RÄDDA!
En tidning om räddningstjänst i utveckling

Män på småorter gillar jämställt | Bara reträttposter för äldre
Väktare som rycker ut sparar miljoner åt kommunen
Kontrollbehovet hämmar | Genusforskaren som blev brandman
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FORSKNING, process som genom
systematiskt arbete kan frambringa
nya kunskaper och ökat vetande.
Nationalencyklopedin

Läs, lär, diskutera –
och forska!
Medarbetare på landets räddningstjänster möter ofta handfasta
uppgifter.
I det förebyggande arbetet kan
behovet vara att motverka social oro,
öka kunskapen om olycksrisker,
gifta ihop byggnadstekniskt
kunnande med brandingenjörens
kunskap eller intressera ungdomar
för framtida arbete i räddningstjänst, för att ta några exempel.
När det inträffar en olycka
skiftar fokus. Nu gäller det att lösa
problem snabbt för att rädda liv
och egendom.
Efter en händelse kommer
ytterligare behov, ett efterarbete
som kan kräva empatisk förmåga
och förmåga att dra nytta av nyss
gjorda erfarenheter i ett ständigt
utvecklingsarbete.
Oavsett vad uppdraget består
av säger vi att räddningsverksam-

heten har nytta av att spegla det
ständigt föränderliga samhället.
Men är det sant? På vilket sätt
ger det nytta? Blandade grupper
med olika bakgrund, olika ålder,
kön och erfarenheter ger fler
perspektiv – men ger det också
en bättre räddningstjänst? Leder
det till bättre underbyggda beslut
och utveckling av verksamheten?
För att ta reda på det måste man
undersöka systematiskt – forska.
MSB satsar en hel del på forskning
bland annat inom området utveckling av räddningstjänst, ibland med
överraskande resultat! Tyvärr har
rönen ofta svårt att nå fram till
dem som arbetar i verksamheten.
Tidningen Rädda! är ett sätt att
sprida resultaten och uppmuntra
till nya tankar.
Läs. Lär. Diskutera. Och ställ nya
frågor vi behöver forska om!

Helena Lindberg
Generaldirektör, MSB
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MSB:s uppgift är att utveckla och stödja samhällets
förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att
samhället förebygger händelser och att vi är beredda
när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar
ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av
det inträffade.
www.msb.se Telefon: 0771-240 240
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Anneli Häyrén hette Andersson i efternamn när
hon 2007 doktorerade i företagsekonomi.
Avhandlingen heter ”Vi blev antagligen för många”:
könskränkande behandling i akademisk miljö.

!

GENUSFORSKAREN

som blev brandman
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FAKTA
Namn: Anneli Häyrén
Ålder: 51 år
Yrke: Genusforskare och
deltidsbrandman. Från
början undersköterska.
Har flera gånger föreläst
tillsammans med Jesper
Boqvist från Södertörn
under rubriken ”Från
bromance till romance –
om maskulinitet, relationer
och öppenhet i räddningstjänsten”.
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”När jag enbart forskade pratade jag
mycket om att bryta upp grupperna.
Det gör jag inte nu. Jag ser hur viktigt laget
är, och jag vill veta vem jag ska jobba med.”

Snöfallet har övergått i strilande regn.
Tidigare idag satt Anneli Häyrén vid sitt
skrivbord på Centrum för genusvetenskap
vid universitetet i Uppsala. Nu riktar hon
slangen mot lågorna i kvällens övning.
Som brandman är hon färsk, gick
prepararandutbildningen för bara nio
månader sedan.
Hon var nyinflyttad i Öregrund och
slog ifrån sig när hon fick frågan om att
gå med i deltidskåren.
– Jag är rädd för eld, höjder och trånga
utrymmen, och så är jag för gammal!
Hon är seglare, hade nyligen graderat
upp till svart bälte i ju-jutsu och klarade
de fysiska testerna för att bli brandman,
men fortsatte ändå räkna upp hindren.
– Ända tills en närstående sa ”du har
genuskodat det, du tror att det bara är
män som klarar det”.
Nu har hon jour en dag i veckan och
en helg varje månad och har hunnit vara
med om gräsbränder, en lägenhetsbrand,
miljöfarligt utsläpp och larm i väntan på
ambulans.
– Jag älskar jobbet! Jag vill aldrig sluta
med det. Jag har upptäckt att jag går in
och tar tag i situationer på ett sätt som
jag inte trodde om mig själv.
– Och om man bortser från mitt ego så
är det uppenbart att vi utför en samhällstjänst. Jag hade inte förstått innan hur
nödvändiga deltidsstationerna är.
Även om hon betonar att det arbetslag
hon följde i sin forskning var justa både
mot henne och varandra så var det inte
så att forskningen om räddningstjänsten
lockade henne till jobbet.
– Snarare tvärtom. Miljön kan vara
hård. Den som bryter mot kulturen får
det svårt.
Sin doktorsavhandling skrev hon om
trakasserier i akademisk miljö. De är
påfallande lika trakasserier inom rädd-
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ningstjänsten, och ungefär lika vanliga,
tror hon.
– Den som blir trakasserad anses inte
vara kompetent, anses ha något fel i sin
personlighet eller vara helt galen. Den
som trakasserar flyttar hela tiden fram
gränserna för vad som är acceptabelt
och omgivningen ger ofta grönt kort att
fortsätta.
”Hård men hjärtlig jargong”, brukar
det heta. Eller ”lite skämt får man tåla”.
Den skrift som hon och forskarkollegorna
Fredrik Bondestam och Henrik Berg
presenterade år 2011 heter Från novis
till nestor. Där lyfter de fram bromance,
en hopskrivning av brotherhood och
romance. Den riktigt djupa manliga
vänskapen, ofta starkare än relationen
till äktenskapspartnern. Bromance är ett
av de främsta skälen till att kvinnor har
svårt att bli insläppta i arbetslagen, anser
de tre forskarna.
– Bromancekulturen förklarar en hel
del om varför det är svårt att utveckla
räddningstjänsten, säger Anneli Häyrén.
Hon funderar ibland på hur de andra
brandmännen i Öregrund egentligen
uppfattar henne.
– Jag är rädd för att de tror att jag
forskar om dem. Men jag skulle aldrig
skriva om mina kollegor!
Forskarkollegorna är däremot enbart
positiva.
– Bland genusforskare är det förstås
coolt att jag slår mig in i en maskulin
miljö. Och så är jag huvudskyddsombud
på Centrum för genusvetenskap. Alla
tycker det är bra med nån som vet var
brandsläckaren ska sitta. •

GENUSFORSKAREN Anneli Häyrén har studerat
räddningstjänsten i flera år. Nu är hon själv brandman på deltid.
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Jennie Olofsson fann
oväntade sidor av manlig
gemenskap hos skiftlagen.

Närhet, omsorg, och
samtidigt förbarnsligande

!

”DU KAN FÅ HÅLLA
OSS I HANDEN”
Under fem månader följde Jennie Olofsson det
dagliga livet på brandstationen. Hon var med
i fikarummet, på övningar, fysträning och
utryckningar. Dagtid, på nätter och på helgerna. Hon observerade totalt femton skiftlag,
alla med enbart män.
– Jag slogs av deras omsorg om varandra.
Det kunde gälla så enkla saker som att
plocka upp någon arbetskamrats sockor
och rulla ihop dem.
Hon fann också en infantilisering,
förbarnsligande, som överraskade henne.
Arbetskamraterna kunde beskriva aktiviteter som ”hopp och lek”, sjunga sånglekar som på dagis, eller hitta på hyss för
nästa dags skiftlag.
– Ofta beskriver forskare infantilisering som ett sätt att förlöjliga kvinnor
som äntrar mansdominerade områden.
Jag såg förbarnsligandet som en del av
jargongen i den manliga gemenskapen.
Genom att beskriva sig själva som
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grabbar fulla av upptåg hjälps de åt att
dölja maktstrukturer och att männens
samhörighet bidrar till att stänga kvinnor
ute. Samtidigt var många av brandmännen
övertygade om att skälet till att så få
kvinnor söker sig till yrket är att de är för
fysiskt svaga och/eller helt enkelt inte är
intresserade.
Vid ett tillfälle var en ung vikarie
osäker inför det väntande uppdraget. En
av de mer erfarna log beskyddande och
sa till den unge: ”Om du är rädd kan du
få sitta bredvid mig och Göran och hålla
oss i handen”. Uttalandet tolkar Jennie
Olofsson både som en tillrättavisning av
den som uttryckt sin osäkerhet och som
trygghetsskapande.
Det är värt att nämna att i senare
studier som Jennie Olofsson gjort på
manligt dominerade arbetsgrupper, som
elektriker, svetsare och trafikskollärare,
kunde hon finna liknande ömsesidigt
infantiliserande.
I en annan studie undersökte hon en
samling brandkårsvetereraner, som ockuperade hela källarvåningen på sin gamla
arbetsplats brandstationen. Det fascinerade
henne.
– Skulle en pensionerad sjuksköterska
få behålla sitt kontor?!
Gamla brandbilar i entrén är standard
på brandstationer.
– De bidrar till att stärka bilden av
brandmannen i ständig utryckning. Men
den är ju inte sann. Brandmän tillbringar
ju den absolut största delen av sin arbetstid på stationen! •

”NEJ, VI TÄNKER
INTE PÅ KÖN”
Är den skadade man eller kvinna? Det framgår inte av
räddningstjänstens rapportering till databasen IDA.

