fokus på samverkan antas vara ett bra
sätt att effektivisera räddningstjänsternas verksamhet. Samverkansformen har på olika sätt påverkat
kostnaderna för respektive räddningstjänst. I vissa
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användas till såväl högre löner som bättre utrustning och mer personal. Det är i första hand bemanningen på operativa tjänster som behöver öka enligt
kommentarerna. Till exempel framställs önskemål
om: ”Ökade resurser för att öka bemanningen. Detta för att kunna vara mer flexibla och effektiva operativt. Samt att kunna genomföra övningar, utbildningar och andra t ex förebyggande uppgifter” och
”Få mer pengar och tid till övning så vi utvecklas
operativt!” eller som i kommentaren ” Framför allt
att det inte minskas på utryckningsstyrkorna”och:

Mer fokus på övningar och arbete med material och
bilar på stationen. Nästan så man inte hinner öva för
det är massa andra grejer att göra. Inrikta sig på att
bli bättre på att hantera olyckor än att bli duktig på
powerpointpresentationer. Mindre arbete med att
kolla brandposter, brandsläckare och hålla skolutbildningar mm.

Fler exempel på tematiken är: ”Fokus på det operativa. Höja statusen genom hårdare tester” och ”Få
slut på invationen av vita skjortor i våra korridorer.
Nollvision är bra men olyckor kommer alltid att
inträffa, så operativa styrkor måste finnas och vara
slagkraftiga”.
En tydlig åtskillnad som kommer till uttryck i
den här typen av kommentarer är motsättningar
mellan en ökad betoning av teoretisk kunskap i
och med det förebyggande arbetet och praktisk
kunskap i det operativa arbetet. Denna åtskillnad
har även diskuterats i tidigare kapitel (9 och 11) i
denna rapport. Tidigare forskning har också visat
att olika personalkategorier i räddningstjänsten har
olika perspektiv och till med förhåller sig till varandra som motståndare (Göransson 2004, Dekker &
Jonsén 2007). Det finns inte utrymme att närmare
gå in i problematiken här men en förutsättning för
ökad jämställdhet är sannolikt att fundera över hur
man kan gå från ett reaktivt till ett proaktivt tänkande och handlande – som inkluderar samtliga
personalkategorier?
Önskemål om det förebyggande uppdraget finns
emellertid också representerade i enkätmaterialet
och i följande avsnitt ska jag berätta om det.
Mer förebyggande arbete!
I Lag om skydd mot olyckor (LSO) framkommer att
det åligger räddningstjänsten att ”se till att åtgärder
vidtas för att förebygga bränder och skador till följd
av bränder samt, utan att andras ansvar inskränks,
verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor
än bränder” (SFS 2003, s.778, 3 kap. 1 §). Det förebyggande perspektivet är således explicit och tyd-

Hitta tillbaka till utryckningsverksamheten som
måste vara det primära som vi utför. Släpp allt fokus
på det förebyggande. Det är också viktigt men det är
inte allt som det har blivit idag.

I flera kommentarer understryks att de ökade resurserna bör användas till operativt arbete snarare än
förebyggande arbete. Till exempel:
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Flera respondenter önskar sig alltså mer förebyggande arbete i linje med LSO. När man diskuterar
att det förebyggande arbetet skulle kunna utföras
av särskilda förebyggare anser jag dock att det finns
risk för att brandmannayrket delas in i två disparata
varianter med tydliga könsförtecken. Frågan är om
inte det skulle försvåra arbetet för ökad jämställdhet i termer av samma möjligheter för kvinnor och
män? Tidigare studier har visat att allt förändringsarbete i en organisation har inslag av återskapande
(t ex Höök 2001, Abrahamsson 2009 ). Sannolikt
skulle det operativa arbetet fortsatt komma att utgöra det ”viktigaste” arbetet och utföras av brandmän. Medan det är troligt att det förebyggande arbetet skulle komma att utföras av andra kategorier,
till exempel kvinnor och brandingenjörer.

ligt. Det förebyggande arbetet beskrivs också på ett
flertal av de lokala räddningstjänsternas hemsidor
med formuleringen – Den bästa olyckan är den som
aldrig inträffar! Med hänvisningar till LSO formuleras olika förebyggande aktiviteter för att förhindra
och begränsa olyckor i samhället. Som exempel kan
nämnas utbildningsinsatser, informationskampanjer och att utöva tillsyn. Vissa räddningstjänster har
specifika enheter för förebyggande arbete där i första hand brandingenjörer arbetar medan andra har
mer integrerade verksamheter.
I kommentarerna framhålls behov av mer förebyggande arbete. Det är ofta brandingenjörer och
personer i operativ ledning som önskar sig större
inslag av förebyggande arbete men också ett mer
utvidgat uppdrag för brandmän. Som exempel kan
nämnas ”En bredare roll som brandman med större
inslag av förebyggande arbete”och ”Större acceptans
för att använda differentierade styrkor och våga prova nya lösningar. Mer integrering av förebyggande
och skadeavhjälpande verksamhet för personal i
skifttjänst”eller:

Hur ser visionerna om den framtida räddningstjänsten ut?
Den framtida räddningstjänsten i Sverige står uppenbarligen inför många utmaningar. Vissa utmaningar har tydliga kopplingar till jämställdhets- och
mångfaldsproblematik, andra är mer tillsynes könsneutrala. I det här kapitlet har jag beskrivit och diskuterat de visioner om framtidens räddningtjänst
som framkommit i enkätens kommentarer kring
just denna fråga.
Sammanfattningsvis kan jag konstatera att ökad
samverkan, öppenhet och tillgänglighet är en vision
om den framtida räddningstjänsten som sannolikt
är en förutsättning för en mer jämställd organisation. Räddningstjänstens kulturella särdrag skulle
komma att bli mer synliga i interaktion med andra
verksamheter och därmed underlätta förändringar
av könade arbetsplatskulturer och yrkesidentiteter.
Önskemål om en räddningstjänst där machokultur
och hjälteideal utmanas innebär just en sådan förändring. Räddningstjänsten beskrivs som en gammalmodig och icke förändringsbenägen arbetsplats
som behöver moderinseras och ge utrymme åt såväl
fler kvinnor som andra kompetenser och anpassad
utrustning.

