
Räddningstjänst för alla
Information om jämställdhet och mångfald i räddningstjänsten

Mira Leinonen från Finland är ny ordför
ande i den internationella organisationen 
CTIF:s kommission för kvinnor inom 
räddningstjänsten.

Mira Leinonen valdes till ordförande 
vid kommissionens möte i Stockholm 
den 27–28 april. Samtidigt utsågs 
Mona Hjortzberg till vice ordförande.

Redan som sjuåring gick Mira 
Leinonen med i ungdomsbrandkåren 
hemma i Kouvola. Hon har jobbat som 
brandman på pappersbruk och har 
en universitetsexamen i säkerhets-
frågor.

Nu ansvarar hon för ett statligt 
projekt som utarbetar ett gemensamt 
IT-system för operativa insatser, för 
både polis, ambulans, gränspolis, 
armé, socialtjänst, tull och räddnings-
tjänst i Finland.

– På fritiden hjälper jag fortfarande 
till med ungdomsbrandkåren, berät-
tade hon.

Bakgrunden som volontär är ganska 
vanlig inom de tolv länder som deltog 
på mötet i Stockholm. 

– Jag tror det är betydligt lättare att 
rekrytera kvinnor via frivilligkårerna, 
kommenterade Viktoria Zechmeister 
som började som volontär i Wien och 
idag är brandman på heltid.

Det faktum att räddningstjänsten 
är så olika organiserad, med heltid, 
deltid och frivilligkårer, gör det svårt 
att jämföra länderna rättvist. Men 
överallt är kvinnor i klar minoritet. 

Det övergripande målet för kommis-
sionen är att rekrytera fler kvinnor till 
branschen och att göra arbetsmiljö 
och villkor så bra att de stannar kvar.

– Och gör karriär! Inte många 
kvinnor har höga poster i brittisk 
räddningstjänst, underströk Nicola 

Lown, stationschef på en brandstation 
i London.

Attundas Ida Texell är en av få 
kvinnor bland svenska räddnings-
chefer. Hon höll en inspirerande 
föreläsning för kommissionen.

Räddningstjänstens världsom-
spännande organisation CTIF har 
funnits sedan år 1900. Arbetsgruppen 
för att främja kvinnors deltagande 
bildades 2012. I fjol omvandlades 
arbetsgruppen till en permanent 
kommission.

Ett av de mest närliggande uppdra-
gen blir att kartlägga arbetsuppgifter 
och villkor för räddningstjänstkvinnor 
som inte är operativa brandmän.

Kommission stöttar  
kvinnor över alla gränser

Granska normerna
med Marco Helles
Nätverket Jämställda Räddnings-
tjänster, NJR, bjuder in till två 
utbildningsdagar med fokus på 
diskriminering, normer, arbets-
platskultur och genus. 

Utbildningen är upplevelse-
baserad med övningar och aktivt 
deltagande. Den leds av Marco 
Helles, erfaren utbildare inom 
mänskliga rättigheter, mångfald 
och jämställdhet samt ledarskap.

Marco har utbildat många inom 
räddningstjänsten, bland annat 
inom projektet Självklart, på 
Räddningstjänsten Syd och på 
brandförsvaret i Uppsala.

Utbildningen ges i Stockholm 
10–11 juni. 

Anmäl på www.njr.nu.

Sprid infobladet!
Hjälp oss se till att fler har 
chansen läsa Räddningstjänst 
för alla. Mejla infobladet till dina 
kontakter, skriv ut det, lägg fram 
i lunchrummet och sätt upp på 
anslagstavlan!

Och glöm inte tipsa oss om det 
du tycker att vi bör ta upp. Hör 
av dig till lena.brunzell@msb.se.

