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Sammanfattning 
 

Räddningstjänsten har under lång tid kännetecknats av en homogen organisation med en 

utpräglad manlig jargong. 1997 påbörjade räddningstjänsten sitt jämställdhetsarbete på 

uppdrag från regeringen. Arbetet med jämställdhet har kantats av motstånd och fördomar från 

både allmänheten och inom räddningstjänst. Genom tidigare forskning och kvalitativa 

intervjuer med kvinnor som examinerats från brandmansutbildningen, Skydd mot olyckor 

(SMO), ger uppsatsen en inblick i hur jämställdhetsarbetet inom räddningstjänsten har 

utvecklats fram till i dag. Resultatet visar att kvinnorna i studien upplever en attitydförändring 

mot kvinnliga brandmän både bland allmänheten och på brandstationerna. De flesta 

informanterna i studien upplever att SMO utbildningen och brandmannarollen ger 

motsvarande utvecklingsmöjligheter oavsett kön. De kvinnor som arbetar som 

heltidsbrandmän har ökat från att det helt saknades kvinnor som arbetade som 

heltidsbrandmän 1997 till att år 2013 innefattas av 170 stycken. En grund till ökningen anses 

vara SMO utbildningen, som startade hösten 2003. SMO utbildningen öppnar dörrarna för 

samtliga personer som vill utbilda sig till brandman. Andra betydande faktorer har bland 

annat innefattats av utveckling av de fysiska rekryteringstesterna och stöd från chef och 

arbetskollegor.  Varje kommun har mandat att själva bestämma sitt antagningsförfarande. 

Detta kan vara en bidragande orsak till att jämställdhetsarbetets skiljer sig åt i landat. 

 

Sökord: genus, räddningstjänst, kvinnors underrepresentation, mansdominerade yrken, 

kvinnor inom räddningstjänsten, kvinnlig brandman 
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1 Inledning 
Brandmannayrket har tidigare ansetts som farligt och olämpligt för kvinnor grundat på de 

olyckor och dödsfall som drabbade räddningstjänsten under sjuttiotalet. Det ansågs därför inte 

lämpligt för kvinnor att arbeta som brandmän och därmed bestod brandmannastyrkan endast 

av män. Med anledning av detta bedrevs inget jämställdhetsarbete inom räddningstjänsten 

(Ericsson, 2011). År 1997 fanns inga kvinnliga heltidsanställda brandmän i Sverige. Efter ett 

regeringsuppdrag samma år påbörjade räddningsverket sitt jämställdhetsarbete (Andersson, 

1997). Efter påtryckningar från regeringen genomförde Stockholms brandförsvar projektet 

Brandman och kvinna. Resultatet av projektet visade att kvinnor klarade av att arbeta som 

brandmän (Gavhed, 1998). 

Jämställdhetsarbetet har mötts av motstånd och negativa attityder både från manliga 

brandmän och från allmänheten. Heta debatter har cirkulerat i branschtidningar och media i 

samband med olika projekt.  

Ur detta myller av röster mot kvinnliga brandmän kunde en särskild synpunkt 

och farhåga höras allt tydligare: Kunde kvinnor klara yrket fysiskt? (Katri 

Linna, Diskrimineringsombudsman, 2010) 

Olofsson beskriver arbetsmiljön inom räddningstjänsten som grov med en uttalad manlig 

jargong (2011). Ericsson beskriver kulturen som ”rå men hjärtlig” och menar att jargongen är 

en viktig del i skapandet av yrkesidentiteten, där tillit och förtroende vilar på känslan av 

outtalade normer om likhet (2011). Denna homogena grupp av svenska män skapar och 

återskapar räddningstjänsten och den maskulina kulturen bidrar till att manliga kvalitéer 

dominerar och prioriteras. Ericson beskriver brandstationen som "den sista bastionen för 

mansdominansen i samhället" (2011). Kvinnor gallras bort i rekryteringar på grund av att stor 

vikt läggs vid mansdominerade egenskaper och yrkeserfarenheter (Roos och Andersson, 

2011). 

Den som sorterar bort kvinnor och personer med utländsk bakgrund går miste om 

värdefulla resurser som hade kunnat tillföra verksamheten ny och bredare kompetens 

(Katri Linna, Diskrimineringsombudsman, 2010).  

Räddningstjänstens förändring bestod i förändrade arbetssätt med fokus på förebyggande 

åtgärder. Brandmansutbildningen, SOM (Skydd mot olyckor) utbildningen startade 2003 och 

skulle föra ut statens budskap i jämställdhetsfrågor och det förändrade arbetssättet till 
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räddningstjänsterna via rekrytering av SMO studenter. Det visade sig att utbildningen blev ett 

hett diskussionsämne med positiva och negativa argument. Högre status och bättre löner 

genom höjd kompetens hos brandmännen hörde till de positiva argumenten, medan kritik 

riktades till att utbildningen krävde höga betyg framför fysisk styrka och praktiska handlag, 

som räddningstjänsten menade att arbetet kräver. Personal inom Räddningstjänsten oroade sig 

också för att gammal kunskap kan gå förlorad då den inte vinner erkännande (Ericson, 2011). 

Det fanns också förhoppningar om att SMO utbildningen skulle bidra till en mer jämställd 

rekrytering (Glans och Rother, 2008). 2010 lät Myndigheten för Samhällsskydd och 

Beredskap (MSB) göra en rapport, där det framgick att målet för räddningstjänsten var att 

uppnå fyrtio procent kvinnliga heltidsbrandmän till år 2014. Denna bakgrund gör det 

intressant att undersöka var räddningstjänstens jämställdhetsarbete står i dag elva år efter att 

SMO utbildningen startade.  

I studien undersöks hur kvinnor som genomgått SMO utbildningen upplevde sin studietid 

samt deras erfarenheter av brandmannayrket. Studiens resultat tillsammans med tidigare 

forskning kan öka kunskapen om räddningstjänstens jämställdhetsarbete genom att belysa 

bakomliggande faktorer i förändringsarbetet. Ett underliggande mål för studien är att 

undersöka om SMO utbildningen kan öka antalet kvinnor i räddningstjänsten. Förslag på hur 

vidare forskning kan bedrivas redovisas i slutet av arbetet. 

1.1 Syfte 
Syftet är att undersöka utbildningen till brandman och hur brandmannayrket upplevs utifrån 

kvinnors perspektiv. Därigenom kan studien bidra till en inblick i räddningstjänstens 

jämställdhetsarbete. Ett underliggande syfte är att undersöka om utbildningen skydd mot 

olyckor (SMO) kan inbringa fler kvinnor att arbeta som brandmän. 

1.2 Frågeställningar 

Hur beskriver kvinnorna SMO utbildningen? 