Sluta organisera och dimensionera räddningsstyrkorna för ”rökdykning”. Titta istället på bredden av
insatser vi gör och hur de bäst möts i form av personal, utrustning, kunskap, lokalisering mm. Förändra
arbetstidsreglerna så att det finns alternativ till dem
som vill och avskaffa fasta brandgrupper.

Men det finns också återkommande kommentarer
från flera respondenter om att det förebyggande arbetet bör utföras av särskilda förebyggare, det vill
säga att det förebyggande arbetet ska särskiljas från
det operativa arbetet: ”Differentierade tjänster, förebyggandearbete utförs av förebyggare”. En räddningspersonal i beredskap påtalar behovet av att
kunna arbeta mer förebyggande och ”bredare”, till
exempel ”Att som deltidare kunna arbeta mer förebyggande. Att vi blir mer flexibla och kan utföra
fler sysslor och inte bara åka på larm, t ex informera
mer i skolor”.
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Flera respondenter önskar sig alltså mer förebyggande arbete i linje med LSO. När man diskuterar
att det förebyggande arbetet skulle kunna utföras
av särskilda förebyggare anser jag dock att det finns
risk för att brandmannayrket delas in i två disparata
varianter med tydliga könsförtecken. Frågan är om
inte det skulle försvåra arbetet för ökad jämställdhet i termer av samma möjligheter för kvinnor och
män? Tidigare studier har visat att allt förändringsarbete i en organisation har inslag av återskapande
(t ex Höök 2001, Abrahamsson 2009 ). Sannolikt
skulle det operativa arbetet fortsatt komma att utgöra det ”viktigaste” arbetet och utföras av brandmän. Medan det är troligt att det förebyggande arbetet skulle komma att utföras av andra kategorier,
till exempel kvinnor och brandingenjörer.

ligt. Det förebyggande arbetet beskrivs också på ett
flertal av de lokala räddningstjänsternas hemsidor
med formuleringen – Den bästa olyckan är den som
aldrig inträffar! Med hänvisningar till LSO formuleras olika förebyggande aktiviteter för att förhindra
och begränsa olyckor i samhället. Som exempel kan
nämnas utbildningsinsatser, informationskampanjer och att utöva tillsyn. Vissa räddningstjänster har
specifika enheter för förebyggande arbete där i första hand brandingenjörer arbetar medan andra har
mer integrerade verksamheter.
I kommentarerna framhålls behov av mer förebyggande arbete. Det är ofta brandingenjörer och
personer i operativ ledning som önskar sig större
inslag av förebyggande arbete men också ett mer
utvidgat uppdrag för brandmän. Som exempel kan
nämnas ”En bredare roll som brandman med större
inslag av förebyggande arbete”och ”Större acceptans
för att använda differentierade styrkor och våga prova nya lösningar. Mer integrering av förebyggande
och skadeavhjälpande verksamhet för personal i
skifttjänst”eller:

Hur ser visionerna om den framtida räddningstjänsten ut?
Den framtida räddningstjänsten i Sverige står uppenbarligen inför många utmaningar. Vissa utmaningar har tydliga kopplingar till jämställdhets- och
mångfaldsproblematik, andra är mer tillsynes könsneutrala. I det här kapitlet har jag beskrivit och diskuterat de visioner om framtidens räddningtjänst
som framkommit i enkätens kommentarer kring
just denna fråga.
Sammanfattningsvis kan jag konstatera att ökad
samverkan, öppenhet och tillgänglighet är en vision
om den framtida räddningstjänsten som sannolikt
är en förutsättning för en mer jämställd organisation. Räddningstjänstens kulturella särdrag skulle
komma att bli mer synliga i interaktion med andra
verksamheter och därmed underlätta förändringar
av könade arbetsplatskulturer och yrkesidentiteter.
Önskemål om en räddningstjänst där machokultur
och hjälteideal utmanas innebär just en sådan förändring. Räddningstjänsten beskrivs som en gammalmodig och icke förändringsbenägen arbetsplats
som behöver moderinseras och ge utrymme åt såväl
fler kvinnor som andra kompetenser och anpassad
utrustning.

Sluta organisera och dimensionera räddningsstyrkorna för ”rökdykning”. Titta istället på bredden av
insatser vi gör och hur de bäst möts i form av personal, utrustning, kunskap, lokalisering mm. Förändra
arbetstidsreglerna så att det finns alternativ till dem
som vill och avskaffa fasta brandgrupper.

Men det finns också återkommande kommentarer
från flera respondenter om att det förebyggande arbetet bör utföras av särskilda förebyggare, det vill
säga att det förebyggande arbetet ska särskiljas från
det operativa arbetet: ”Differentierade tjänster, förebyggandearbete utförs av förebyggare”. En räddningspersonal i beredskap påtalar behovet av att
kunna arbeta mer förebyggande och ”bredare”, till
exempel ”Att som deltidare kunna arbeta mer förebyggande. Att vi blir mer flexibla och kan utföra
fler sysslor och inte bara åka på larm, t ex informera
mer i skolor”.
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Det finns också visioner om ökad jämställdhet
och mångfald där både ökad kvinnorepresentation
och mer handling och aktivitet efterlyses . Chefers
ansvar för jämställdhets- och mångfaldsarbetet betonas. Samtidigt villkoras jämställdhetsarbetet av
önskemål om lika villkor och likabehandling. Lika
villkor antas vara en förutsättning för rätt slags
kompetens. Resonemanget inbegriper föreställningar om att de mest lämpade och dugliga förbises
om positiv särbehandling tillämpas. Vad som utmärker räddningstjänstkompetens uttalas dock sällan när det argumenteras för lika villkor. Ett kritiskt
granskande arbete om relevanta kompetenser och
befintliga tillvägagångssätt, till exempel vid rekrytering, skulle kunna innebära att bakomliggande
strukturer och manliga normer synliggjordes.
Vidare finns önskemål om ökade resurser, i form
av mer pengar till löner, utrustning, utvecklingsmöjligheter och mer operativ verksamhet. Ökad bemanning bland operativ personal och mer operativt
arbete antas spela stor roll för räddningstjänsternas
utveckling, trots det breddade uppdraget och förebyggande arbetet. Det reaktiva räddningsarbetet
föreställs alltså vara viktigare än det proaktiva i dessa
önskemål . Men det finns också förhoppningar om
mer förebyggande arbete i de kommunala räddningstjänsterna. Dessa kompletteras med önskemål
om ett utvidgat uppdrag och nya lösningar. En problematik som jag lyfte i avsnittet om Mer förebyggande arbete! är förslag på differentierade tjänster,
det vill säga att det förebyggande arbetet särskiljs