Mira Leinonen var bara sju år när hon 
gick med i ungdomsbrandkåren. Hon har 
fortsatt inom säkerhetsbranschen, och är nu 
ordförande i kommissionen för att förbättra 
villkoren för räddningstjänstkvinnor i alla 
länder.

http://www.njr.nu
mailto:lena.brunzell%40msb.se?subject=R%C3%A4ddningstj%C3%A4nst%20f%C3%B6r%20alla


MSB:s jämställdhets- och  
mångfaldshandläggare: 

Lena Brunzell

lena.brunzell@msb.se

010240 53 75

Kontaktperson NJR:

Ann-Sofi Johansson

annsofi.johansson@sbff.se

070854 58 14 

Redaktion infoblad:

Annika Lindqvist

annika.lindqvist@msb.se

072562 11 77

Läs mer
Delta i diskussionen  
på Facebook i gruppen  
Styrkan är våra olikheter.

Eller besök www.msb.se/mangfald  
och www.njr.nu.

Polistips öppnar skånska dörrar
snabbt, smidigt och skadefritt
Snabbare, mer ergonomiskt och mindre 
riskfyllt. Rsyd testar polisens metod att 
forcera dörrar.

Dörrforcering är tungt, särskilt för den 
som är kortväxt och tvingas använda 
mycket muskelkraft i en besvärlig 
arbetshöjd. 

I Skåne är dörrarna ofta extra svårfor-
cerade. Dansk standard är vanlig, med 
säkerhetsdörrar som går inåt, vilket ger 
liten hävstångseffekt. Många gånger 
använder räddningstjänsten därför hög-
höjdsfordon till att lyfta upp rökdykare 
som tar sig in via balkong eller fönster 

i lägenheten där det brinner, ett både 
tidsödande och riskfyllt moment.

Inom det MSB-stödda projektet 
Brandstation för alla har Räddnings-
tjänsten Syd letat efter bättre metoder 
för dörrforcering, och hittat en.

Eller egentligen fått ett polistips.
– Polisen har börjat använda hydrau-

liska spridare, såna som man har för 
att lyfta fordon och få loss fastklämda 
vid trafik olyckor, berättar Patrik  
Andersson vid Räddningstjänsten Syd.

Spridaren kan sättas i nederkant 
medan man använder brytverktyg 
högre upp på dörren. 

– När polisen har haft spridaren i 
skarpt läge har de ibland kommit in på 
30 sekunder, medan det har hänt att 
det tagit tio minuter för oss att forcera 
en dörr med traditionell teknik. 

Den hydrauliska spridaren väger 
knappt 13 kilo.

– Den enda nackdelen är priset, ca  
95 000 kronor. Men vi hoppas att den 
ska kunna användas till annat också.

Under sommaren ska två stationer, 
Centrum i Malmö och Lund, använda det 
nya redskapet för att sedan utvärdera.
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Vi presenterar 
stolt…
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RÄDDA!

Män på småorter gillar jämställt  |  Bara reträttposter för äldre 
Väktare som rycker ut sparar miljoner åt kommunen 

 Kontrollbehovet hämmar  |   Genusforskaren som blev brandman   

En tidning om räddningstjänst i utveckling

Femton tjejer kom när Västra Sörmlands 
räddningstjänst den 19 april hade Öppet 
Hus i Katrineholm, särskilt för kvinnor. 
Direktionsordföranden, räddningschefen 
och brandmän var med och presenterade 
verksamheten.

Kvinnorna fick testa hjärt- och lung-
räddning, första hjälpen vid trafik-
olycka enligt L-ABCDE-metoden och 
brandsläckning.

– Även om inte alla blir brandmän 
ville vi skicka med dem lite kunskap, 
säger brandmannen Adam Svensson.

Men grundtanken var att inspirera 
fler kvinnor till att börja i räddnings-
tjänsten, och det verkar ha lyckats.

– Flera ska söka till SMO. Vi ska  
hålla kontakt med dem för att följa 
upp intresset.

Flera SMO-aspiranter efter Öppet Hus

Rädda! är en specialtidning om den 
genusforskning som fokuserat på 
räddningstjänsten. Tidningen ges 
ut av MSB och kan beställas från 
publikationsservice: https://msb.se/sv/
Produkter--tjanster/Publikationer/
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