Hur upplever kvinnorna brandmannayrket? 

Hur kan jämställdhetsarbetet tolkas utifrån kvinnornas erfarenheter? 
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2 Bakgrund och tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras brandmansrollen, Skydd mot olyckor (SMO)utbildningen och 
tidigare forskning för att öka förståelsen för vidare läsning samt ge en bakgrund till 
räddningstjänstens arbete med jämställdhet. Avslutningsvis lyfts motsättningar som senare 
ger en grund för studien. 

2.1 Brandmansrollen 

Benämningen brandman kan användas inom både privat och kommunal sektor och på olika 

yrkesgrupper inom räddningstjänsten. Specificeringen brandman i utryckningsstyrka är en 

distinktion som skiljer operativa brandmän från personal som arbetar med andra 

arbetsuppgifter som till exempel förebyggande arbete eller underhåll av utrustning. Brandmän 

inom kommunen kan arbeta heltid, deltid eller vara frivilliga. I denna studie avses kommunala 

heltidsanställda brandmän i utryckningsstyrka. En heltidsanställd brandman i 

utryckningsstyrka arbetar i skift och bor under arbetstiden på brandstationen (Ericson, 2011).  

Det genomsnittliga insatsarbetet av räddningstjänstens personal upptar cirka 3,2 procent av 

arbetstiden. De andra 96,8 procenten utgörs av andra arbetsuppgifter som till exempel övning, 

träning och social samvaro (Glans och Rother, 2007). 

 

Antalet brandmän i varje skiftlag skiljer sig mellan olika organisationer, ett vanligt 

förekommande antal är tre till fyra brandmän och en förman. Dimensioneringen är anpassad 

efter att rökdykning sker i par. För att få en anställning som brandman krävs godkänt i de 

fysiska testerna (Ericson, 2011). Rollerna i skiftlaget anpassas av vilken typ av olycka det 

handlar om. Vid brand ingår förare, förman, rökdykarledare samt första och andra rökdykare. 

Vid andra typer av olyckor ingår förman och roller som till exempel sjukvårdare, avspärrare, 

säkerhetsman, losstagare/räddning kemdykarledare samt första och andra kemdykare 

(Blondin, 2014). Jag går inte närmare in på vad de olika rollerna innebär, utan hänvisar vid 

intresse till Magnus Blondins avhandling i referenslistan. Med tanke på att studien innehar ett 

jämställdhetsperspektiv särskiljs yrkesrollen mellan könen och benämns därmed kvinnliga 

respektive manliga brandmän.  

2.2 SMO utbildningen 

Räddningstjänsten har under lång tid bedrivit handplockning vid sina rekryteringar. Det har 

inneburit att de personer som räddningstjänsten ansetts lämpliga fått möjlighet att 
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internutbilda sig till brandman (Roos och Andersson, 2011). Skydd mot olyckor (SMO) 

utbildningen startade hösten 2003 i Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps (MSB) 

regi. Den uppkom utifrån den nya räddningstjänstlagen, 2003:778, Lagen om skydd mot 

olyckor, som trädde i kraft 2004. Den nya utbildningen gör det möjligt för den som klarar 

utbildningen kan bli en potentiell brandman (Glans och Rother, 2007). 

Skydd mot olyckor (SMO) är en eftergymnasial utbildning som pågår under två år och 

bedrivs i Revinge och Sandö (MSB 1). Varje år examineras cirka 240 elever från åtta klasser, 

varav cirka fjorton procent är kvinnor (Bilaga 3). Fyra klasser är platsbundna och fyra ges på 

distans. Utbildningen är uppdelad i en teoretisk del, en praktisk del (MSB 1) och en femton 

veckor lång lära i arbete (LIA). LIA:n innebär att eleven får praktisera sina kunskaper i 

arbetslivet och detta utförs under den tredje terminen av utbildningen. Det har tillkommit en 

ytterligare två veckor lång LIA i början av utbildningen. Detta för att ge eleven möjlighet att 

prova på vad brandmannayrket innebär i ett tidigt skede i utbildningen (Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap (MSB 3). Efter examen har studenten möjlighet att arbeta inom 

den kommunala räddningstjänsten och möjlighet finns att arbeta inom andra kommunala 

verksamheter, statliga förvaltningar och företag inom området skydd mot olyckor (MSB 1). 

MSB:s antagningskrav till SMO utbildningen (MSB 2):  

• Intyg på rullbandstest enligt minimikravet (Mer information om minimikravet 
presenteras under rubriken ”3.2 fysiska krav”) 

• Betyg 
• Körkort B 
• Intyg på simkunnighet motsvarande guldbojen 

Arbetslivserfarenhet som överstiger 2 år ger extra meritpoäng (MSB 4). 

 
Det finns sexton utbildningsansvariga som arbetar med SMO utbildningen. De menar att 

uppfattningen bland utbildningens lärare är att utbildningen matchar yrket som brandman på 

ett tillfredställande sätt utifrån de krav som lagstiftaren (staten) satt i och med den nya lagen. 

Matchningen med yrkeslivet ses som ett problem på grund av att det finns kommuner som 

inte delar lagstiftarens (statens) och SMO utbildningens uppfattningar om hur lagen om skydd 

mot olyckor bör bedrivas. Det kan bero på att kommunerna har kommit olika långt med att 

implementera helhetstanken med lagen om skydd mot olyckor.  Detta kan vara bidragande till 

att utbildningen inte uppnår den legitimitet och status den har för avsikt att göra. Studenterna 
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får med sig de fysiska krav som sätts på en brandman och lär sig ett sunt förhållningssätt till 

hälsa och livsstil. I framtiden hoppas utbildningens lärare på att det kommer att ske en 

förändring av den konservativa inställningen från de som arbetar inom räddningstjänsten och 

kommunen. De hoppas också på en enhetlig syn på de fysiska kraven och värdet i SMO 

utbildningen. Då kan räddningstjänsten fortsätta rekrytera personer med denna 

grundutbildning och använda elevernas hela kompetens. På så sätt kan utbildningens värde 

höjas och därmed få den legitimitet på arbetsmarknaden som den är tänkt att ha. 

Hans sammanfattar utbildningen med orden:” Helhet, upphov till problemlösning och 

spännande” (Utbildningsansvarig, Hans skoglund, MSB).  

De rekonstruerade insatsövningar som eleverna vid SMO utbildningen praktiserar utförs med 

arbetslag om en plus fyra. Detta innebär en förman och fyra brandmän och är den struktur 

som brukas av de flesta heltidskårer i Sverige (Blondin, 2014). 