från det operativa arbetet. Enligt min bedömning
skulle det sannolikt innebära att brandmannayrket
delas in i två könade och oförenliga arbetsformer
som upprätthåller gamla hierarkier och maktstrukturer. Det är inte någon vild gissning att anta att det
operativa arbetet fortsatt skulle komma att utföras
av särskilda brandmän som är män och det förebyggande arbetet av kvinnor som är brandmän eller
brandingenjörer.
Könsordningen och andra maktordningar på
en arbetsplats utgör ofta upprätthållande krafter i
organisationsförändringar, inte minst i ett förändringsarbete som utmanar hierarkier och maktstrukturer (Abrahamsson 2009). Vi har i vår rapport
på flera ställen konstaterat att jämställdhets- och
mångfaldsarbete utmanar och påverkar både arbetsplatskulturer och yrkesidentiteter med vitt skilda
konsekvenser för kvinnor och män, äldre och yngre,
etniska svenskar och icke-etniska svenskar och så vidare. Jämställdhets- och mångfaldsarbetet, såväl det
närvarande som det frånvarande, har kommit att bli
en arena där vissa brandmän orienterar sig mot och
bekräftar vissa andra brandmän. De homosociala
inslagen i svenska räddningstjänster är avgörande
för att förstå de komplexa processer som villkorar
verksamheternas arbete för ökad jämställdhet och
mångfald. Vi utvecklar därför det resonemanget i
rapportens sista kapitel (13) Maskulinitet, homosocialitet och (il)legitima ojämlikheter: Om förutsättningar för jämställdhet i de kommunala räddningstjänsterna. n
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Det finns också visioner om ökad jämställdhet
och mångfald där både ökad kvinnorepresentation
och mer handling och aktivitet efterlyses . Chefers
ansvar för jämställdhets- och mångfaldsarbetet betonas. Samtidigt villkoras jämställdhetsarbetet av
önskemål om lika villkor och likabehandling. Lika
villkor antas vara en förutsättning för rätt slags
kompetens. Resonemanget inbegriper föreställningar om att de mest lämpade och dugliga förbises
om positiv särbehandling tillämpas. Vad som utmärker räddningstjänstkompetens uttalas dock sällan när det argumenteras för lika villkor. Ett kritiskt
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befintliga tillvägagångssätt, till exempel vid rekrytering, skulle kunna innebära att bakomliggande
strukturer och manliga normer synliggjordes.
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utveckling, trots det breddade uppdraget och förebyggande arbetet. Det reaktiva räddningsarbetet
föreställs alltså vara viktigare än det proaktiva i dessa
önskemål . Men det finns också förhoppningar om
mer förebyggande arbete i de kommunala räddningstjänsterna. Dessa kompletteras med önskemål
om ett utvidgat uppdrag och nya lösningar. En problematik som jag lyfte i avsnittet om Mer förebyggande arbete! är förslag på differentierade tjänster,
det vill säga att det förebyggande arbetet särskiljs

från det operativa arbetet. Enligt min bedömning
skulle det sannolikt innebära att brandmannayrket
delas in i två könade och oförenliga arbetsformer
som upprätthåller gamla hierarkier och maktstrukturer. Det är inte någon vild gissning att anta att det
operativa arbetet fortsatt skulle komma att utföras
av särskilda brandmän som är män och det förebyggande arbetet av kvinnor som är brandmän eller
brandingenjörer.
Könsordningen och andra maktordningar på
en arbetsplats utgör ofta upprätthållande krafter i
organisationsförändringar, inte minst i ett förändringsarbete som utmanar hierarkier och maktstrukturer (Abrahamsson 2009). Vi har i vår rapport
på flera ställen konstaterat att jämställdhets- och
mångfaldsarbete utmanar och påverkar både arbetsplatskulturer och yrkesidentiteter med vitt skilda
konsekvenser för kvinnor och män, äldre och yngre,
etniska svenskar och icke-etniska svenskar och så vidare. Jämställdhets- och mångfaldsarbetet, såväl det
närvarande som det frånvarande, har kommit att bli
en arena där vissa brandmän orienterar sig mot och
bekräftar vissa andra brandmän. De homosociala
inslagen i svenska räddningstjänster är avgörande
för att förstå de komplexa processer som villkorar
verksamheternas arbete för ökad jämställdhet och
mångfald. Vi utvecklar därför det resonemanget i
rapportens sista kapitel (13) Maskulinitet, homosocialitet och (il)legitima ojämlikheter: Om förutsättningar för jämställdhet i de kommunala räddningstjänsterna. n
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maskulinitetsideal och könssammansättning på
personalgruppen kan främst ses bland heltidsbrandmännen, medan mönstret bland andra yrkesgrupper (brandingenjörer osv.) inte är lika tydligt. I vårt
material har heltidsbrandmännen återkommande
stuckit ut, framförallt i frågor som rör attityder och
föreställningar kring ”brandmannaideal” och synen
på jämställdhet. Vi har exempelvis illustrerat att
heltidsbrandmännen är mindre positiva än andra
grupper när det gäller synen på jämställdhetsarbetet
(Jansson & Grip kapitel 2) och har en mer negativ
attityd till kvinnors och äldre brandmäns fysiska
förmågor (Krekula kapitel 7). Det finns därför anledning att ytterligare diskutera hur genus, särskilt
maskulinitet, bidrar till att koda yrket på ett sådant
sätt att det inkluderar vissa grupper och utesluter
andra. För att kunna förstå eventuella kopplingar
mellan räddningstjänsterna och inställningarna
till jämställdhetsarbetet menar vi därför att det är
viktigt att förstå vad maskulinitet är. Det är först
då som attityderna, såväl till jämställdhet som till
grupper av anställda, kan sättas i ett sammanhang
och som det kan växa fram en förståelse för vad som
är grunden till dessa skillnader i attityder mellan