När Katherine Harrison intervjuade
räddningstjänstpersonal fick hon olika
svar på varför deras rapporter till olycksdatabasen IDA inte innehåller uppgifter
om ålder och kön på de skadade. Svaren
kunde vara att alltför detaljerade uppgifter
riskerade kränka integriteten eftersom
det då var lätt att förstå vilken individ som
var skadad i ett litet samhälle, eller att
olycksoffren ibland var så svårt skadade
att det inte gick att se om det var en man
eller kvinna.
Fast andra organisationer gör andra
bedömningar. Såväl operatören på SOS
Alarm som tar emot det första samtalet
som sjukvården noterar ålder och kön på
dem som behöver hjälp och på dem som
blir patienter.
Snarare tror Katherine Harrison
att uppgifterna har utelämnats för att
räddningstjänsten har en blind fläck när
det gäller sambandet mellan kön och
informationsteknologi.
– Bristen på medvetande om hur genus
och normer påverkar användandet av
informationsteknologi går igen i hela
organisationen, kommenterar Katherine
Harrison.
Hon nämner det handlingsprogram om
jämställdhet och mångfald som MSB antog
år 2009 och den kunskapsöversikt om
genus och räddningstjänst som gjordes två
år tidigare.
– Båda dokumenten beskriver de
klassiska, fysiska aspekterna av att vara
brandman. Det nämns inget om hur

användandet av IT påverkas av föreställningar om kön.
Förklaringen kan vara att datorer, till
skillnad från klippverktyg, stegar och
slangkorgar, är förhållandevis nya redskap
i säkerhetsarbetet.
Fast Katherine Harrison tror att IT
kommer att spela roll. Om IT fortsätter
att bli allt viktigare för utvecklandet av
räddningstjänsten så kommer goda datorkunskaper att värderas allt högre.
– Det kan ändra föreställningarna om
hur en brandman ser ut. Det behövs inte
längre enbart killar som är super-macho.
Den här förändringen håller på att ske,
och det är viktigt att ha med den när vi
diskuterar jämställdhet och mångfald.
Och hon anser att räddningstjänsten
har mycket att vinna på att göra könsuppdelad statistik över dem som drabbas
av olyckor.
– Kunskapen kan användas för ett
effektivare förebyggande arbete. •

KATHERINE HARRISON
gjorde sina intervjuer
i räddningstjänsten år
2011. Nu pågår ett arbete
inom MSB med att förnya
insatsrapporteringen.
Under 2016 kommer räddningstjänsten att införa
nya insatsrapporter till
IDA. Där ska både kön och
åldersgrupp anges.
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CITAT
”Idag är runt 70 procent
av våra utryckningar i
väntan på ambulans.
Då är det ju jättebra att
få med dem som har
sjukvårdsutbildning!”
Anders Arvidsson
i Östmark.
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I Östmark
hjälps alla åt.

!

VIKTIGAST
att vara på plats
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Man ska vara lugn och
stabil och riktigt intresserad
av uppdraget.
Anders Arvidsson har varit deltidsbrandman
i Östmark i snart trettio år, och värvat flera av
kvinnorna i kåren.
– Jag går på personliga egenskaper, säger han.
I Östmark ligger en av Torsby kommuns
fem deltidsstationer. Det är en bygd där
man ställer upp för det gemensamma, där
prästen är brandman på deltid och där det
är lätt att rekrytera.
– Senast vi skulle ta in en ny var det
sju-åtta stycken som sökte, konstaterar
kårchefen Anders Arvidsson.
På den punkten skiljer sig Östmark
från många andra deltidskårer.
Däremot stämmer Östmark helt in på
forskarnas iakttagelse att det på landsbygden finns en positiv inställning till att
både kvinnor och män är brandmän.
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Anders Arvidsson gick med i oktober 1985.
Redan då var Marit Olsson, som jobbade i
skolmatsalen, med i kåren. Idag är fem av
femton i deltidskåren kvinnor.
– Det känns som att det alltid har varit
kvinnfolk med. Det fungerar precis lika
bra med kvinnor som med män. Viktigast
är ju att man är på plats när larmet går,
säger Anders Arvidsson.
Hans huvudanställning är som
kommunal fastighetsskötare på skolan
och äldreboendet Gömmanberg, ett par
hundra meter från brandstationen. Han
har peppat flera av sina kvinnliga arbetskamrater till att gå med i kåren.
– Jag går runt och värvar, då får jag med
dem jag vill ha, konstaterar han.En del
har han fått tjata lite på. Charlotta Larsson
jobbade i hemtjänsten när Anders frågade
henne.
– Jag var lite tveksam först om jag
verkligen skulle klara det rent styrkemässigt. Sen tyckte jag att det bara var
roligt. Fast de där tunga klippverktygen
orkar man kanske inte stå med lika länge
som en karl gör.
– Men man är ju aldrig ensam. Är det
rå-lyft som ska göras så finns det ju alltid
nån karl med, vi hjälps ju åt. Vi är väl
förresten inte direkt he-människor, nån
av oss, flikar Anders Arvidsson in.
Flera av kvinnorna i kåren är undersköterskor. Torsby kommun var bland

de första i landet att åka på IVPA-larm, i
väntan på ambulans.
– Idag är runt 70 procent av våra utryckningar IVPA. Då är det ju jättebra att få med
dem som har sjukvårdsutbildning!
I övrigt tänker Anders Arvidsson först
på de personliga egenskaperna när han
lockar nya till räddningstjänsten.
– Man ska vara lugn och stabil och
riktigt intresserad av uppdraget.
Räddningschefer lite varstans har börjat
snegla på dem som arbetar i äldreomsorgen när det blivit allt svårare att få
folk till deltidskårerna.
Dels för att omsorgspersonalen kan sjukvård, dels för att de jobbar på hemorten, till
skillnad från män på traditionellt manliga
arbetsplatser som ofta pendlar långt till
jobbet.
Men ofta får räddningstjänsten nej från
äldreomsorgens chefer.
Ett skäl är att arbetsbelastningen kan
bli för hög. Den som har varit ute på
larm på natten fungerar sämre på sitt
ordinarie arbete dagen därpå. Jurister har
varnat för att en person får 120 procents
arbetstid, vilket blir uppenbart om både
heltids- och deltidsanställningen är inom
kommunen, men inte syns på samma
sätt om heltidsanställningen ligger på en
privat arbetsgivare.
Ett annat skäl till att säga nej är att
äldreomsorgen är så slimmad. Verksamheten klarar inte att någon ur personalen
försvinner på larm.
I Östmark och Torsby kommun fungerar
det. Alla hjälps åt att lösa de situationer
som kan uppstå.
– Jag har aldrig märkt nåt negativt.
Alla tycker det är positivt att jag är med
i brandkåren, säger kommunanställda
Charlotta Larsson.
Samma sak säger Anne-Berit Billa. Hon
hade precis börjat jobba i Östmarks affär när

hon såg annonsen att räddningstjänsten
sökte folk.
– Det var lite nervöst att fråga chefen
om jag fick bli med. Man är ju ändå
borta från jobbet, först flera veckor för
utbildningen och sen på utryckningar.
Men chefen är bara glad att det finns en
brandkår här. ”Det skulle ju kunna vara
mina egna som drabbades av en olycka!”
säger hon.
På brandstationen finns ett diplom.
Föreningen Östmarksbygden som varje
sommar delar ut utmärkelsen Årets
Östmarking, utnämnde 2014 räddningstjänsten till Alla tiders Östmarking.
På diplomet står namnen på de tretton
som ingick i kåren sommaren 2014. Samt
motiveringen: ”För deras förtjänstfulla
arbete och allas vår trygghet i bygden.” •

NÄSTAN 90 % av brandingenjörerna svarar i
enkäten, se sid 13, att en ökad andel kvinnliga
brandmän är positivt. Det är den grupp i
räddningstjänsten som är mest positiv, och
också den grupp där det finns flest kvinnor.
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FAKTA
Den 31 december 2014
hade Sverige 10 676
räddningstjänstpersonal
i beredskap. Av dem var
553 kvinnor, d.v.s. 5,2
procent. Samtidigt var
4 912 personer anställda
på heltid som brandmän.
Av dem var 185 kvinnor,
d.v.s. 3,8 procent.