 

Räddningstjänsten vill ha praktiska personer som är inriktade på reaktivt arbete. De blir 

osäkra på SMO elevernas kompetens i det praktiska arbetet efter utbildningen genom att det 

är höga intagningspoäng och att halva utbildningen är teoretisk. Detta kan enligt 

räddningstjänsten leda till att eleverna är teoretiker i stället för praktiker (Glans och Rother, 

2008). Stenberg med flera beskrev i sin rapport att den likformiga rekryteringen till SMO 

utbildningen måste bort. En brandman i studien uttryckte: 

Vi rekryterar i en så fruktansvärt homogen grupp. Alla ser ut som jag: 

Kortklippta, vita medelklassmän … vilket leder till en alltför, konform och 

homogen arbetsmiljö. 

Den administrativa chefen för Mälardalens Brand‐ och Räddningsförbund (MBR) 

ansåg att det var en fråga för SMO utbildningen och att räddningstjänsten inte kan rekrytera 

kvinnor som inte finns. Han beskrev vidare att neddragning av överkapacitet i skiften medför 

att alla måste kunna nästan allt och det kan påverka rekryteringsläget för kvinnor (Stenberg 

med flera, 2012). Genom att fokusera på intersektionell könspedagogik i skolan förebyggs 

avhopp och främjar eleverna inlärning (Lykke, 2005).  

2.3 Räddningstjänstens jämställdhetsarbete 

Jämställdhetslagens (SFS 1991: 433) ändamål är att främja kvinnors och mäns lika rättigheter 

gällande arbetet, anställnings- och arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter. Lagen vill 
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främst förbättra villkoren för kvinnor i arbetslivet (§1). Samverkan mellan arbetsgivare och 

arbetstagare ska bidra till åtgärder för att uppnå jämställdhet i arbetslivet (§2). Vid 

underrepresentation av kvinnor eller män ska arbetsgivaren anstränga sig att rekrytera in det 

underrepresenterade könet (§9).  

  

På uppdrag av regeringen påbörjades, 1997 ett aktivt jämställdhetsarbete inom 

räddningstjänsten. Samma år genomförde Stockholms brandförsvar projektet Brandman och 

kvinna. Kvinnor projektanställdes för att se hur de fysiska testerna stämmer överens med vad 

yrket till brandman kräver och intervjuer och enkätundersökningar genomfördes för att 

undersöka hur de upplevde rekryteringen och arbetet som brandman. Rapportens resultat lade 

grunden till räddningstjänstens jämställdhetsarbete (Gavhed, 1998). Räddningsverket har gett 

stöd till forskning, samordnat nätverksträffar och ordnat ”prova på dagar” för att locka 

kvinnor till räddningstjänsten. Staten har också bidragit till genusforskningen, som bland 

annat har undersökt kulturen som råder på brandstationerna och vilka faktorer som kan vara 

bidragande till kvinnors underrepresentation inom räddningstjänsten (Ericson, 2011). 

 

Som ett led i processen ersattes räddningstjänstlagen av en ny lag, 2003:778, Lagen om skydd 

mot olyckor (LSO) den 1 januari 2004. I och med att denna lag skulle träda i kraft, startade 

SMO utbildningen (Skydd Mot Olyckor) hösten 2003. Tanken med denna utbildning var att 

anpassa en utbildning utifrån de krav som staten satt upp för räddningstjänsten, vilket bland 

annat innebär fokus på förebyggande arbete. Samtidigt som det förebyggande arbetet vävdes 

in i utbildningen var den också tänkt att öka möjligheterna för kvinnor i rekryterings-

processen. Det samtalades om SMO utbildningen som en revolution för att få fler kvinnor till 

räddningstjänsten (Glans och Rother, 2008). Räddningstjänsten befinner sig i en förändring. 

Invanda mönster och arbetsmetoder har diskuterats och rekryteringsmodeller har ifrågasatts. 

Möjligheten att öka jämställdheten i räddningstjänsten finns med SMO utbildningen, menar 

Håkan, brandmästare. Han menar att det är en ledningsfråga (Ibid). 

 

Förbundsdirektörerna i storstadsregionerna fick i uppdrag att utarbeta en ny 

rekryteringsmodell för rekrytering av brandmän. 2009 skrev Holmstöm med flera att 

Räddningstjänsterna vill betona att SMO utbildning eller motsvarande förutsätts för att kunna 

utföra brandmannayrkets breda uppdrag. De menade att studenterna från SMO utbildningen 

hade för låg representation av kvinnor och personer med annan etnisk bakgrund för att uppnå 
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kraven från personalpolitiken. Räddningstjänsten såg därmed ett behov av fortsatt dialog med 

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) om hur antagningskraven kan anpassas 

och förändras för att säkerställa räddningstjänsternas rekryteringsbehov (Holmström, Seth & 

Blix, 2009). 

 

2010 skrev Markör Marknad och Kommunikation AB på uppdrag av MSB en rapport om 

Attityder till jämställdhet inom räddningstjänsten. Rapporten har undersökt attityder från både 

allmänhet och brandmän. I rapporten framkommer att majoriteten av de båda grupperna är 

positivt inställda till jämställdhet. Det förekommer några negativa uttalanden, dock är det få 

som uttalar en öppet negativ attityd till kvinnliga brandmän. I rapporten framgår att MSB har 

som mål att fyrtio procent av brandmännen är kvinnor år 2014. Det som lyftes som en 

avgörande faktor i det sammanhanget var att förändra synen på yrket (Rapport, MSB, 2010).    

2.4 Krav i Brandmannayrket 

Yrket som brandman kräver en god fysisk förmåga. Lagen har satt ett minimikrav på vad en 

person behöver klara för att kunna arbeta som brandman Afs: 1995:1 (Arbetsskyddsstyrelsens 

föreskrifter). Detta test är ett rullbandstest där personen får gå på ett rullband med full 

larmutrustning inklusive syrgastuber, som tillsammans väger cirka tjugofyra kilo. Testet pågår 

i sex minuter med en lutning på åtta grader och en hastighet på fyra och en halv kilometer i 

timmen (Andersson, 1997). Ett av kraven som ställs för att bli antagen till SMO utbildningen 

är att individen uppnår detta minimikrav (MSB 1). De fysiska arbetstesterna som används vid 

rekrytering av brandmän är olika på olika platser i landet. Det beror på att kommunerna själva 

får sätta upp de krav de anser lämpliga. Detta förfarande försvårar för de sökande då de inte 

vet vilka tester som gäller förrän vid rekryteringen. I Anderssons rapport framkommer att 

samtliga intervjuade svenska kvinnor som varit brandmän framhåller vikten av att kunna ha 

samma tester i hela landet. Det skulle underlätta personalrörligheten. När rapporten skrevs 

vågade inte brandmännen byta arbetsplats, då de inte visste vilka krav som ställdes. Testerna 

blev hårdare om de sökande blev fler. Informanterna menade att det i testsituationerna 

glömdes bort att det var lagspelare man sökte och inte någon som enbart kan agera 

individuellt (Ibid.). Variationen mellan rekryteringstesterna har medfört dispyter mellan 

räddningstjänstens organisationer om vad som bör testas och vad som anses vara skäliga 

testnivåer. Storstadskommuner med fler innevånare antar högre testnivåer, vilket gör att 
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kvinnor söker sig till mindre kommuner. Detta bidrar i sin tur till statushierarkier mellan olika 

brandstationer och brandförbund (Ericsson, 2011).  