I föregående kapitel har vi redovisat resultaten från
enkäten och i viss mån också diskuterat dem i relation till räddningstjänstens verksamhet. I detta
avslutande kapitel går vi ett steg vidare genom att
lyfta fram några mer generella resultat och föra en
teoretisk reflektion kring dem. Med detta strävar vi
efter att bredda våra möjligheter att diskutera vad
resultaten säger om förutsättningar för jämställdhet
och mångfald inom kommunala räddningstjänster.

Manlighet, grupprocesser och uteslutningar
Genus i allmänhet och manlighet i synnerhet är
teman som ofta förekommer i diskussioner om
räddningstjänsterna i landets kommuner (se t.ex.
Glans & Rother 2007). Även i ett internationellt
sammanhang är det en central fråga, inte minst
inom forskningen. Att just denna diskussion lyfts
fram har delvis att göra med hur könsfördelningen ser ut inom dessa verksamheter, men är också
avhängig av att den manlighet som idealiseras vid
räddningstjänsterna anses vara en viktig faktor för
att förstå mekanismerna bakom att så få kvinnor
respektive män med utomeuropeiskt ursprung söker sig till brandmannayrket. Relationen mellan
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olika grupper.
Maskulinitetsbegreppet är omdiskuterat. Forskningen har under de senaste decennierna med all
önskvärd tydlighet visat att det mest fruktbara är
att se manligheten som en process vars innehåll
och form är under förändring och förhandling (se
t.ex. Connell 1999). Manligheten är inte beständig
över tid och rum. Att vara en man i Europa idag är
t.ex. inte detsamma som att vara en man i antikens
Grekland. Detta innebär de facto att det inte går
att tala om en sann manlighet, utan om flera maskuliniteter som vilar på olika värderingar och olika
livsstilar. Inte minst handlar detta om att manligheten ser olika ut i olika samhällsklasser och hos
olika etniciteter. En manlighet som vilar på arbetarklassvärderingar är exempelvis annorlunda än den
som grundar sig på medelklassens ideal.
Den amerikanske forskaren Anderson (2012) har
visat att det inte finns en dominerande maskulinitet i samhället. Det existerar istället, menar han, i
huvudsak två olika maskuliniteter som kämpar om
en dominerande ställning, den ortodoxa respektive
den inkluderande. Den ortodoxa manligheten är en
traditionell manlighet som vilar på ett uteslutande
av det som uppfattas som feminint, t.ex. homosexualitet. Den inkluderande manligheten däremot
utestänger inte beteenden och åsikter på ett sådant
sätt, utan är tillåtande vad gäller känslighet och
fysisk kontakt mellan män. Den tolkar till exempel inte, som den ortodoxa manligheten, sådana
manliga uttryck som homosexuella eller ”fjolliga”.
I dagens samhälle skapar individerna av manligt
kön sin identitet i ett sammanhang där båda dessa
ideal existerar samtidigt. Vissa domäner och sfärer i
samhället kännetecknas av den inkluderande manligheten, andra av den ortodoxa. En generell samhällstrend tycks emellertid vara att domäner som av
tradition har varit ortodoxa utmanas av den inkluderande maskuliniteten. Detta beror till stor del på
att kvinnor har blivit en del av traditionellt manliga
miljöer. Den ortodoxa maskuliniteten bjuder dock