ÄLDRE MÄN
PÅ LANDET
mest positiva
Trodde du att äldre män på landsbygden är de
främsta motståndarna till jämställdhetsarbetet?
Glöm det! De är betydligt mer positiva än de
yngre i storstäderna.
En klar majoritet, nästan två tredjedelar
av dem som svarat på Karlstadsforskarnas
enkät, (se sid 13), tycker att dagens jämställdhetsarbete i räddningstjänsten är i
huvudsak positivt. Men det är stora skillnader
mellan olika grupper.
Av de få kvinnor som svarat på enkäten
är hela 82 procent positiva, mot 59 procent
av alla svarande män. Andra resultat är
lite mer överraskande. Bland dem som
jobbar på mindre arbetsplatser, vilket
i princip betyder mindre orter, var 73
procent positiva, mot cirka 60 procent
på större orter. Och i den äldsta gruppen,
60–69-åringarna, var 74 procent positiva
mot 55 procent bland tjugo- och trettioåringarna.
– Det är spännande. Annars är ju genuskontraktet, vad män och kvinnor förväntas
göra, väldigt traditionellt på landsbygden,
säger forskaren Ulrika Jansson.
De som själva har arbetat tillsammans
med kvinnor är mer positiva än de som inte
har gjort det. Eftersom andelen kvinnor är
12

högre bland deltidsanställda än heltidsanställda brandmän är chansen att en
person på landet har haft kvinnor som
arbetskamrater större än för den som
jobbar på en större ort.
De som svarar bestämt att de inte
tycker att arbetet är positivt, återfinns
framförallt bland de heltidsanställda,
alltså på större orter, och de som gått
utbildningen Skydd mot olyckor.
– Det visar väl att det finns flera olika
maskuliniteter. Alla som bor i storstäder
är inte ”lattepappor” och alla som bor
på landsbygden har inte traditionella
uppfattningar om manligt och kvinnligt,
påpekar forskaren Lena Grip.
– Men det visar kanske framförallt att
utanför storstadsområdena har man större
problem att rekrytera och behöver ett
bredare rekryteringsunderlag.
Att de som har gått SMO har en mer
negativ inställning kan ses som ett underbetyg till jämställdhetsarbetet på SMO,
men det kan också tolkas mycket krasst.
Det är de unga SMO-utbildade männen
som riskerar att konkurreras ut av kvinnor
i jakten på en anställning när räddningstjänsterna vill rätta till den sneda könsbalansen. •

1176 ENKÄTSVAR
FORSKARNA i Karlstadsprojektet Den genuskodade räddningstjänsten (GeRd) skickade våren 2011 ut en
enkät med ett hundratal frågor till olika personalkategorier inom 25 räddningstjänster, jämnt fördelade
över landet. Så här besvarades enkäten:

ENKÄTSVAR

ANDEL KVINNOR

SVARSFREKVENS

1176 st 5,5% 49,4%
I HUVUDSAK POSITIVT
FRÅGA: Är det jämställdhetsarbete
som bedrivs i kommunal räddningstjänst i huvudsak positivt?

JA, HÅLLER MED

NEJ, HÅLLER
INTE MED

25%
HELTIDSBRANDMÄN
& SMO-UTBILDADE
- samarbetsförmåga
- kunskap
- stresstålighet
- initiativförmåga
- fysisk styrka
KVINNOR
- samarbetsförmåga
- stresstålighet
- initiativförmåga
- empati/omtanke
- kunskap

RIB
- samarbetsförmåga
- initiativförmåga
- kunskap
- stresstålighet
- säkerhetstänkande

60%
INGEN ÅSIKT

15%
SAMARBETSFÖRMÅGA VIKTIGAST
Samarbetsförmåga är den viktigaste
egenskapen under utryckning, det
svarar alla grupper i enkäten. När de
rangordnar övriga egenskaper* skiljer
de sig något åt.
Heltidsbrandmän och SMO-utbildade är
de enda som lyfter fram fysisk styrka.
Räddningstjänstpersonal i beredskap
(deltidare) framhäver istället säkerhetstänkande, och kvinnorna betonar
empati/omtanke.

* De tillfrågade fick välja fem av tjugo uppräknade
egenskaper, som i enkäten angavs i bokstavsordning.
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Att forska om ålder uppfattas ofta som att forska om
åldringsvården, men Clary Krekula är inriktad på hur
föreställningar om ålder styr arbetslivet.

!

BARA reträttposter
VÄNTAR ÄLDRE
– Det sägs ofta att äldre brandmän kompenserar avtagande styrka med erfarenhet och
visdom. Men i realiteten har äldre inga karriärvägar, påpekar sociologen Clary Krekula.
Kvinnors bristande styrka används ofta
som ett argument för att stänga dem
ute från räddningstjänsten. I Karlstadsforskarnas enkät (se sid 13) svarade 50
procent att det är ett problem att kvinnor
generellt sett är svagare än män.
Påtagligt fler, 60 procent, svarade att
det är ett problem för brandmän att den
fysiska styrkan avtar med åldern. Och
hela 24 procent svarar att de själva ibland
känner sig otillräckliga på grund av
bristande fysik.
Ändå pratas det inte så mycket om
attityderna till äldre brandmäns fysik.

Snarare framhålls att de äldre har stor
erfarenhet.
– Men retoriken om vishet avspeglas
inte i karriärvägar. Äldre ses bara som
ett problem som måste ha reträttposter,
framhåller Clary Krekula.
Innan det finns ordentliga karriärvägar
för de erfarna tycker hon att talet om
äldres klokhet bara blir ett sätt att skapa
statushierarkier där äldre män hamnar
långt ner, och kvinnor ännu lägre.
Nils Weslien är räddningschef i
Räddningstjänsten Karlstadsregionen.
Han tror att uppfattningen om äldre
som tacklar av är förlegad.
– När jag började jobba i räddningstjänsten för 33 år sedan var den fysiska
statusen och hälsan på dem över femtio
betydligt sämre än idag. Man var sämre

ANDEL KVINNOR SMO-STUDERANDE
Inför vårterminen 2015 sökte 907 personer utbildningen Skydd mot olyckor. 117 av dem (12,9 procent)
var kvinnor. 56 personer antogs till utbildningen. Av dem var 8 kvinnor (14,2 procent). Andelen kvinnor
brukar vara högre bland de antagna än bland de sökande, eftersom kvinnor generellt har högre betyg
än män.

ANTAL SÖKANDE
VT15

ANDEL
KVINNOR

ANTAL ANTAGNA
KVINNOR

907 st 12,9% 8 st
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tränad, rökte mer och drack mer alkohol, i
räddningstjänsten som i resten av samhället.
En stor majoritet svarade i enkäten att
det inte förekommer diskriminering på
deras arbetsplats. Bland dem som ansåg
att de själva hade utsatts för kränkningar
uppgav endast två procent att de blivit
kränkta på grund av kön, vilket möjligen
beror på att så få kvinnor finns med i
materialet. Fyra procent uppgav att de
blivit kränkta på grund av ålder.
Bland kommentarerna märks både
”Blir misstrodd på grund av att man är
ung” och ”Fick höra av förvaltningschefen
att det inte är kostnadseffektivt att vidareutbilda mig med tanke på min ålder.”
I räddningstjänsten finns djupt rotade
föreställningar om ålder och fysik. En
är att styrkan avtar nästan linjärt i takt
med stigande ålder. För att en brandman
ska ha acceptabel fysik när han börjar bli
äldre måste personen ha varit superstark
från början.
– Jag vet inte varifrån den föreställningen kommer. Tvärtemot säger forskningen att det aldrig är för sent att bygga
upp fysiken! framhåller Clary Krekula.
Lika utbredd är uppfattningen att
kvinnor blir alldeles extra svaga när de
inte är purunga. Också där är det svårt
att veta hur teorin har uppstått.

”Det är aldrig
för sent att
bygga upp
fysiken!”

Pensionsreglerna har ändrats och den som
går i tidig pension idag förlorar ekonomiskt.
Standarden att brandmän slutar jobba vid
58 gäller inte längre. Nils Weslien har ett
antal anställda över 60 och anser inte att
de har svårt att hänga med.
Fast ett problem ser han. Låg personalomsättning skapar litet utrymme för
att rekrytera in nya personer och nya
kompetenser.
Men att samhället är inställt på att alla
ska jobba längre ger däremot utrymme för
jämställdhet, tror Clary Krekula.
– Om man skapar förutsättningar, med
nya metoder och bättre arbetsmiljö, också
i räddningstjänsten, så borde det urholka
argumentet om att kvinnor inte är tillräckligt starka. •

BJURHOLM MINST MEN MED
STÖRST ANDEL KVINNOR
Bjurholm är landets minsta kommun. Men
här finns den högsta andelen kvinnor som
är brandpersonal i utryckningstjänst.
Fyra av de femton deltidsbrandmännen är
kvinnor. Det blir mer än en fjärdedel,

26,7 procent. I landets största kommun
Stockholm var andelen 0,2 procent.
Fortfarande är andelen kvinnor bland
brandmännen 0,0 procent i många
kommuner.
Källa: SKL:s Öppna jämförelser 2014.
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Anders Axelsson är tillbaka
på MSB, där han jobbade
innan han blev räddningschef.

!

BRANDMÄN
blev inte handläggare
Räddningschefen blev rikskänd när brandmän
skulle kallas handläggare. Efter det massiva
motståndet backade politikerna i GislavedGnosjö och Anders Axelsson fick sparken.
– Jag var medveten om att mina förslag
var känsliga. Därför var jag noga med
att ha politisk förankring i allt jag föreslog och jag var nog lite naiv som litade
på den politiska viljan att stå bakom
en räddningschef när det blåser, säger
Anders Axelsson.