I MSB:s rapport från 2010 framkommer en intressant iakttagelse mellan de tre viktigaste 

egenskaperna hos en brandman. Bland allmänheten var det övervägande styrka som angavs 

som den viktigaste egenskapen följt av mod. Hos brandmännen var det samarbetsförmåga och 

lugn som värderades högst. Tyngdpunkten för brandmännen låg på den öppna frågan som 

innefattades av psykiska egenskaper. Den öppna frågan låg näst högst för allmänheten 

(Rapport, MSB, 2010).  

2.5 Föreställningar om kvinnliga brandmän och mansidealet 

I projektet Brandman och kvinna såg männen på brandstationerna stora nackdelar med att ha 

kvinnor i räddningstjänst och få angav positiva effekter. De ansåg att alla i utrycknings-

styrkan måste klara samtliga arbetsmoment för att arbetsinsatsen skulle bli effektiv och av 

hänsyn till kollegornas säkerhet. 

 

Det uttrycktes också en oro för brandförsvarets möjligheter att uppfylla de krav som 

allmänheten har rätt att ställa (Gavhed, 1998). Motståndet kan kopplas till den homosociala 

kultur som präglar räddningstjänsten. Kopplingen mellan maskulinitet och brandmannayrket 

är starkt etablerat och det är viktigt att passa in i jargongen och kulturen som råder bland 

kollegorna på stationen (Olofsson, 2011). Olofsson har genom fältstudier följt fyra manliga 

skiftlag inom räddningstjänsten. Studien visar hur den skämtsamma jargongen kopplas till de 

homosociala mönster som präglar gemenskapen i räddningstjänsten. Genom infantilisering 

och omsorgspraktiker framkom aktiviteter som visade hur brandmännen upprätthöll och 

reproducerade den speciella homosocialitet som Olofsson tolkade som en orsak att det fanns 

så få kvinnliga brandmän (2011). Kulturen på mansdominerade arbetsplatser beskrev en 

”grabbig och hård jargong”. Porrbilder och sexuella uttryck kan vara att männen vill skydda 

sin manliga kultur genom att de upplevde kvinnorna som ett hot mot den invanda gemenskap 

de är vana att ingå i (Keisu, 2009). Den svenske medieforskaren. Det finns studier som visar 

hur populärkulturen visar upp brandmän som mansideal. Brandmän framställdes som symbol 

för ett gentlemannamässigt och handlingskraftigt mansideal redan i filmens tidiga historia 

(Dahlén, 1996). De stereotypa föreställningarna om brandmän som förmedlas genom bland 

annat media får betydelse för hur brandmännen förhåller sig till sitt arbete. Ericson beskriver 
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vidare att om dessa föreställningar upprätthåller brandmännens grundläggande uppfattningar 

om sin omvärld och sig själva (Ericson, 2011). Ekenstams artikel beskriver hur kön 

rekonstrueras i organisationer och att homosocialitet kan förklara könssegregering och manlig 

dominans i organisationer genom att män identifierar sig med andra män. Dessutom visar 

studien att den manliga jargongen distanserar gruppen från kvinnor och män som inte 

överensstämmer med det ideal gruppen gemensamt har skapat (Ekenstam, 2006).   

 
Den tveksamhet som män uttryckte för kapaciteten hos kvinnliga brandmän var vanligt 

förekommande och kunde förklaras av att kvinnors förmåga inte hänger ihop med de fysiska 

kraven på en brandman (Olofsson, 2011). En annan anledning till att det fanns så få kvinnliga 

brandmän kan vara Räddningstjänstens rekryteringsprocess. Den visade att kvinnor utesluts 

på grund av att de inte hade de önskade praktiska arbetsmeriterna. Därigenom kommer de inte 

i fråga vid handplockningen av rekryter. Att vara brandman ansågs vara ett praktiskt arbete 

som krävde styrka och praktiskt handlag. Män med bakgrund som elektriker, mekaniker eller 

något annat praktiskt arbete handplockades och utbildades internt av räddningstjänsten. 

Genom att räddningstjänsten väljer ut sina kommande medarbetare på det sättet utesluts 

kvinnor i rekryteringsprocessen genom att de saknar de efterfrågade meriterna (Roos och 

Andersson, 2011). Studien hävdade att det inte endast var fysiska tester som var orsaken till 

att kvinnor inte anställdes som brandmän. En SMO-examen ökade heller inte kvinnors 

chanser att bli brandman. SMO utbildningen sågs som något negativt då mansdominerade 

yrken som skogshuggare, bilmekaniker eller elektriker värderas högre. Handplockningen av 

brandmän vid räddningstjänsten ansågs således vara det största problemet vid rekrytering 

ansåg Roos och Andersson. De som får chansen vid handplockning blir män, genom att de har 

erfarenhet inom mansdominerade yrken. Detta medför att den segregerade arbetsmarknaden 

utesluter kvinnor på grund av kön (Roos och Andersson, 2011).  Ericson (2011) beskriver hur 

brandmän framhåller vikten av praktisk kompetens, medan personalen i ledningen värnar om 

utbildning. 

 

2.6 Kvinnliga brandmän 

Brandmannayrket har tidigare ansetts som farligt och olämpligt för kvinnor och därigenom 

undantagits från att bedriva jämställdhetsfrågor (Ericsson, 2011). Vid rekryteringen till 

projektet Brandman och kvinna krävdes godkänt rullbandstest och godkänd 
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läkarundersökning enligt AFS 1995:1. Detta motsvarade det minimikrav som är ställt för att 

klara de fysiska krav som brandmannayrket kräver. Efter att de kvinnliga projektdeltagarna 

fått en grundutbildning av räddningstjänsten, förlades de på sju olika brandstationer i 

Stockholmstrakten. Där skulle de prova på att arbeta som brandman under sex månader. 

Rapporten visade att kvinnor kan klara av att arbeta som brandman. Arbetsledarnas 

bedömningar visade att så gott som samtliga deltagare ansågs lämpliga som brandmän efter 

projekttjänstgöringens slut (Gavhed, 1998). 