på en hel del motstånd mot denna förändring.
I vårt material kan vi se detta spel mellan olika
maskuliniteter, bland annat i kapitlet som handlar
om hur den ideale brandmannen ska vara (Engström & Jansson kapitel 3). Bland de ideala egenskaperna lyfts ett flertal inkluderande egenskaper
fram, men också mer traditionella sådana. Samarbetsförmåga och empati lyfts fram av vissa grupper,
samtidigt som andra grupper fortfarande menar att
fysisk styrka är en viktig egenskap. Detta kan ses
som uttryck för att brandmannayrket är en bastion
som av tradition och hävd varit en del av den ortodoxa manligheten (jfr Baigent 2001), men som
numera bär tydliga drag av en inkluderande maskulinitet. Inget av idealen är allenarådande eller dominerande. Det går inte att se ett tydligt mönster där
det är ”machoideal” som råder, i alla fall inte på ett
övergripande plan. Att beskriva räddningstjänsterna
som en arena för skapande av traditionella mansideal är således bara en bild, det finns också andra.
Detta förhållande förstärks av det faktum att de
män som har erfarenheter av att arbeta med kvinnor
är mer positivt inställda till att fler kvinnor anställs
inom räddningstjänsterna (Engström kapitel 6). Att
släppa in underrepresenterade grupper på en arbetsplats påverkar den kultur som där råder och därmed
attityderna till förändringar överhuvudtaget.
Relationerna mellan ideal, förändringar och motstånd kan förstås utifrån hur grupper fungerar i en
organisation. I alla grupper där man umgås med
regelbundenhet över en längre tid uppstår det en
social sammanhållning mellan de ingående personerna och också olika symboler för denna sammanhållning (Collins 2004). Symbolerna kan vara allt
från en jargong till emblem på jackor och tröjor.
Det viktiga är att gruppen delar symbolerna och
tillskriver dem ett värde. Dessa symboler kan vidare förstås som ett kapital, som ger individen en
inträdesbiljett och möjlighet att delta i olika aktiviteter. De visar, med andra ord, att man tillhör
den aktuella gruppen. Detta är också kopplat till
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status: ju mer kapital, desto närmare centrum i
den aktuella gruppen. Vi är alla en del av sådana
grupper som är viktiga för oss. Vår självkänsla, vår
initiativkraft och vårt självförtroende är beroende
av att vi får känna tillhörighet och samhörighet till
vissa grupper. Grupperna och deras symboler blir
därmed nödvändiga för oss. Ju skarpare gränserna
är till utomstående och ju tätare kontakt man har
inom gruppen, desto starkare blir symbolerna och
sammanhållningen. Att sova, äta och arbeta ihop
skapar förutsättningar för en stark gruppgemenskap
med gemensamma symboler och en hög social sammanhållning där kapitalet inte ifrågasätts och därför
har ett bestående värde. Detta förhållande har lyfts
fram och diskuterats också i vår studie (se Bergqvist
& Jakobsen kapitel 4 samt Bergqvist & Jakobsen
kapitel 5). Det är också vanligt att sådana grupper
har formella och/eller informella tester av nya medlemmar i gruppen, för att pröva huruvida de har det
rätta kapitalet.
Detta gruppfenomen brukar ibland sammanfattas med begreppet homosocialitet, som i detta sammanhang beskriver det faktum att män prioriterar
gemenskap med andra män och därigenom utestänger kvinnor (se t.ex. Ericson 2011 för en användning av begreppet på gruppen brandmän). Det
är viktigt att påpeka att detta inte vanligtvis är en
medveten eller avsiktligt handling hos de manliga
individerna. Det handlar i stor utsträckning om en
grupprocess som skapar en vi-känsla hos dem som
ingår i gruppen, men denna känsla vilar på ett samtidigt utestängande av andra grupper.
I tider av förändring hotas dock gruppens inre
struktur och därmed den sociala sammanhållningen, bl.a. genom att den status som grundats på en
kapitalsort kan komma att ifrågasättas. Då hotar
det att uppstå en statusförlust för den enskilde eller
de olika grupperingarna inom en organisation (jfr
Goltz & Hietapelto 2003). I sådana tider är det en
för forskningen välkänd och logisk konsekvens att
det sker protester och skapas motstånd hos grup-

per som känner att förändringen hotar det som de
ser som värdefullt med verksamheten. Motståndet
skapas i ett sampel mellan individen och det sociala
sammanhanget (se t.ex. Oreg 2006).
Mot denna bakgrund går det, menar vi, att förstå
räddningstjänsterna som en plats där ”det maskulina kapitalet” (Anderson 2012, s. 42) traditionellt
har varit den gångbara valutan för att få vara en del
av brandmannagemenskapen. Tidigare forskning
har diskuterat brandmannaidealen som i hög grad
präglade av ett skapande av en viss typ av manlighet
som vilar på fysisk styrka och praktiska kunskaper
(Ericson 2011, Baigent 2001). Räddningstjänsterna
kan idag, menar vi, förstås som en plats där förändringar sker genom kvinnors intåg, en ökande fokusering på förebyggande insatser och genom en uppvärdering av teoretiska kunskaper (se t.ex. Karlsson
kapitel 11 för en diskussion om praktiskt kunnande
vs teoretiska kunskaper). Den ortodoxa manligheten ifrågasätts därmed och alternativa, mer inkluderande, manlighetsideal växer fram. Ett intressant
faktum som kommer fram i vår undersökning är
att attityderna kring förändring och ideal ser olika
ut i olika grupper inom de svenska räddningstjänsterna. En sådan viktig skillnad är mellan de deltidsanställda och de som arbetar som heltidsbrandmän.
Den förra gruppen har en mer positiv inställning
till förändringar av räddningstjänsternas form och
innehåll än den senare gruppen har (se t.ex. Jansson & Grip kapitel 2). Detta kan förklaras utifrån
att brandmannayrket antagligen är viktigare för de
heltidsanställda brandmännen än vad det är för de
deltidsanställda, som i de allra flesta fall är en del av
en annan yrkesgrupp. De deltidsanställda tillbringar helt enkelt inte lika stor del av sin tid i ett brandmannasammanhang som de heltidsanställda gör
och har därigenom inte heller samma sociala situation på brandstationerna som de heltidsanställda.
En förändring av räddningstjänsterna kan därför
uppfattas som mer hotfull för de heltidsanställda än
för de deltidsanställda brandmännen. Särskilt ho-
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sion se också Jansson & Grip kapitel 2). Som många
påpekat tar dock strävan efter jämställdhet plats i en
verklighet med flera sociala ojämlikheter. (se t.ex.
Squires 2005, Woodward 2004). I exempelvis EU
dokument och i den svenska diskrimineringslagen
anges flera sådana grunder (för en ytterligare diskussion se Krekula & Grip kapitel 9 ). Även om frågor
om ojämlikhet inom kommunala räddningstjänster
främst berört kön och därför diskuterats med jämställdhetsbegreppet, illustrerar våra resultat att vi
också här har att göra med fler ojämlikhetsgrunder
än kön. Vi har bland annat visat att det förekommer
diskriminering, kränkningar och trakasserier inte
bara utifrån kön utan också utifrån ålder, etnicitet,
klass/utbildning och sexualitet. Exkludering utifrån
ålder och klass/utbildning framträder i denna studie
som ungefär lika vanligt som könsdiskriminering
(Krekula & Grip kapitel 9). Den åldersnorm som
framträder i materialet pekar vidare på att detta är
en arbetsorganisation där man möjligtvis kan åldras om man är man, men man söker sig troligtvis
inte hit om man har högre kronologisk ålder. I de
analyserade kommentarerna beskrevs detta bland
annat som att medelålders män inte blir anställda
ens om de är vältränade. Vi har också illustrerat den
rikliga förekomsten av nedsättande uttalanden om
homosexuella och om personer med icke-svensk
bakgrund (Krekula & Grip kapitel 9) och de förringande åsikterna om SMO-utbildade (Karlsson
kapitel 11).
Med utgångspunkt i studiens resultat har vi argumenterat att dessa flerfaldiga ojämlikheter kan vara
sammanvävda och därför inte alltid möjliga att skilja från varandra. Bland annat visar Krekula (se kapitel 7) hur föreställningar om ålder, åldrande och
genus är tätt sammanflätade i talen om brandmännens fysiska förmågor och i antaganden om (de äldre) männens företräde till reträttpositioner och att
kvinnors och mäns åldrande används för att exkludera (yngre) kvinnor från brandmannayrket. Dessa
resultat ansluter till den tidigare forskning som ar-