Kanske skulle man
tillåta räddningstjänst
på entreprenad. Räddningsbranschen skulle
behöva sin Michael
O´Leary, sitt Ryanair.
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I januari 2012 tillträdde han som räddningschef i Gislaved-Gnosjö, och tycker
att det där med handläggar-titeln var en
ganska liten del i förändringarna.
Den största gällde arbetstiderna. Brandmännen arbetade hela dygn fredagar
och helger. Anders Axelsson, personalkontoret och politikerna ville utöka
veckoarbetstiden till 43,5 timmar om
dygnspassen skulle vara kvar.
– Det var helt enligt intentionerna
i SKL:s rekommendationer till arbetsgivarna, säger Anders Axelsson.
Facket kunde tänka sig att ha dygnspass enbart på helgerna, men inte att
utöka arbetstiden, och förhandlingarna
strandade.
Hela dygn är populära, och det pratas
sällan högt om varför.
– De långa sammanhängande ledigheter som dygnstjänst ger upphov till är
faktiskt ett privilegium. Ett privilegium
som har ett värde för arbetstagaren, samtidigt som dygnstjänst innebär minskad
flexibilitet och ökade kostnader för arbetsgivaren, kommenterar Anders Axelsson.

Fler timmar på dagtid skulle ge mer
utrymme för förebyggande arbete.
– Tanken var att den som har utryckningspass har sökaren på sig när hon eller
han gör tillsyn eller håller i utbildningar.
Piper det i sökaren får brandmannen åka
på larmet.
En annan förändring var att arbetslagen bröts upp. Istället för att samma
fyra personer ständigt jobbar tillsammans
skulle sexton personer rotera, och övningarna skulle läggas upp individuellt, inte
gemensamt i ett arbetslag.
Och hur var det då med att lägga till det
hånade handläggare efter titeln brandman?
Ett motiv var att handläggare är könsneutralt, men det var inte det viktigaste.
Av hävd börjar karriären i den utryckande

verksamheten. En brandman kan avancera
till styrkeledare och därifrån till insatsledare.
Men utryckning är en mycket begränsad
del av räddningstjänstens arbete.
– Jag ville skapa en tydlig struktur med
karriärgång för det som är den största delen
av vardagen.
Den karriärstegen skulle börja på brandman/handläggare inom samhällsskydd
och beredskap, och stiga via kvalificerad
handläggare till specialist och slutligen
enhetschef.
Men att kalla brandmän för handläggare
väckte något på nyhetsredaktionerna runt
om i landet och inom stora delar av det
svenska folket, något djupt rotat som
har med maskulinitet, eller kanske med
17

praktiker kontra byråkrater, att göra.
Mediestormen på riksnivå blåste över,
men internt fortsatte motståndet. Brandmännen genomförde protestaktioner och
uppvaktade politikerna.
I oktober fick Anders Axelsson sparken.
Han är varken den första eller sista räddningschef som fått svårt att sitta kvar
efter brandmannaprotester.
– Samma sak skulle kunna hända varsomhelst, det har inget med Anders som
person att göra, kommenterar forskaren
Ulrika Jansson.
– Politikerna hade anställt honom för att
förändra. När det började hetta till tog de
händerna ifrån honom, det är inte ovanligt.
Jag tror också att han hade dåligt stöd från
räddningschefskollegor på andra håll, det
vore bra om de kunde ställa upp mer för
varandra.
Ulrika Jansson ser tendenser i räddningstjänsten till att vilja ta paus i jämställdhetsarbetet, eller dra ner på takten.
– Det är helt avgörande att fortsätta
driva den här typen av frågor, annars går

Det förekom grundlösa
anklagelser som var
svåra att värja sig emot.
Exempelvis fick en medarbetare en stroke och
det skylldes på mitt
ledarskap. För vem som
helst blir det också påfrestande när folk inte
hälsar på en på jobbet.
allt tillbaka. Och man kan inte inbilla sig
att alla ska vara överens i förändringar.
Det här handlar om intressekonflikter i
en verksamhet där män har tolkningsföreträde! •

KOMMUNALRÅDET:

”Det blev ohållbart”
– Det var inte fel på grundidéerna, men han
fick medarbetarna mot sig. Det blev ohållbart
till slut, kommenterar Niclas Palmgren, kommunalråd i Gislaved.
– Du kan inte göra förändringar om
du inte har medarbetarna med dig, och
Anders lyckades inte kommunicera
med dem.
Niclas Palmgren framhåller att det som
Anders Axelsson ville göra ligger i linje
med politikernas önskemål.
– Vi kommer fortsätta på den inslagna
vägen, men kanske inte i den takten.
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Och vi kommer inte döpa om brandmän
till handläggare.
Att kommunalt anställda ogillar chefer
händer.
– Men jag har inte varit med om det så
massivt förut.
Han har heller inte varit med om att
upprörd personal lyckas avsätta en chef.
– Om jag får gissa tror jag att den
kollegiala sammanhållningen mellan
brandmännen är otroligt stark. Jag gissar
att det hänger ihop med att de umgås
så nära; äter ihop, sover ihop och delar
ibland traumatiska erfarenheter. •

Ulrika Jansson konstaterar att
jämställdhet inte går av sig själv,
utan kräver aktivt arbete.

!

”LÅT BRANDMÄN
FÅ VARA OPERATIVA!”
I svaren på Karlstadsforskarnas enkät återkommer förslaget
att arbetsuppgifterna bör särskiljas, så att operativa brandmän
får koncentrera sig på det som hör till utryckningar.

– Det är ingen vild gissning att det operativa
arbetet fortsatt skulle utföras av brandmän
som är män och det förebyggande arbetet
av kvinnor som är brandmän eller brandingenjörer, kommenterar forskaren Ulrika
Jansson. Därmed skulle också gamla hierarkier och maktstrukturer bevaras.
En av frågorna i enkäten var: Om du
fick tre önskningar om hur räddningstjänsten
skulle utvecklas, vilka skulle de vara?
Svaren var långtifrån enhetliga.
Flera heltidsbrandmän och SMOutbildade brandmän lämnar synpunkter
om att positiv särbehandling är till men
för verksamheten. ”Vi ska anställa de som
är bäst lämpade till jobbet... Ingen särbehandling av kvinnor och invandrare.”
– Kommentarerna tyder på att kompetensen anses vara i fara genom positiv
särbehandling, Fast det framgår inte vad

den speciella kompetensen är, utöver
fysisk styrka.
En annan kommentar lyder: ”…inte
ha så bråttom med tjejer och mångfald
det kommer”.
– Jämställdhet och mångfald förmodas
bli verklighet även utan ett aktivt arbete,
genom någon slags ”naturlig” utveckling,
noterar Ulrika Jansson, och tillägger att
det aldrig har fungerat så, oavsett vilken
organisation det gäller.
Och den allra vanligaste önskningen
om hur räddningstjänsten bör utvecklas
var bättre ekonomi. Flera kommentarer understryker att ökade resurser bör
användas till operativt, snarare än till
förebyggande arbete. ”Inrikta sig på att
bli bättre på att hantera olyckor än att bli
duktig på powerpointpresentationer.” •

SEMINARIUM PÅ BRAND 2015
”Att göra handläggare av brandmän – om
motstånd i förändringsarbetet” är titeln
när Anders Axelsson tillsammans med
forskaren Ulrika Jansson pratar på Brand
2015, klockan 11.15 onsdag den 20 maj.
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TRE BRANDSTATIONER
Alingsås och Vårgårda
räddningstjänstförbund har
tre brandstationer: Alingsås,
Vårgårda och Sollebrunn.
Alingsås har heltidsbrandmän,
medan de andra två bemannas
av räddningstjänstpersonal i
beredskap, deltidsbrandmän.

Kontrollbehovet
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HÄMMAR

Genom åren har Alingsås haft studiebesök av
ett fyrtiotal räddningstjänster. Men få har
anammat deras arbetstidsmodell.
– Jag tror att cheferna ofta bromsar genom
för stort kontrollbehov, säger räddningschefen
Börje Lindgren.
Våren 2005 utexaminerades den första
kullen från utbildningen Skydd mot
olyckor, SMO. Alingsås anställde sex
stycken och satte flera av dem i samma
arbetslag.
– Vi lät dem visa vägen i ett nytt sätt
att arbeta. Det blev en lyckad start på
något nytt, säger Börje Lindgren.
Strax därefter infördes den arbetstidsmodell som fortfarande gäller för de heltidsanställda brandmännen, när det inte
är semesterperiod. Vart femte dygn är ett
heldygn, från klockan åtta på morgonen
till åtta nästa morgon. Om dagen före heldygnet är en vardag blir den ett dagpass,
8–16.
På dagpasset kan brandmannen lägga
in aktiviteter som inte ska avbrytas av en
utryckning. Utbildningar för utomstående
eller övningar en bit från stationen, till
exempel.
Vilket specialområde varje brandman
fördjupar sig i kan han eller hon styra
ganska mycket utifrån sina intressen,
liksom hur arbetstiden läggs upp.
– Man flyttar på dagpassen så att det
går att ha möte med alla i den grupp vi är
med i: HLR-gruppen eller fordonsgruppen
eller vad det nu är. Och när vi skulle öva
båtnavigering i mörker sköt vi på arbetstiden och började dagpasset klockan tolv
så att vi kunde ha övningen utan att det