 

En viktig aspekt är att sätta samma fysiska krav för både kvinnor och män. Med den 

utgångspunkten är kvinnor välkomna menade de intervjuade männen i projektet Brandman 

och kvinna (Ibid). Räddningsverket inhämtade värdefulla erfarenheter om kvinnliga brandmän 

på sin studieresa i USA 1997 (Andersson, 1997). Där framkom att det för tjugo år sedan 

anställts kvinnor genom kvotering, med negativa effekter som följd. De negativa effekterna 

bestod i att många av kvinnorna inte hade klarat av sina arbetsuppgifter och konsekvensen 

blev då att männen såg bevis för att kvinnor inte kunde klara av de uppgifter som 

brandmannayrket innebar. När studieresan gjordes hade en förändring av attityder skett och de 

manliga brandmännen uttryckte att de i dag är positiva till kvinnliga brandmän, detta hade 

dock tagit tid att reparera efter misstaget att låta kvotera in kvinnor. Det framkom också att 

männen som hade problem att acceptera kvinnliga brandmän också visade problem med sina 

manliga brandmanskollegor. De erfarenheter som framkom från kvinnorna i USA var att en 

positiv attityd på arbetsplatsen är en förutsättning för rekrytering av kvinnliga brandmän. De 

understryker chefens och ledningens stöd och ansvar att vara föregångare för detta arbete. De 

uppger att det bör finnas policydokument som reglerar arbetsförhållanden som till exempel 

graviditet och att arbetsplatsen bör utformas för att passa både män och kvinnor (Andersson, 

1997). Andersson skriver vidare i sin rapport om en intervjustudie som genomfördes med sex 

kvinnor som arbetat som brandmän i Sverige. Det visade sig att avsaknad av stöd från 

cheferna hade varit det som upplevdes som svårast att hantera. Det visade sig att de svenska 

kvinnorna lade fram samma förslag som de amerikanska kvinnliga brandmännen, det vill säga 

stöd från chefer, rutiner gällande graviditet och information gällande attityder, arbetsuppgifter 

och utrustning vid anställning av kvinnliga brandmän (Ibid.). De Amerikanska forskarna 

Yoder och Aniakudu beskriver hur personer som avviker från normen haft svårt att stanna i 

brandmannayrket. Studien visade hur afroamerikanska kvinnliga brandmän utsattes för 

verbala och fysiska påhopp. De missgynnades och trakasserades av sina arbetskollegor och 
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forskarna menade att de mekanismer som låg bakom exkluderingen var att de inte tillhörde 

normen som utgjordes av vita män (Yoder och Aniakudu, 1997 ). Den allmänna stereotypen 

av vita kvinnor som sköra och "Kvinnliga" står i stark kontrast till stereotypen av svarta 

kvinnor som atletiska, ”lastdjur”. Med tanke på dessa skillnader, är det inte förvånande att vita 

kvinnliga brandmän anses vara feminina och svaga i motsats till att svarta kvinnor antas vara 

självständiga. Följden blev att vita kvinnor blev underbelastade, medan afroamerikanska 

kvinnor blev överbelastade. Båda grupperna upplevde otillräckliga instruktioner, fientlighet, 

tystnad, övervakning, brist på stöd samt ansträngda relationer med arbetskamrater. Dessa 

föreställningar av Svarta och vita kvinnor orsakar missförstånd och oenighet mellan grupper, 

vilket dök upp i studien mellan afroamerikanska och vita kvinnliga brandmän (Yoder och 

Berendsen, 2001).  

  

 
Figur 1. Antal kvinnliga brandmän från 2002 till och med 2013. 
 

Figur 1 visar att antalet kvinnor inom räddningstjänsten har haft en stadig ökning. År 2002 

fanns det 15 kvinnor som arbetade som brandmän på heltid och 2013 hade antalet stigit till 

170 stycken (Hulling, 2014), vilket motsvarar 3,4 procent heltidsanställda kvinnliga brandmän 

2013 (MSB:s tillsynsenhets årliga uppföljning). Under åren 2000 till 2010 minskade antalet 

hel och deltidsanställda brandmän i Sverige med 10 procent enlig en granskning av 

Vetenskapsradion Forum (Skånskan.se 4 april, 2014). 

 



 

14 

 

2.7 Motsättningar 

Under rubriken 2.3 Krav i brandmannayrket går det att utläsa en otydlighet om vad kraven 

innebär. Det finns ett lagstadgat minimikrav, som utbildningen använder sig av och därefter 

sätter respektive kommun sin egen gräns. Detta visar på en otydlighet för personer som vill bli 

brandmän, då de inte vet vilka krav som gäller. Rubriken 2.4 Föreställningar om kvinnliga 

brandmän beskriver den homosociala kulturen i räddningstjänsten som förknippas med styrka 

och män som oroar sig för att kvinnors fysiska förmåga och inte klarar det krävande arbetet 

som yrket innebär. Männen menar att kvinnor som klarar av de fysiska testerna är kapabla 

brandmän. Under rubriken 2.5 Kvinnliga brandmän visas att kvinnor klarar av 

brandmannayrket. Det kan därigenom sägas att handplockningen av brandmän kan beror på 

andra faktorer än vad som krävs för att kunna arbeta som brandman. Det krävs således en 

tydligare rekryteringsram inom räddningstjänsten. I rapporten Brandman och kvinna 

presenteras en enkätundersökning bland fyrtiofem heltidsanställdas kvinnliga brandmän i 

USA. Där presenteras förslag på åtgärder för att höja andelen kvinnor inom räddningstjänsten, 

dessa delas av de kvinnliga brandmännen från Sverige (Andersson, 1997). Förslagen består av 

stöd från chef och ledning, attitydförändring av kvinnliga brandmän, rutiner kring 

arbetsuppgifter vid graviditet. Figur 1 visar att antalet kvinnliga heltidsbrandmän har ökat från 

femton till hundrasjuttio i antal de senaste tolv åren. MSB hade 2009 en förhoppning om att 

det skulle finnas fyrtio procent kvinnliga brandmän 2014. Hur stämmer det överens med hur 

långt jämställdhetsarbetet har nått i dag, 2014? 

 

Nedan presenteras några av de åtgärdsförslag som de kvinnliga brandmännen i Gavheds 

rapport lyfte för en förbättrad rekrytering av kvinnor till räddningstjänsten: 

• Förändring av attityder till kvinnliga brandmän.  

• Förbättra tydligheten i vilka krav som ställs för att bli brandman. 

• Förbättra rutinerna vid graviditet och i rekryteringsprocessen. (Gavhed, 1998).    