tande är den måhända för dem vars maskulina kapital redan på förhand är ifrågasatt, t.ex. de SMOutbildade brandmännen, vars utbildning ifrågasätts
i relativt hög utsträckning (se Karlsson kapitel 11).
Eftersom brandmannayrket traditionellt sett har vilat på ett manlighetsideal som grundar sig på fysisk
styrka och praktiskt kunnande (Baigent 2001) går
det att förstå den skepsis som uttrycks mot SMOutbildningen som åtminstone delvis beroende av att
de som genomgått denna utbilning inte självklart
lever upp till det traditionella idealet. SMO-utbildningen upplevs som en teoretisk utbildning (Karlsson kapitel 11) vilket gör att det kapital som de som
genomgått utbildningen har är mer svårhanterbart
för de grupper som grundar sin gemenskap på andra ideal. Det är också i detta sammanhang som
de SMO-utbildades tendens att ”överkompensera” i
sin inställning till jämställdhet och mångfald inom
räddningstjänsterna (se Engström kapitel 6) bör
förstås. En mer hårdnackad attityd mot jämställdhet och kvinnor kan tolkas som ett uttryck för att
de vill in i gemenskapen.

Inte bara kön − Ojämlikhet utifrån flera samspelande grunder
Ojämlikhet diskuteras oftast i termer av kategoriseringar som klass, kön/genus, ras/etnicitet och ålder.
Grunden till ojämlikhet sägs vara kategoriseringen
och föreställningen om att folk är olika på grund av
ursprung, hudfärg, kön, hur länge man levt och så
vidare. Ojämlikhet förstås därmed som skapat genom det sätt folk agerar utifrån föreställningar om
kategorier. Det är alltså inte beroende av folks intentioner utan skapas i vardagliga praktiker och genom organisering av verksamheter (Schwalbe 2008,
Tilly 1998).
Begreppet jämställdhet började användas redan
på 1960-talet av kvinnorörelsen för att sätta fokus
på ojämlikhet mellan kvinnor och män, för att på
så vis särskilja kön från det bredare (o)jämlikhetsbegreppet (Hirdman 1990, för en ytterligare diskus-
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gumenterat att kategorierna kvinnor och män inte
är homogena och att arbetet för jämställdhet därför
måste baseras på analyser av ojämlikhet inom dessa
sammansatta kategoriseringar, dvs. med hjälp av så
kallade intersektionella analyser (Eveline, Bacchi &
Binns 2007, Krekula 2012, Squires 2007).
Organisationsforskaren Joan Acker (2006) har
använt begreppet ojämlikhetsregimer för de sammanflätade organiserande processer som skapar
mönster med komplexa ojämlikheter. Begreppet
pekar på att dominerande synsätt inom en arbetsorganisation kan resultera i att somliga ojämlikheter
förstås i termer av just ojämlikhet medan andra ses
som något som ligger utanför verksamhetens organisering och därför accepteras som mer eller mindre
legitima. Utifrån ett sådant perspektiv skulle vi alltså kunna säga att resultaten om åldersnorm och den
negativa attityden till äldre brandmäns fysik pekar
på att till exempel åldersojämlikhet många gånger
betraktas som en legitim ojämlikhet och därför
inte lyfts upp till diskussion inom räddningstjänsten. Detsamma synes gälla för ojämlikhet baserat
på klass/utbildning där den illustrerade närvaron
av diskriminering av och trakasserier mot dem med
högre utbildning inte uppmärksammats formellt
som ett problem.
Forskning har inte gett något entydigt svar på huruvida jämställdhetsarbetet förstärks eller försvagas
om man väljer att arbeta med fler ojämlikhetsgrunder istället för att bara fokusera på kön. Snarare hävdas att en sådan ansats kan ha både för- och nackdelar. Å ena sidan kan jämställdhetsinsatser försvagas
av att resurser avsätts till insatser som rör andra
grunder än kön, å andra sidan kan resultaten av
insatserna bli mer djupgående när handlingar blir
bredare och engagemanget större (se t.ex. Squires
2005, Woodward 2004). Våra resultat kan tolkas på
ett liknande sätt. Räddningstjänstens fokus på kön
och jämställdhet har, genom riktade satsningar och
pröva-på-dagar i verksamheten, säkerligen bidragit
till att öka rekryteringen av kvinnor. Det har också

lyft fram hur kommunernas olika nyanställningskrav riskerar att bli diskriminerande (Jämställdhetsombudsmannen 2007) och bidragit till att synliggöra åtminstone delar av de exkluderande villkor
som kvinnorna arbetar under. Samtidigt pekar våra
resultat på att insatser för jämställdhet skulle kunna
stärkas genom att exempelvis frågor om fysiska förmågor och organisering kring sådana föreställningar också problematiserades ur ett könat åldersperspektiv och att exkluderande praktiker skulle kunna
motverkas genom bredare problematiseringar av
hur den normativa medarbetaren förväntas vara.