kostade en massa övertid, berättar brandmannen Andreas Hallberg.
– Hela vårt arbetssätt bygger på stort
förtroende för den enskilde medarbetaren
som lägger upp arbetet så att det passar
verksamheten. Och vi uppmuntrar dem att
nätverka och vara nyfikna på nya områden,
betonar räddningschefen Börje Lindgren.
Det innebär att en brandman kan ägna
många timmar åt att vara mentor åt en ung
person som behöver stöd. Eller åt att söka
på datorn i jakt på nytt undervisningsmaterial för femteklassarna. Det är sånt
som sticker i ögonen på den som tycker
att det är väl socialens uppgift att hålla
koll på strulpellar! Eller som misstänker
att brandmannen i själva verket ägnar
datortiden till att kolla Facebook eller
leta billiga semesterresor.
– Vi kan omöjligt hålla koll på vad varje
brandman gör varje minut. Kontrollbehovet
hindrar nog många från att införa vår modell,
säger Börje Lindgren.
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Precis som Börje Lindgren tror forskaren
Mathias Ericson att många räddningschefer är rädda för att friheten skulle
missbrukas.
Ett annat skäl till att dagpass är
ovanliga bland operativa brandmän är
att dygnspassen helt enkelt är populära.
Mathias Ericson har noterat en motsättning i brandmannens hjältestatus,
och möjligheten att använda den när
allmänheten ska utbildas. Det är just
hjältestatusen som gör att dagisbarn
och högstadieklasser lystrar. Om läraren
förklarar vikten av brandvarnare eller
varför man inte ska busringa 112, så är
det mindre tyngd i budskapet, än om
en brandman framför det. Men att möta
allmänheten kan också vara obekvämt,
exempelvis när det kommer frågor om
i fall brandman är ett machoyrke eller
varför det är så få kvinnor i yrket.
– Det kan vara ganska tryggt att hålla
sig till det operativa arbetet och inte behöva
ta sådana diskussioner. Men samtidigt går
man kanske miste om tillfällen att förändra

SEMINARIUM PÅ BRAND 2015
”Varför ändra något som funkar?”
Det är titeln på forskaren Mathias
Ericsons seminarium på Brand,
där han djupdyker i frågor kring
makt, styrning och förändringar i
organisationer. Seminariet ges vid
två tillfällen onsdag den 20 maj,
kl 13 och kl 14.15.
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och skapa en öppnare räddningstjänst,
säger Mathias Ericson.
Han tror att ett av de mer effektiva
sätten för att förändra räddningstjänsten
är att låta personalen få större utrymme
att styra sitt arbete och reflektera kring
vad räddningstjänsten står för i samhället.
Men förändring går inte smärtfritt, och
inte spikrakt. Den dag i mars som vi
besökte brandstationen i Alingsås var också
företagshälsovården där för att intervjua
medarbetarna. Intervjuerna ska leda fram
till en organisationsanalys som ska bidra
till en bättre arbetsmiljö.
– En del tycker att arbetet är för
splittrat, att vi håller på med för många
olika saker. Som jag ser det vill de vrida
klockan tillbaka. Det verkar gå i cykler.
Många gånger har jag trott att “nu är det
över, nu kan vi jobba på”, men sen kommer
det tillbaka. Ofta är det i samband med
nyrekrytering som det kommer upp till
ytan att vi har olika bilder av hur en
brandman ser ut och vad personen ska
jobba med, säger Börje Lindgren. •

ALLT FLER UTRYCKNINGAR
Antalet utryckningar i Alingsås steg med 38
procent från 2010 till 2014. Samtidigt som
kraven ökar på att räddningstjänsten ska arbeta
förebyggande i nära samarbete med resten av
samhället, vidgas också det operativa uppdraget.
År 2010 gjorde heltidsbrandmännen i Alingsås
463 utryckningar. År 2014 var siffran 640.
Framförallt är det IVPA-larm som har ökat,
liksom ”annat uppdrag”, till exempel hot om
suicid eller lyfthjälp till hemtjänsten.
Därtill kommer myndigheternas krav på kvalitetssäkring, certifiering och utbildningsplaner.
– Motorsågskort, miljökrav, utryckningskörning,
olycksrapportering… Det börjar bli svårt att få
arbetstiden att räcka till med förstärkta krav från
olika myndigheter inom olika verksamhetsområden,
säger räddningschef Börje Lindgren.

KURSEN HÅLLS
BÄST PÅ dagpasset
– Först gör du fem inblåsningar, sen trettio kompressioner...
Brandmannen Erik Hennig håller kurs i barn-HLR för förskolepersonal.
Han har förlagt den till sitt dagpass, för att inte riskera att han
måste rycka ut mitt under kursen.

Sju kvinnor från Apelsinens och Rådmannens förskolor lyssnar uppmärksamt när
Erik Hennig visar på dockorna hur ett
spädbarns kropp skiljer sig från en vuxens
och vad man måste ta hänsyn till vid hjärtoch lungräddning, HLR. Förskolepersonalen
kom till brandstationen efter lunch och han
kunde ägna förmiddagen åt att förbereda.
Han var med i den första kullen SMOelever och en av de sex nyutexaminerade
som anställdes i Alingsås, med en uttalad
förväntan att använda sina kunskaper i
förebyggande arbete.
– Jag jobbar framförallt med tillsyn
och med utbildningar, brandutbildningar
och HLR, både för räddningstjänstens
deltidare och med kommunens personal.
Under delar av 2013 drev han ett projekt
som mynnade ut i en stor krisberedskapsövning i oktober för Alingsås och Vårgårda
kommuner, samt för polis och ambulans.
Många höjde på ögonbrynen över att
en brandman drev det stora projektet.
Alla, inklusive projektledaren, var nöjda
med resultatet.
– Man vill ju utmana sig själv; se vilka
kvaliteter man har.
Som projektledare var han frikopplad
från brandmannauppdraget. Nu varvar
han åter hela dygn med dagpass.
– Det hade varit tomt att bara köra
operativt. Jag tycker om att jobba själv-

ständigt och gillar att få komma ut bland
andra människor.
I år är det tio år sedan Erik Hennig
gick ut SMO. Han tycker att den allmänna
uppfattningen fortfarande är att det är
betydligt mer status i att jobba operativt
än att arbeta förebyggande. Dessutom
tycker han att det förebyggande delvis
sköts slentrianmässigt, utan analys.
– Jag är besviken på att det inte har
hänt mer på tio år. Jag skulle vilja se
tydligare kopplingar mellan förebyggande
och de faktiska riskbilderna. Vi åker ut till
förskolor och pratar brand, varför gör vi
det? Är barn den största riskgruppen och
är brand den allvarligaste risk som de kan
råka ut för? •
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FAKTA
Mellan 2005 och 2014
har 2262 personer
utexaminerats från SMO.
År 2006 utexaminerades
flest, 313 personer. Den
lägsta siffran är från 2014.
Då hade antalet nästan
halverats, till 166.

SMO-ARE
socialiseras snabbt in
24

Skydd mot olyckor, SMO, är en
tvåårig eftergymnasial utbildning
som bedrivs i MSB:s regi.

Konkurrensen om anställning är stenhård. Då
anstränger sig de SMO-utbildade för att passa in.
– Först nu när jag har fast jobb vågar jag stå
på mig, säger Alexander.
Alexander var 25 år när han tog examen
från utbildningen Skydd mot olyckor,
SMO. Han hade hunnit jobba några år
i en annan bransch och hade läst på
universitet i fem terminer innan han
sökte till SMO och tyckte att han hade
en ganska gedigen grund att stå på.
Det tyckte de inte på den räddningstjänst dit han kom.
– Hierarkiskt hamnade jag längst ner.
Vi var några SMO:are där, men inte så
många. Budskapet var väldigt tydligt:
”snacka inte för mycket, tro inte att du
kan nåt.”
Framförallt var det en mycket auktoritär
styrkeledare som tryckte ner de nya.
– Jag kommer ihåg att jag försökte
säga nåt som jag hade lärt mig på SMO.
Styrkeledaren klippte bara av: ”jaja, det
där har du lärt dig på skolan, men så här
gör vi i verkligheten!”
Alexander tystnade. Slutade ta initiativ,
och enades med de andra vikarierna om
att ligga lågt.
– Vi begrep att det fanns hundra andra
som ville ha vår plats. Jag fick inte fortsätta efter det första årets vikariat, det
tror jag beror på att styrkeledaren tyckte
att jag tog för stor plats.
Kritiken är känslig. Så känslig att
”Alexander” inte framträder med sitt
riktiga namn, även om han nu har fast
jobb på en räddningstjänst i en annan del
av landet.
Alexanders erfarenheter är ganska
typiska för de SMO-utbildade som forskaren
Mathias Ericson har följt. Många har fått
höra att de är någon slags ”pappersbrand-

!

män” skrivbordsprodukter, utan praktisk
kompetens.
Men det är sällan så enkelt som att en
enda styrkeledare avgör hur en nykomling
tas emot.
– Problemet är inte några enstaka rötägg, strukturerna återskapas hela tiden,
säger Mathias Ericson.
Genom en eftergymnasial SMO-utbildning hoppades myndigheterna få fart
på räddningstjänsternas förebyggande
arbete. I praktiken har de SMO-utbildade
inte ändrat så mycket, visar Mathias
Ericsons forskning.
– De har skolats in i det gamla sättet att
arbeta, där fokus ligger på det operativa.
De som hade hoppats få använda sina
kunskaper i till exempel systematiskt
säkerhetsarbete gör det ibland vid sidan
om, i ett privat företag.
Alexander vill på sitt sätt gärna tro att
mängden av SMO-utbildade, för varje år
utgör de en allt större del av räddningstjänsten, på sikt kommer att medföra
nytänkande.
– Vi har ändå gått en tvåårig utbildning och vi har lite mer mångfasetterad
bakgrund än tidigare när alla kom från
hantverksyrken.
På ett annat sätt är han pessimistisk.
– Vi socialiseras in. Vissa börjar skratta
åt sexistiska skämt på en gång eller faller
in i jargongen ”fy fan va tråkigt, ska vi
göra den skiten?!” Det är de som hörs.
Cheferna tror ju att det inte är nån som
vill göra förebyggande arbete och brandmän får inte chansen att visa sitt intresse.
För egen del vill han framförallt engagera
sig i relationerna till tredje man.
– Inte minst relationerna till dem som
bor i förorter med många invandrare.
Ibland beter vi i räddningstjänsten oss som
om vi vore i krig med fiender. •
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Räddningstjänsten Syd är den
kommunala räddningstjänsten
i Burlöv, Eslöv, Kävlinge,
Lund och Malmö.