  

Genom att intervjua kvinnor som gått SMO utbildningen vill denna studie fånga deras 

reflektioner på SMO utbildningen och yrket som brandman. På så sätt hoppas denna studie 

med hjälp av tidigare forskning kunna belysa framgångsfaktorer i räddningstjänstens 

jämställdhetsarbete. 
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3 Teoretiska utgångspunkter 
För att öka förståelsen för räddningstjänstens jämställdhetsarbete utgår denna studie från två 

teoretiska infallsvinklar. De teorier som används är förändringsprocessen och Karasek och 

Theorells krav, kontroll och stödmodell. Förändringsprocessen används som verktyg för att 

förklara hur ett förändringsarbete kan påverka en organisation. För att få en förståelse för 

arbetstillfredsställelsens betydelse för att inbjuda och behålla kvinnor i räddningstjänsten har 

Krav/kontroll-modellen använts. 

3.1 Organisationsförändring 

En förändring kan ske av olika anledningar och ha olika typer av drivkrafter.  En stark och 

homogen kultur kan bli ett hinder för förändring. Genom att människorna i organisationen har 

en gemensam syn på världen kan det få negativa följder för att kunna ta till sig andra 

synvinklar. Motståndet blir sannolikt starkare ju starkare och homogenare organisationen är, 

den så kallade kulturella paradoxen. Organisationer som utmärks av mångfald har den största 

kapaciteten att förändras (Jacobsen, 2004). 

  
 

   

 

 

 

  

 

Bild 1. Motkrafter och förändringskrafter av olika styrka i organisationer (Jacobsen, 2004) 

Bild 1 visar motstånd och förändringskrafter i en organisation. Är organisationen stabil finns 

stort motstånd till förändringar och förändringskrafterna blir därmed svaga. Det gäller för 

ledningen att minska morståndet eller stärka förändringskrafterna för att åstadkomma en 

förändring. En förutsättning att lyckas i förändringsarbetet kan vara att skapa ett engagemang 

för den nya idén. Intressekonflikter eller känslomässiga förhållanden och kännetecknas i de 

flesta fall av motstånd (Jacobsen, 2004). Kulturen i en organisation är förmodligen svårare att 
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förändra än strukturella och strategiska element. Det beror på att företagskulturen är osynlig 

och svårare att greppa. Kulturförändringar kräver att personer förändrar sin syn på världen 

och fordrar långa socialiseringsprocesser. Innebär förändringen en ombildning av 

grundläggande värden och djupt förankrade tänkesätt kan en våldsam motreaktion uppstå 

(Ibid). 

3.2 Krav/kontroll-modellen  

 

Bild 2. Karasek och Theorells krav-kontroll-stöd modell (Weman-Josefsson & Berggren, 2013). 

Från att arbetsmiljön mest har handlat om arbetets fysiska effekter på individens 

välbefinnande har intresset riktats mot förhållanden i den psykosociala arbetsmiljön och hur 

den kan stärkas hos individen och arbetsgruppen. Karasek och Theorells krav-kontroll-stöd 

modell (Bild 2) delar in arbetet i fyra olika idealtyper. Den visar att höga krav och låg kontroll 

över arbetet ger ett spänt läge. Ett arbete som möter höga krav, men som kombineras av starkt 

stöd och påverkansmöjligheter ger i stället goda förutsättningar för motivation. Möjligheterna 

att kunna påverka arbetsmöjligheterna ligger inte enbart i arbetets utformning och 

organisering, utan påverkas också av relation och kommunikation mellan individ, 

arbetsledning och arbetskamrater (Weman-Josefsson & Berggren, 2013). Psykisk belastning 

uppstår för arbetstagaren om kraven på arbetet är högre än arbetstagarens kontroll. Negativ 

stress uppstår när arbetstagarens förmåga står i obalans i förhållande till ställda krav. Karasek 

och Theorells forskning visar att socialt stöd har en positiv hälsomässig effekt i arbetet. En 

positiv relation mellan ledning, chef och medarbetare har visat mycket gynnsamma effekter 

på den psykosociala arbetsmiljön. Modellen nedan visar att höga arbetskrav kopplade till ett 

lågt beslutsutrymme och litet socialt stöd är värsta tänkbara läget och idealläget är låga krav 

med stort beslutsutrymme kopplat till starkt socialt stöd. 
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4 Metod  
Under detta avsnitt presenteras studiens metodologiska utgångspunkter, samt kriterier för 
kvalité och hantering av data. 

4.1 Tillvägagångssätt 

Kontakt togs med genusforskare inom räddningstjänsten, lärare på SMO utbildningen och 

räddningschefer. Diskussioner med dessa personer och min handledare mynnade ut i en 

bredare och djupare förståelse för ämnet. En vidare förförståelse gjorde det möjligt att 

upptäcka användbara teoretiska utgångspunkter som bidrar till en djupare förståelse för de 

fenomen som framträder i det insamlade intervjumaterialet. Kontakt togs med ansvariga för 

SMO utbildningen. De var hjälpsamma och bistod med klass listor från alla SMO:s 

utexaminerade klasser från starten 2003 till 2014. Listorna granskades och andelen kvinnor i 

varje klass räknades ut (Bilaga 3). Efter att ha sorterat bort distansklasserna, gjordes ett 

slumpvis obundet urval av examinerade kvinnliga elever från de platsbundna SMO 

utbildningarna. Tjugofyra mejl skickades ut och tio kvinnor erbjöd sig att delta som 

informanter i studien. 

 

De semistrukturerade telefonintervjuerna spelades in och transkriberades. Därefter raderades 

det inspelade materialet. Datamaterialet kodades och gemensamma teman lyftes fram ur varje 

intervju.  Koderna användes för att finna likheter och skillnader i materialet och de teman som 

utkristalliserades analyserades mot tidigare forskning och de teoretiska modellerna. Genom 

analysprocessen söktes förklaringar och en förståelse till den kontext och de företeelser som 

framkom i studien och hur de hänger ihop och inverkar på varandra.  

 

Analyserna av huvudtemana tillsammans med vetenskaplig forskning lade sedan grunden för 

reflektionsdelen, där olika slutsatser problematiserades och höjdes till en högre nivå. Studien 

avslutas med en slutsats där förklaringar till studiens frågeställningar behandlas och 

sammanfattas. Arbetet växlar mellan teori och empiri, det vill säga ett abduktivt 

tillvägagångssätt. En abduktiv slutledningsform innebär en växelverkan mellan slutsatser om 

enskilda företeelser och upptäckter i verkligheten (Olsson och Sörensen, 2007). 
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4.2 Insamlingsmetod och urval 

Studien har en kvalitativ ansats då syftet var att få en djupare förståelse för räddningstjänstens 

jämställdhetsarbete genom att intervjua elever från SMO utbildningen för att få deras syn på 

utbildningen till brandman och brandmannayrket. Inom kvalitativ forskning används oftast ett 

målstyrt urval utifrån vad studien avser att undersöka (Bryman, 2011). 