Om jämställdhet och dess förutsättningar
inom räddningstjänsterna
Trots att jämställdhetsbegreppet används flitigt
både i vetenskapliga och i mer vardagliga diskussioner finns ingen enhetlig definition av begreppet.
En orsak till denna vaghet sägs vara att målen med
jämställdhet är svåra att föreställa sig eftersom det
saknas erfarenheter av ett jämställt samhälle (se
t.ex. SOU 2005:66). I debatten i räddningstjänsten har jämställdhet huvudsakligen handlat om
en jämn(are) könsrepresentation, dvs. om att öka
andelen kvinnor som brandmän. Eftersom jämställdhet, inte minst i den politiska debatten, ofta
framställs just som en fråga om andelen kvinnor
på centrala positioner (se t.ex. Hernes 1982,Teigen
2010) är detta varken nytt eller förvånande, utan
det anmärkningsvärda är kanske främst att andelen
kvinnor bland övriga yrkesgrupper inom räddningstjänsten inte uppmärksammats. Utifrån den låga
andelen kvinnor inom räddningstjänstens samtliga
tjänster – hel- och deltidsbrandmän, brandingenjörer, styrkeledare och räddningschefer – finns det
fog att hävda att det finns ett jämställdhetsproblem
i räddningstjänsten i dess kvantitativa bemärkelse.
Om ojämställdhet förstås enbart som en fråga
om andelen kvinnor (som brandmän) kan problemet förenklas och framställas som ett resultat av det
sätt kvinnor är eller hur de agerar; t.ex. att den låga
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andelen kvinnor beror på att de inte har tillräcklig styrka för brandmannayrket och/eller inte söker
tjänsterna. Jämställdhetsproblemet förskjuts enligt
ett sådant kroppsräkningsperspektiv till kvinnor
som kategori, medan verksamhetens organisering
undgår granskning.
Mot en sådan fokus på ”kroppsräkning” har en
omfattande forskning argumenterat att en lika andel kvinnor och män inte nödvändigtvis betyder
lika tillgång till reell makt. Det är därför, har det
hävdats, viktigt att även analysera maktrelationer
och att synliggöra också hur genus görs i det vardagliga organisationslivet (se t.ex. Niskanen 2010).
Våra resultat pekar på att det även ur en sådan
kvalitativ maktrelaterad förståelse av (o)jämställdhet är rimligt att tala om ett jämställdhetsproblem
inom räddningstjänsterna. Bland annat illustrerar
resultaten om att (äldre) män antas ha förtur till
somliga positioner på närvaron av manlighet som
norm (se Krekula kapitel 7). Jämställdhet blir ur
detta kvalitativa perspektiv något som inte enbart
handlar om hur många kvinnor respektive män det
finns i de olika yrkeskategorierna utan också en fråga om lika möjligheter i verksamhetens samtliga avseenden, t.ex. om samma möjlighet till gemenskap
och avancemang samt till frihet från förringande
attityder och exkluderande praktiker. En sådan ansats pekar på att det också är viktigt att diskutera
hur verksamheten organiseras kring föreställningar
om kategorier som till exempel kvinnor, män och
brandmän.
Även de skillnader vi illustrerat i attityder mellan
kommuner och räddningsstationer av olika storlek
pekar i samma riktning och lyfter fram behovet av
att också diskutera kvalitativa aspekter av jämställdhet och mångfald. Till exempel visar våra resultat
att man på de större arbetsplatserna är mer negativt
inställd till jämställdhetsarbetet inom räddningstjänsten (Jansson & Grip kapitel 2). En möjlig
tolkning av detta är att det i dessa kommuner/ på
dessa räddningstjänster finns en konkurrens om de

tjänster som utlyses, vilket inte är fallet i de mindre
kommunerna. Detta gör att de informella normerna kring vad det innebär att vara en riktig brandman kan tänkas bli starkare. Man blir en del av en
utvald grupp. Att ha krävande formella tester för att
bli invald i gruppen (t.ex. fystester) kan ytterligare
stärka känslan av utvaldhet. Att bli en av de få som
klarat testerna ger en upplevelse av tillhörighet och
särskildhet. Dessutom har tidigare forskning pekat
på att denna aura av utvaldhet ger brandmännen
status i allmänhetens ögon (Baigent 2001). Denna
koppling mellan status och föreställningar om allmänhetens attityder har också framkommit i vår
undersökning (se Engström & Jansson kapitel 3).
Vi har också redovisat att man på de större räddningsstationerna även har en mer negativ attityd till
kvinnors och äldre brandmäns fysiska kompetenser
(Krekula kapitel 7) samtidigt som man på samma
räddningsstationer/kommuner är mer positivt inställd till etnisk mångfald (Grip kapitel 8). Sammantaget pekar dessa resultat på att förutsättningar
för och utmaningarna mot jämställdhet kan variera
mellan räddningstjänster och orter och att resultaten ytterst är beroende av det sätt verksamheten
organiseras.
Medan den tidigare debatten främst lyft fram
jämställdhet som ett kvantitativt fenomen som
handlar om antalet kvinnor (som brandmän), så
pekar våra resultat på att det i räddningstjänsterna
finns en jämställdhetsproblematik som handlar om
både kvantitativa och kvalitativa aspekter. Detta får
konsekvenser också för hur man menar att man
kan uppnå jämställdhet inom organisationen. Att
se jämställdhet som en fråga om andelen kvinnor
och män öppnar, som vi påpekade ovan, för möjligheten att förlägga problemet till kvinnor utanför
organisationen. Organisationen blir i detta perspektiv i hög utsträckning ett objekt som inte kan påverka den egna utvecklingen. Resultaten som lyfter
fram kvalitativa aspekter av ojämställdhet och den
centrala roll som verksamhetens organisering har
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norm (se Krekula kapitel 7). Jämställdhet blir ur
detta kvalitativa perspektiv något som inte enbart
handlar om hur många kvinnor respektive män det
finns i de olika yrkeskategorierna utan också en fråga om lika möjligheter i verksamhetens samtliga avseenden, t.ex. om samma möjlighet till gemenskap
och avancemang samt till frihet från förringande
attityder och exkluderande praktiker. En sådan ansats pekar på att det också är viktigt att diskutera
hur verksamheten organiseras kring föreställningar
om kategorier som till exempel kvinnor, män och
brandmän.
Även de skillnader vi illustrerat i attityder mellan
kommuner och räddningsstationer av olika storlek
pekar i samma riktning och lyfter fram behovet av
att också diskutera kvalitativa aspekter av jämställdhet och mångfald. Till exempel visar våra resultat
att man på de större arbetsplatserna är mer negativt
inställd till jämställdhetsarbetet inom räddningstjänsten (Jansson & Grip kapitel 2). En möjlig
tolkning av detta är att det i dessa kommuner/ på
dessa räddningstjänster finns en konkurrens om de