!

Brandkåren

LEVDE SITT EGET LIV
– Räddningstjänstens vidgade uppdrag
tycker jag är jättespännande. Susanne Jönsson (S) är
direktionsordförande för Räddningstjänsten Syd.

Lena Grip är lektor i kulturgeografi och
projektansvarig för det MSB-finansierade
forskningsprojektet Den genuskodade
räddningstjänsten. Hon har noterat att
det sällan märks att räddningstjänsten är
en organisation som ytterst ska styras av
politiker med olika ideologier. Det gör att
det inte är så attraktivt bland de förtroendevalda att sitta i räddningstjänstnämnder
eftersom det anses opolitiskt.
– Politikerna är väldigt osynliggjorda,
fast de egentligen har stora möjligheter
att påverka, säger Lena Grip.
Socialdemokraten Susanne Jönsson i
Malmö är ordförande i Räddningstjänsten
Syds direktion. Hon har tidigare suttit i
grundskolenämnden och i stadsdelsnämnd
i Malmö. Hon ser flera förklaringar till att
verksamheten i de nämnderna skiljer sig

TOTALT FINNS 164 olika politiska församlingar
inom räddningstjänsten på kommunal nivå
i Sverige: räddningsnämnder eller förbundsdirektioner.
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en del från arbetet i räddningstjänstdirektionen.
– Räddningstjänsten Syd är ju ett förbund. Alla kommuner vill att just deras
kommuner ska ha maximal tillgång till
service. Fem kommuner med olika politisk
majoritet ska komma överens och vi måste
ta hänsyn till fem kommuners ekonomi,
påpekar Susanne Jönsson.
Men det finns också historiska orsaker
som gör att räddningstjänsten uppfattas
närmast opolitisk.
– Förr levde brandkåren sitt eget liv.
Det var mest tut och sprut. Men räddningstjänsten idag är något annat med ett
mycket mer vidgat uppdrag. Jag tycker det
är jättespännande!
Tjänstemännen i Räddningstjänsten
Syd driver frågan om jämställdhet och
mångfald, för att organisationen ska spegla
samhället.
– Det gäller att bryta med gamla
traditioner och kulturer. För att tjänstemännen ska orka driva frågorna tror jag
de behöver känna att de har politikerna
bakom sig, säger Susanne Jönsson. •

Allt låter

Anne-Charlott Callerstig

Kristina Lindholm

SIG INTE LÖSAS
Problem som jämställdhetsarbetare stöter på
kanske i själva verket inte är problem som har
en lösning. De kan vara dilemman, som bara
måste hanteras. Forskarna Anne-Charlott
Callerstig och Kristina Lindholm har undersökt
motsättningar i jämställdhetsarbetet.
Länge bedrevs jämställdhetsarbete i
projekt, som sidospår till den vanliga
verksamheten. Nu är den huvudsakliga
svenska strategin jämställdhetsintegrering. Det innebär att perspektivet om
mäns och kvinnors lika möjligheter och
rättigheter ska finnas med i det dagliga
arbetet i all offentlig verksamhet, inte
vara hänvisat till tillfälliga projekt och
sidospår.
Anne-Charlott Callerstig och Kristina
Lindholm har studerat jämställdhetsintegrering bland annat inom socialtjänsten
och räddningstjänsten.
De använde sig av interaktiv forskning,
där forskare och de som arbetar i verksamheten gemensamt resonerar kring
och formulerar problemen. Eller snarare
dilemman.
Callerstig och Lindholm understryker
att den som arbetar för jämställdhet
visserligen ibland stöter på problem som
går att lösa, men kanske oftare dilemman
som inte låter sig lösas, bara hanteras. Ett
dilemma för räddningstjänsten är frågan
om positiv särbehandling. Ska tillräckligt

meriterade kvinnor få förtur till tjänster,
för att få bukt med den sneda könsfördelningen? Eller leder positiv särbehandling
bara till att motståndet mot jämställdhet
ökar?
Och hjälper det att utbilda de anställda
för att motverka diskriminering och
trakasserier eller är det snarare så att det
är själva strukturerna som måste ändras?
Motsättningen mellan särart och likhet
finns också hela tiden med i bakgrunden.
Callerstig och Lindholm stötte på uppfattningen att kvinnor kan betraktas som
fysiskt svagare och därför bättre lämpade
att köra brandbilen än att rökdyka.
I andra sammanhang kan de som är
positiva till att rekrytera kvinnor motivera det med att kvinnor tillför särskilda
kompetenser, som fallenhet för att vårda,
medan den som tror på likhet mellan
könen snarare framhåller att ingen ska
hindras från att arbeta där hon eller
han vill.
Callerstig och Lindholm intervjuade
ett tjugotal personer i räddningstjänsten.
Därefter höll de analys- och reflektionsseminarier med de intervjuade för att samtala
om hur arbetet kan utvecklas och hur olika
problem kan hanteras.
– Genom att belysa och lyfta fram olika
dilemman kan de bli en utgångspunkt för
lärande, istället för ett hinder i jämställdhetsarbetet, säger forskarna. •
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Nitton brandmän, nio kvinnor och tio män, har
nyrekryterats till Räddningstjänsten Syd.
– Att så många kvalificerade kvinnor sökt sig
hit är ett kvitto på att Brandstation för alla har
varit bra, säger förbundsdirektör Per Widlundh.
Det är lite pusslande med att få tvättmaskinerna och omklädningsrummen
på övningsfältet Barbara att räcka till.
En så stor grupp har Rsyd aldrig förut haft
på ett introduktionsprogram. Förbundet
har rekryterat lite fler än vad som behövs
just nu, med tanke på kommande pensionsavgångar.
Introduktionen är sju veckor lång och
huvudsakligen operativ.
– Lyx att få öva så mycket! tycker Fanny
Tivenius.
Efter SMO jobbade hon åtta månader i
Ystad, men såg flera positiva saker med att
byta till Rsyd.
– Dels fick jag tillsvidareanställning, dels
bor jag i Malmö och det är skönt att slippa
pendla. Som kvinna känner jag också att
det finns utvecklingsmöjligheter för mig
här, säger hon.
93 personer sökte när annonsen om
brandmannajobb kom ut i höstas. Av dem
var 17 kvinnor.
– Bland dem som bedömdes ha likvärdiga meriter tillämpade vi positiv särbehandling och rekryterade elva kvinnor,
berättar produktionschef Maya Stål
Söndergaard.
Av dessa elva har två tagit jobb på
andra håll. Kvar är nio kvinnor och tio
män som har placerats ut på förbundets
distrikt. Tre personer har fått timanställning och resten heltid. Ofta sköter
brandmän rekrytering av nya kollegor.
Inte här.
– Vi har informerat facken, men HRavdelningen driver processen, och beslutet
ligger hos personalansvarig chef efter
samråd med förbundsdirektören, berättar
produktionschef Ulf Nilsson.
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I kravprofilen ingår såväl pedagogisk förmåga som samhällsintresse. Räddningstjänsten Syd samarbetar med gymkedjan
Sats. De sökande skickar med ett intyg
därifrån på genomfört fystest. Ytterligare
tio kilo i bänkpress, utöver godkänt, ger
inga extra poäng.
Ända från start har det funnits motstånd från flera håll mot de jämställhetstankar som ligger bakom Brandstation
för alla, BFA.
– Det finns ett strukturmotstånd. Som
att en leverantör av skor kan säga ”vi har
inte små storlekar. De börjar på 41.” Hur
kan det överhuvudtaget vara så?! undrar
Ulf Nilsson.
Trycket utifrån har stundtals varit
hårt. Högerextrema nätsajter har drivit
kampanj, facebooksidor har kapats och
Sverigedemokraterna har ställt interpellation i riksdagen med utgångspunkten
att allmänheten är i fara när fysiskt
otillräckliga kvinnor ska vara brandmän.
– Det externa trycket har sugit mycket
energi, konstaterar Maya Stål Söndergaard.
Kritik har också kommit från medarbetare. Från män som känt sig nedvärderade och ”fel” just för att de är män,
och från kvinnor som redan var anställda
när BFA-projektet började. Anna-Karin
Landgren var en av dem.
– Vi som hade varit här ett tag var väl
negativa till att det skulle bli för mycket
fokus på oss igen, lite rädda för att man
skulle betrakta oss som annorlunda än
männen som jobbar här.
Farhågorna har gått över. Framförallt
gillar hon samtalen om normer och attityder.
– De handlar inte bara om jobbet som
brandman. De handlar om livet.
Hon är en av flera som leder introduktionen av de nyanställda.
– De har fungerat väldigt bra. De hjälper
varandra på ett bra sätt. Jag inbillar mig
att det kanske är lite lättare i en blandad
grupp. •

Anton Viklund och Lisa Lokkin är
två av de totalt nitton nyrekryterade
brandmännen i Rsyd.