Intervjuguiden utformades efter frågeställningarna och delades upp i två delar. Den första 

delen var utformad för informanter som arbetade som brandmän och den andra delen var 

ämnad för de informanter som hade valt ett annat yrke efter utbildningen. Intervjuguiden som 

gällde utbildningen var gemensam för båda delarna (Bilaga 1). Informanterna valdes slumpvis 

ut efter klasslistorna och tjugofyra mejl med förfrågan om att delta skickades ut tillsammans 

med konfidentialitetskraven (Bilaga 2). Anledningen till att det skickades ut fler mejl än vad 

det behövdes informanter var att mejladresserna kunde vara upp till tio år gamla och det 

kunde finnas möjlighet att mottagaren inte använde den adressen. Det fanns också möjlighet 

att mottagaren inte hade något intresse av att vara med i studien. Tio personer gav sitt 

samtycke till att delta i studien. Bryman hävdar att vid kvalitativa studier bör bortfallet inte 

överstiga 50 procent (Bryman, 2011). I denna studie besvarades tio av tjugofyra mejl, vilket 

motsvarade 42 procent. Detta kan anses vara tillräckligt i detta fall, då mejladresserna kan 

vara upp till tio år gamla och inte används. Intervjuguiden mejlades ut efter att informanten 

gett sitt medgivande att delta. Det gjordes för att informanten i lugn och ro skulle få fundera 

på frågorna och därigenom kunna ge fylligare svar. 

 

Informanterna var bosatta över hela Sverige, vilket gjorde att intervjuerna genomfördes via 

telefon. Intervjuerna var semistrukturerade för att ge den intervjuade kvinnan möjlighet att 

fritt kunna tala utifrån frågorna samtidigt som intervjuguiden gav struktur (Bryman, 2011). 

Intervjuerna varade mellan fyrtiofem minuter och en timme. Telefonintervjuerna genomfördes 

under tre veckor och transkriberingen skedde parallellt.  

  

4.3 Avgränsningar/ forskningsinriktning 

Jag har valt att inte fokusera på de kvinnor som studerat på distans. Detta val grundas på att de 

elever som studerat på orten får en närmare gemenskap. Genom att jag bland annat vill 

undersöka det sociala sammanhanget valde jag att fokusera på den platsbundna SMO 
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utbildningen. I de sammanräknade tabellerna ingår samtliga avgångsklasser från 2005 till 

2013, det vill säga både de som studerar på orten och de som studerat på distans. Avsikten 

med tabellerna är att visa på den totala andelen examinerade kvinnliga studenter. 

 
Uppsatsen undersöker kvinnors upplever inom utbildning och arbetsliv, där tonvikt läggs vid 

rekryteringsformer ur ett jämställdhetsperspektiv. Denna studie anknyter därmed till 

forskningsriktningar inom det pedagogiska fältet kring personal och arbetslivsfrågor. Genom 

att kritiskt granska jämställdhetsarbetet inom räddningstjänsten utifrån tidigare forskning och 

de kvinnliga examinerade SMO studenternas upplevelser kan studien bidra med pedagogiska 

insikter i arbetslivet. Titeln Räddningstjänstens utbildning och rekryteringsformer syftar inte 

enbart på att granska detta fält utan likaledes skapa en pedagogisk förståelse för 

förändringsprocesserna i jämställdhetsarbetet. 

4.4 Bortfall 

De informanter som gett sitt samtycke att delta i studien fullföljde intervjun. Intervjuguiden 

skickades ut i förväg vilket kan minska risken för bortfall genom att informanterna kan se 

frågorna i förväg (Dahmström, 2011). Det förekom därmed inget bortfall av de informanter 

som gett medgivande till studien. Däremot kom svar från endast tio av de tjugofyra mejl som 

skickades ut. Det kan bero på att de inte var intresserade av studien. Det finns också en 

möjlighet att mejladresserna var gamla och inte används.  

 

4.5 Litteratursökning 

Artiklar söktes via databaser på Umeå universitet och via refererad litteratur. Litteratur och 

rapporter som berör kvinnor i räddningstjänst hittades på Umeås universitetsbibliotek. MSB:s 

hemsida innehöll information och länkar och har varit en källa till fakta och information. 

Detta innebär att studien bygger på rapporter och dokument som skrivits om 

räddningstjänstens jämställdhetsarbete. 

 

Sökord: genus, räddningstjänst, kvinnors underrepresentation, mansdominerade yrken, 

kvinnor inom räddningstjänsten, kvinnlig brandman 
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4.6 Etik 

För att en studie ska vara etiskt försvarbar krävs att forskaren delger information om de etiska 

kraven till de som medverkar i studien. Vetenskapsrådet har tagit fram fyra krav, vilka är: 

informationskravet, nyttjandekravet, konfidentialitetskravet och samtyckeskravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). När mejlen med förfrågan om deltagande skickades ut till de 

tillfrågade informanterna gavs information om kraven genom att tydligt beskriva studiens 

syfte, att deltagandet är frivilligt och att personen när som helst får dra sig ur, det framgick 

hur materialet skulle bearbetas och att det var anonymt (Bilaga 2).  

4.7 Kvalitetskriterier 

De viktigaste kriterierna inom samhällsvetenskaplig forskning enligt Bryman (2011) är 

Reliabilitet, Replikation och Validitet. Validitet betyder att se om studiens slutsatser hänger 

ihop med det studien vill undersöka. Reliabilitet visar hur väl forskaren kan beskriva 

tillvägagångssätten i studien, så att en likadan studie kan genomföras på samma sätt och 

uppnå samma resultat. Det visar på studiens förmåga till replikation, det vill säga om studien 

uppnår samma resultat vid en upprepning, då har studien uppnått hög reliabilitet (Bryman, 

2011).  Dessa kriterier är mer anpassade för studier av kvantitativ karaktär där man använder 

standardiserade och väl utprövade statistiska metoder för datainsamling och analys.  

Kraven på en kvalitativ studie handlar på samma sätt om att vara noggrann, tydligt beskriva 

genomförandet och hålla analysen väl grundad i data. Begreppen som används vad gäller 

kvalitetskriterier är exempelvis rigorösitet, trovärdighet och tillförlitlighet (Fejes & 

Thornberg, 2009). 

I min studie har jag använt mig av en kvalitativ metod vid datainsamling och analys. Jag har 

genomfört intervjuer med SMO studenter för att besvara syfte och frågeställningar. 

Informanterna är kvinnor som har genomfört SMO utbildningen och provat på att arbeta som 

brandman eller arbetar som brandman. De har delgett sina beskrivningar, erfarenheter och 

upplevelser. Informanternas ålder ligger mellan tjugofem och trettiosju år och de är bosatta 

över hela Sverige. De representerar både stora och mindre kommuner och representerar 

studenter mellan 2005 och 2012.  