tjänster som utlyses, vilket inte är fallet i de mindre
kommunerna. Detta gör att de informella normerna kring vad det innebär att vara en riktig brandman kan tänkas bli starkare. Man blir en del av en
utvald grupp. Att ha krävande formella tester för att
bli invald i gruppen (t.ex. fystester) kan ytterligare
stärka känslan av utvaldhet. Att bli en av de få som
klarat testerna ger en upplevelse av tillhörighet och
särskildhet. Dessutom har tidigare forskning pekat
på att denna aura av utvaldhet ger brandmännen
status i allmänhetens ögon (Baigent 2001). Denna
koppling mellan status och föreställningar om allmänhetens attityder har också framkommit i vår
undersökning (se Engström & Jansson kapitel 3).
Vi har också redovisat att man på de större räddningsstationerna även har en mer negativ attityd till
kvinnors och äldre brandmäns fysiska kompetenser
(Krekula kapitel 7) samtidigt som man på samma
räddningsstationer/kommuner är mer positivt inställd till etnisk mångfald (Grip kapitel 8). Sammantaget pekar dessa resultat på att förutsättningar
för och utmaningarna mot jämställdhet kan variera
mellan räddningstjänster och orter och att resultaten ytterst är beroende av det sätt verksamheten
organiseras.
Medan den tidigare debatten främst lyft fram
jämställdhet som ett kvantitativt fenomen som
handlar om antalet kvinnor (som brandmän), så
pekar våra resultat på att det i räddningstjänsterna
finns en jämställdhetsproblematik som handlar om
både kvantitativa och kvalitativa aspekter. Detta får
konsekvenser också för hur man menar att man
kan uppnå jämställdhet inom organisationen. Att
se jämställdhet som en fråga om andelen kvinnor
och män öppnar, som vi påpekade ovan, för möjligheten att förlägga problemet till kvinnor utanför
organisationen. Organisationen blir i detta perspektiv i hög utsträckning ett objekt som inte kan påverka den egna utvecklingen. Resultaten som lyfter
fram kvalitativa aspekter av ojämställdhet och den
centrala roll som verksamhetens organisering har
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och av storleken på den kommun man bor i respektive storleken på räddningstjänsten där man
arbetar inom. Våra resultat bidrar också till en mer
komplex bild av ojämlikhet inom räddningstjänsterna genom att illustrera förekomsten av fler grunder för ojämlikhet än kön, och peka på hur dessa
i sig påverkar förutsättningarna för jämställdhet.
Genom att bidra med denna mer komplexa bild av
(o)jämställdhet inom kommunala räddningstjänster lyfter vår rapport fram behovet av nya sätt att
förstå jämställdhet och av nya strategier och förändringsvägar. n

pekar däremot på att detta istället är en fråga som
kan påverkas av organisationen och att ledningen
har en central roll i dessa processer (jfr Andersson,
Amundsdotter & Svensson 2009).
Övergripande kan vi konstatera att vår studie utmanar beskrivningar av att det skulle finnas en enhetlig jämställdhetsproblematik inom kommunala
räddningstjänster. Det finns istället, som vi illustrerat, en mångfald av förhållningssätt till jämställdhet. Synen på jämställdhetsfrågor i vid bemärkelse
är, som diskuterats genom hela rapporten, till stora
delar beroende av vilken yrkeskategori man tillhör
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Under senare år har också alltmer forskning skett på detta område. Denna
skrift avrapporterar en delundersökning inom forskningsprojektet GeRd
– ”Den genuskodade räddningstjänsten”. GeRd är ett mångvetenskapligt
forskningsprojekt som bedrivs vid Karlstads universitet. Projektet syftar till
att identifiera förutsättningarna för jämställdhet och mångfald inom svenska
räddningstjänster, och vidare till att identifiera förändringsmöjligheter. Forskarna
ser det också som avgörande att bidra med kunskap som bygger på praktisk
erfarenhet och som fortlöpande förs ut i verksamheterna.
Resultaten i denna rapport baseras huvudsakligen på en omfattande enkät
som distribuerades till olika personalkategorier i 25 stycken slumpvis utvalda
räddningstjänster i Sverige våren 2011. Rapporten ger därmed en kvantitativ
bild av skilda förhållanden inom räddningstjänsterna i relation till jämställdhet
och mångfald, något som tidigare saknats. Den besvarades av 1176 anställda
inom räddningstjänsterna. Av dessa var 38 procent heltidsanställda brandmän,
24 procent var räddningspersonal i beredskap, 30 procent fanns i operativ
arbetsledning och 5 procent i annan ej operativ tjänst. 94 procent av de som
besvarat enkäten var män och 6 procent kvinnor.
Rapportens 13 kapitel påvisar tydliga skillnader, både mellan olika räddningstjänster och mellan olika personalkategorier inom dem, beträffande inställningen till det förändringsarbete som pågår i organisationerna. Samtidigt finns övergripande mönster och tendenser i materialet. Resultaten diskuteras i relation till
aktuell forskning och teoribildning.
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