!

Rekryteringen är

ETT KVITTO
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”ANTAL kvinnor
SÄGER INTE ALLT”
En organisation blir inte jämställd bara för att
hälften av de anställda är kvinnor.
– Det kan finnas diskriminerande strukturer ändå,
säger forskaren Lena Grip.

Lena Grip vid Karlstads universitet har följt
Brandstation för alla sedan MSB utlyste
projektet. Hon tycker att fixeringen vid
andelen kvinnor är problematisk.
– Kvantitet säger egentligen inget om
kvalitet. Å andra sidan ser vi i vår enkät
att de som har erfarenhet av att jobba
tillsammans med kvinnor är mer positiva,
så andelen är heller inte ointressant.
Genom att följa projektet samt genom
intervjuer med anställda i Rsyd fann Lena
Grip en del svagheter.
– Projektet var inte ordenligt förankrat
i organisationen. Jag tycker också att
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ledningen skulle ha varit mer förberedd
på att hantera motståndet, och att uppbackningen av projektledaren var svag i
starten. Projektledaren skulle ha behövt
en större grupp omkring sig. Dessutom
tycker jag att informationen, både internt
och externt, har varit bristfällig.
– Min uppfattning är att de nu har
rättat till flera av bristerna, till exempel
med en ordentlig projektgrupp och bättre
kommunikation. Till det positiva hör den
högsta ledningens uttalade stöd.
– Men engagemanget hade behövt sippra
ner till mellancheferna tidigt i projektet. •

VI HAR VISAT

att vi agerar

Under projektets gång har konflikter bubblat
upp till ytan.
Kvinnliga medarbetare har trätt fram och
berättat om trakasserier från kollegor.
– Det har blivit ett test på arbetsgivarens
vilja att agera. Vi har tagit i ärendena kraftfullt och delat ut några skriftliga erinringar,
säger förbundsdirektör Per Widlundh.
Sammantaget är han nöjd med projektet,
med den senaste rekryteringen som en
höjdpunkt.
– Fast när det gäller ergonomi hade jag
förväntat mig snabbare resultat. Tyvärr
finns det fortfarande nån tanke om att
”man ska väl kunna lyfta ner en stege om
man är brandman!”.
Att förbättra ergonomin gynnar inte
bara kvinnorna, det gynnar alla. Han är
medveten om att forskarna tycker att projektets fokus på antal kvinnor är diskutabelt.
– Men jag tror fortfarande att numerär
jämställdhet är nödvändigt. Ytterst är syftet

INGEN DISKRIMINERING
I EN BRANDSTATION FÖR ALLA
Nio räddningstjänster sökte när MSB våren
2010 utlyste medel för det femåriga projektet
En brandstation för alla, BFA. Valet föll på
Räddningstjänsten Syd.
Som ett delmål ska tre av fem arbetslag
i Lund år 2015 bestå av minst 40 procent
kvinnor. Arbetsplatsen ska vara fri från
diskriminering och kränkande behandling.
Bland aktiviteterna kan nämnas mentorskap för nyanställda och SMO-studerande,

att förhindra olyckor och att hjälpa alla
invånare.
– Ska vi kunna göra det kan inte alla
brandmän vara lika. En heterogen grupp
levererar bättre service. För att leva upp
till vårt uppdrag måste vi ändra bilden av
vem som kan vara brandman.
En intern kritik mot projektet Brandstation för alla har varit att det startade
i fel tid, när organisationen redan hade
drivit flera stora projekt. Åt det fnyser Per
Widlundh.
– För klyschigt! Hur kan man vara
projekttrött när ens arbete inte har ändrats sedan sextiotalet?! Det hade aldrig
kommit nåt bättre läge för den här typen
av förändringsarbete!
I december 2015 upphör projektet.
Då gäller det att arbetet fortsätter. Det
kommer att ske bland annat genom ett
nybildat mångfalds- och jämställdhetsråd
som ska se till att frågorna förs in i den
dagliga verksamheten. •

prova-på-dagar för kvinnor, föreläsningar
och workshops, projekt för bättre ergonomi
och SONA, samtal om normer och attityder,
som berör samtliga anställda i Rsyd.
Rsyd har haft studiebesök och hållit en
spridningskonferens för hela räddningstjänst-Sverige. Ytterligare en är planerad
till våren 2016.
MSB har anslagit en miljon kronor
per år 2010–2015.
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MASKULINITETENS
HÅRDA KÄRNA
Ulf Mellström har varit projektansvarig för
Genus, Räddningstjänst och Organisation, GRO.

Vad har slagit dig mest i era studier?
– Att brandmannen har så starkt
symbolvärde hos allmänheten. Det här
är verkligen maskulinitetens hårda och
ridderliga kärna. Jag har också fått en
betydligt mer nyanserad bild av räddningstjänsten än jag hade tidigare. Det är
stora skillnader mellan heltid och deltid,
och stora skillnader mellan olika delar av
landet.
– Jag är imponerad av den starka förändringsvilja som vi mött och lite tagen
av att det också finns så starkt motstånd.
Motsättningarna är uppfriskande, det är
inte riktigt så starka motsättningar när
man studerar tjänstemannaorganisationer.

Vad gör räddningstjänsten spännande för
en genusforskare?
– Traditionellt är det en väldigt ojämställd
verksamhet som bygger på ett manligt

arbetarkollektiv. Könsfördelningen ligger
inte i linje med den dominerande politiska
viljan att vi ska ha ett jämställt samhälle.
Länkarna i kedjan risk-kris-krishantering är tydligt könssegregerad, påpekar Ulf
Mellström. Män skapar hot och utsätter
sig för risker i mycket högre grad än
kvinnor, de som rycker ut akut för att
rädda är huvudsakligen män, men bland
dem som gör efterarbetet inom sjukvården
är kvinnorna i klar majoritet.
Även om MSB under en följd av år har
satsat mycket på genusforskning inom
räddningstjänsten, så framhåller Ulf
Mellström att andra mansdominerade
verksamheter, som polisen och försvaret,
har fått betydligt mer uppmärksamhet.
– Våra projekt är faktiskt med och
skapar ett helt nytt forskningsområde
som röner större och större internationellt
intresse. Under 2015 kommer en engelskspråkig antologi som jag och Mathias
Ericson är redaktörer för. (Antologin
heter Gender emergencies, Red Ericson
&Mellström, och ges ut av det brittiska
förlaget Routledge).

Varför är det överhuvudtaget viktigt med
jämställdhet i räddningstjänsten?
– Organisationen har ett tydligt
proaktivt uppdrag i att förhindra olyckor.
Vi tror att det blir betydligt lättare att
fullfölja det uppdraget om personalen
tydligare speglar befolkningens sammansättning i fråga om både kön och etnicitet.•
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MOTSTÅNDET ÄR
INTE MASSIVT
Lena Grip var projektansvarig för
Den genuskodade räddningstjänsten, GeRd.

Vad har gjort mest intryck på dig?
– Motståndet mot jämställdhetsarbetet
är ibland så högljutt att man tror det är
massivt. Nu vet jag att det inte är det. Under
vår forskning har vi mött så många som hejar
på arbetet. Vi har snarare överraskats av hur
väl vi som genusforskare blivit bemötta.
MSB:s handlingsprogram för ökad jämställdhet och mångfald i det kommunala
säkerhetsarbetet kom 2009. Det beskriver
brist på mångfald. Inte bara att det är ont
om kvinnor, utan också att det finns få
personer med utländsk bakgrund och få
män som är öppet homosexuella.

Varför har det blivit så starkt fokus på
andelen kvinnor?
– Ett skäl är att det är så lätt att mäta.
Etnicitet, religion och sexuell läggning är
betydligt svårare, säger Lena Grip.
I början av GeRd-projektet gick forskarna
bland annat igenom ansökningarna från de
nio räddningstjänster som hade ansökt om
MSB:s projekt En brandstation för alla.

med andra egenskaper och kompetenser
än män har – men ska å andra sidan inte
vara alltför olika männen utan förväntas
till exempel vara lika fysiskt kapabla.
Ulrika Jansson som är en av forskarna
i GeRd följde bland annat MSB:s regionala mångfaldsutvecklare. Hon fann att
diskussionerna lätt kom att kretsa kring
metoder, men att det ofta var oklart varför
det är bra med jämställdhet och mångfald.
Detta fokus på metoder gör enligt
Ulrika Jansson att man kan undvika att
ta upp de verkligt svåra diskussionerna.
– Genom att fokusera på metoder för
jämställdhet kan man undvika att problematisera den manligt märkta kulturen i
räddningstjänsten, säger Ulrika Jansson.

Så varför behöver räddningstjänsten en
större mångfald?
– Inte minst får man ett bredare rekryteringsunderlag om man inte redan
från början utesluter stora delar av
befolkningen, säger Lena Grip. •

Vad fann ni?
– Det var intressant att så många organisationer lägger problemet någon annanstans än hos sig själva. De flesta bortser
från att det kan finnas anledningar inom
organisationen till att kvinnor inte söker
sig till räddningstjänsten eller inte blir kvar,
utan tycker att det är kvinnornas fel att de
inte är intresserade och att någon annan
ska se till att fler kvinnor söker.
Motiven för att rekrytera fler kvinnor
är ibland luddiga. De antas ofta bidra
35

”Jobbet här är väldigt populärt. Vi kan handplocka dem vi vill
ha till att bli väktare i Botkyrka. Det måste vara personer
som är observanta och som har sociala färdigheter.
De måste kunna prata med folk”, säger Milad Naghei.

!

VÄKTARSAMARBETE
SKAPAR trygghet
Väktarna har flera gånger släckt bränder som
hade kunnat få svåra konsekvenser. I Botkyrka
är man nöjd med samarbetet mellan rädningstjänst och väktare.
– Vi hjälps åt att skapa en trygg kommun,
konstaterar säkerhetssamordnaren Lena Maria
Fritzberg.
Att förse väktare med pulversläckare är lönsamt. När man räknar bort kostnaderna för
att utbilda väktarna och köpa extra brandsläckare fick Söderköping, som tidigare
också hade ett väktarsamabete, åtta kronor
tillbaka på varje investerad krona.
– Vi bedömde varje enskild brand där
väktarna var på plats före brandmännen.
I några fall hade branden nog bara dött ut,
men i ett par fall var tidsvinsten avgörande.
Om inte väktarna hade varit framme och

släckt så snabbt skulle branden ha spritt
sig och konsekvenserna hade blivit stora,
berättar Åsa Weinholt, nationalekonom
vid Linköpings universitet.
Tillsammans med kollegan Tobias
Andersson Granberg har hon utvärderat
samarbetet mellan räddningstjänst och
väktare i Söderköping, Botkyrka och
Södertälje.
I Söderköping redovisade väktarna
räddningstjänstuppdragen separat, vilket
gjorde det lätt att räkna på kostnader och
nyttor. Södertälje och Botkyrka hade inte på
samma sätt delat upp insatsrapporteringen,
och det finns inte lika exakta beräkningar.
Men Lena Maria Fritzberg som är
säkerhetssamordnare i Botkyrka vet att
samarbetet lönar sig.
– Vid cirka hälften av brandlarmen är

Väktarna är våra förlängda
armar i trygghetsarbetet,
säger Lena Maria Fritzberg.
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väktarna först på plats. Ett par-tre förskolor
och skolor har räddats från att brinna
ner. Kommunens självrisk vid brand är
fem miljoner kronor, så vi kan ha sparat
tio-femton miljoner. Allt kan heller inte
mätas i pengar. Det betyder oerhört mycket
för verksamheten att man kan fortsätta i
samma lokaler utan större störningar, och
att man känner trygghet.
Sedan forskarna gjorde sin studie har
Söderköping upphandlat ett nytt vaktbolag
och har just nu inget organiserat samarbete
mellan väktare och räddningstjänst.
I Botkyrka har samarbetet däremot
fördjupats. Under 2014 fick väktarna
Rakel-mobiler, och hör larmet samtidigt
som blåljusorganisationerna. Väktarna
som kommer först till platsen kan lämna
en första rapport till räddningstjänsten
som gör det lättare att dimensionera
utryckningen. Och brandmännen har god
hjälp av att väktarna har nycklar till alla
bommar och fastigheter.
Väktarna är viktiga trygghetsarbetare,
inte bara i brandbekämpningen.
De rör sig i samhället tjugofyra timmar
om dygnet. I Botkyrka finns inget strikt
patrulleringsschema utan de tar sig dit där
de bedömer att de behövs. De kan haka på
nattpatrullen om personalen känner sig
otrygg eller åka till biblioteket om det blir
stökigt där.
– Att jobba här är väldigt populärt.
Arbetsuppgifterna är varierande. Vi behöver

inte bara gå runt och känna på handtag för
att kolla att dörren är låst, vi får verkligen
uträtta nånting! säger Milad Naghei som är
gruppledare för väktarna.
Han har inte upplevt några gränsdragningsproblem mellan vilka uppdrag som
väktarna ska uträtta och vad som inte
ligger inom deras kompetens.
– Tack vare att vi får en bra utbildning
av räddningstjänsten så ser jag inga sådana
problem. Vi vet att man inte skickar oss på
ett Prio1-larm.
Nationalekonomen Åsa Weinholt har
också enbart funnit fördelar.
– Nackdelen skulle vara om räddningstjänsten drog ner på sina resurser för att
de samarbetar med väktarna, men något
sådant har vi inte sett. Väktarna ska vara
ett komplement, inte ersätta. •

2014 SKICKADE Åsa Weinholt ut en enkät till
landets kommuner. 220 svarade. Av dem hade
ett tjugotal ett samarbete mellan räddningstjänst och väktare.

EN SAMHÄLLSEKONOMISK utvärdering av
samarbete mellan räddningstjänst och väktare
är namnet på rapporten som Åsa Weinholt och
Tobias Andersson Granberg år 2013 publicerade
vid CARER, Centrum för forskning inom responsoch räddningssystem vid Linköpings universitet.
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Tre forskningsprojekt

OM GENUS OCH
RÄDDNINGSTJÄNST
Under åren 2009–2014 finansierade MSB tre forskningsprojekt om
genus och räddningstjänst. Projekten var tvärvetenskapliga, vilket
innebär att de involverade forskare från flera discipliner som kunde
närma sig området utifrån olika perspektiv och infallsvinklar.

DEN GENUSKODADE
RÄDDNINGSTJÄNSTEN, GERD
MSB anslog 8 miljoner till GeRdprojektet under åren 2010–2014.
Forskare:
Lena Grip,
Fil. dr i kulturgeografi
Institutionen för geografi,
media & kommunikation,
Karlstads universitet
Tuula Bergqvist,
Fil. dr i arbetsvetenskap
Handelshögskolan,
Karlstads universitet
Lars-Gunnar Engström,
Fil. dr i folkhälsovetenskap
Institutionen för sociala och
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psykologiska studier,
Karlstads universitet
Liselotte Jakobsen,
Docent i sociologi
Institutionen för sociala och
psykologiska studier,
Karlstads universitet
Ulrika Jansson,
Fil. dr i arbetsvetenskap
Institutionen för sociala och
psykologiska studier,
Karlstads universitet
Stefan Karlsson,
Fil. dr i sociologi
Institutionen för sociala och
psykologiska studier,
Karlstads universitet

Clary Krekula,
Docent i sociologi
Institutionen för sociala och
psykologiska studier,
Karlstads universitet
GENUS, RÄDDNINGSTJÄNST
OCH ORGANISATION, GRO
MSB anslog 8 miljoner till GROprojektet under åren 2010–2014.
Forskare:
Ulf Mellström,
Professor i genusvetenskap
Centrum för genusforskning samt
Institutionen för sociala och
psykologiska studier,
Karlstads universitet

Mathias Ericson,
Fil. dr i sociologi
Institutionen för kulturvetenskaper,
Göteborgs universitet
Jennie Olofsson,
Fil.dr i genus och teknik
HUMlab, Umeå universitet
Anne-Charlott Callerstig,
Fil. dr i genusvetenskap
Institutionen för humaniora,
utbildnings- och samhällsvetenskap,
Örebro universitet
Kristina Lindholm,
Fil. dr i genusvetenskap
Institutionen för humaniora,
utbildnings- och samhällsvetenskap,
Örebro universitet

Katherine Harrison,
Fil.dr i genusvetenskap
Institut for Medier, Erkendelse
og Formidling,
Köpenhamns universitet
FRÅN NOVIS TILL NESTOR
MSB anslog 3 miljoner kronor till
projektet under åren 2009–2011.

Anneli Häyrén,
Fil. dr i företagsekonomi
Centrum för genusvetenskap,
Uppsala universitet
Henrik Berg ( 2013),
Fil. dr i arkeologi och antik historia
Centrum för genusvetenskap,
Uppsala universitet

Forskare:
Fredrik Bondestam,
Fil. dr i sociologi
Forskningssamordnare vid
Nationella sekretariatet för
genusforskning,
Göteborgs universitet
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Forskning FÖR ETT

SÄKRARE SAMHÄLLE
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld.
I det arbetet spelar kunskapsutveckling en viktig roll.
Därför finansierar MSB forskning. MSB har en årlig
budget för forskning och studier på cirka 140 miljoner
kronor.
I MSB:s forskningsstrategi presenteras fem områden
som tillsammans utgör myndighetens forskningsfält:
• Individens och allmänhetens säkerhet.
• Skydd mot brand, olyckor och farliga ämnen.
• Kontinuitet och resiliens i samhället.
• Stärkt krisberedskap och civilt försvar.
• Informationssäkerhet.
På MSB:s webb hittar du mer information om myndighetens verksamhet. Där kan du ta del av MSB:s forskningsstrategi och forskningsplan för 2015.
Du kan också hitta en mängd resultat och läsa mer
om de forskningsprojekt som MSB finansierar idag.

!
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Läs mer på
www.msb.se/forskning