Samtliga intervjuer transkriberades och lästes om och om igen. Intervjusvaren strukturerades 

utifrån syfte och frågeställningar. Samtidigt som de jämfördes mot tidigare forskning och 
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ställdes mot teorier. Resultatet ger en inblick i hur de intervjuade kvinnorna upplevde SMO 

utbildningen och arbetet som brandman. Min förhoppning är att studien följer en logisk och 

strukturell form med en naturlig röd tråd, så kallad koherens (Backman, 2011).  

5 Resultat 
Detta avsnitt redovisar de tio SMO studenternas upplevelser från SMO utbildningen och 

brandmannayrket. De tio telefonintervjuerna redovisas utifrån intervjuguidens teman och 

informanterna benämns inte vid namn för att på så sätt säkerställa sekretessen.  

5.1 Bakgrund 
 
Kvinnorna i studien är mellan tjugofem och trettiosju år. De tog examen mellan 2005 som var 

den första avgångsklassen och 2012. Antalet kvinnor i respektive klass har varierat mellan en 

och sju stycken det vill säga mellan cirka tre och nitton procent. Samtliga kvinnor upplever att 

fördelningen mellan könen inte är något problem och reflekterar inte så mycket över det. 

Några av informanterna saknar träningsbakgrund, men de flesta av de som intervjuades 

tränade regelbundet innan de sökte SMO utbildningen. De som inte har träningsbakgrund 

menar att de får arbeta lite hårdare än sina klasskamrater. De flesta av de intervjuade 

kvinnorna hade sökt upp utbildningen själva och menar att intresset avgör om man vill bli 

brandman. Några få hade sett en annons och halkat in på utbildningen på det sättet. Att på 

något sätt veta att man vill bli brandman och söker sig till utbildningen ökar chansen att arbeta 

som brandman efter utbildningen. Det grundas på den information som framkommit vid 

intervjuerna.  

 
Jag ville bli brandman en barndomsdröm … min syrras kille var brandman så 

han hjälpte mig att söka information. (Informant 8) 

 

5.2 SMO utbildningen 
Samtliga kvinnor hade höga betyg och många tyckte att det var märkligt att betygen blev 

avgörande för att komma in på en praktisk utbildning. De menar att i yrket som brandman 

behöver man vara praktiker ingen teoretiker. Samtliga kvinnor hade positiva erfarenheter av 

det bemötande de fick från omgivningen, lärarna och klasskamraterna. De hade goda 

erfarenheter från sin klass och berättar att stämningen i klassen mestadels var bra. Lärarna 
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uppfattades som peppande och hjälpsamma med något undantag. De praktiska momenten i 

utbildningen var lärorika men det framkom att de var för få. De uttrycker att de ville ha mer 

tid för de praktiska momenten på grund av att de var där för att bli brandmän, inte någon 

”skrivbordsprodukt”, som någon uttryckte det. Vissa moment kunde upplevas som tunga av 

några. Det var något som de var inställda på och det ställde inte till något problem, utan de 

arbetade i grupp och utvecklade tekniker som gjorde att de kunde klara momenten.  

 

Höga betyg kunna gallra bort folk och hela utbildningen borde omformas till ett 

år max. Intagningen borde spegla brandmannarollen mer med mer fystester som 

man sen gör för att komma in som brandman. (Informant 4) 

 

Det skiljer mycket från skolans tester jätte, jättemycket, ofantligt stor skillnad på 

rullbandstesterna. Jag tycker det är fel, det fanns både tjejer och killar i klassen 

som hade svårt med proverna. (Informant 8) 

 

… ensam tjej i gruppen, inte nåt problem med de, killar är oftast lätt att ha och 

göra med …blev bra bemött av alla. (Informant 5) 

 

… det är ju en massa olika moment som man måste öva på och lära sig så jag 

tyckte att jag var fullt kapabel att klara samtliga moment. (Informant 2) 

 
 
De teoretiska momenten var de flesta missnöjda med. De läste till exempel tillsyn utan att få 

något intyg som kunde bekräfta den kunskapen när de sedan skulle ut i arbetslivet. Den 

teoretiska biten var den del av utbildningen som de flesta hade åsikter om. Många gav som 

förslag att de skulle dela utbildningen i två delar, där de som ville bli brandmän kunde få mer 

praktik och de som ville arbeta mer förebyggande kunde välja den riktningen. Många menar 

att det var som två utbildningar i en. De flesta upplevde tempot som lågt och att det kändes 

onödigt att utbildningen var två år. De upplevde att mycket tid gick åt till ingen nytta och 

genom att det är en kostnad att utbilda sig krävs att tiden nyttjas effektivt.  

 

Får man välja inriktning tror jag det skulle bli bättre och kunskapen skulle 

komma mer till nytta. Vi saknar några timmar för tillsyn A det skulle man ha 
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nytta av i arbetslivet (…) .men skolan har valt att lägga det utanför oss. 

(Informant 8) 

 

… tempot var så fruktansvärt lågt vissa veckor kunde man ha fem lektioner… 

man kunde ha en tvåtimmarslektion och så var du ledig resten av dan. Det man 

kom ihåg var att man var på gymmet cirka femton gånger i veckan så det vart 

varken hackat eller malet tycker jag. Det finns ju en treårig utbildning i 

säkerhetsarbete och den utbildning vi får blir ju inte så konkurrenskraftig på det 

området… (Informant 4) 

 

Alla var inte överrens om att det var för mycket teori. Det framkom också att teoridelen var 

intressant och rolig. 

 

De var roliga, jag är ju teoretiker och hela riskdelen tyckte jag var rolig. Jag var 

nog en av dom få som tyckte det. (Informant 3) 

 

Den tredje terminen av utbildningen fick eleverna göra praktik, lära i arbetet (LIA). Den 

gjordes på en brandstation och den upplevdes av de flesta informanterna som rolig och 

givande. De kände att de lärde sig mycket under den perioden. De skiftade lite på hur 

mottagandet av eleverna hade sett ut, men de flesta hade trivts bra. Många hade fått bevisa 

vad de gick för innan de blev accepterade. De hade fått vara med i arbetet och de flesta hade 

upplevt en behaglig stämning på stationerna. Några hade upplevt någon brandman, som inte 

uppskattade kvinnliga brandmän. Det bekom inte de intervjuade kvinnorna då det hörde till 

undantagen och de övriga på stationen var hjälpsamma och vänliga.  

 

 

Det råkade bli så jag hängde med alla fyra lagen en dag innan jag bestämde 

vilket lag jag skulle följa och det laget som var mest kritiskt följde jag med ut då 

dom skulle testa lite nya verktyg och då så skulle dom sära på ett verktyg vilket 

dom inte lyckades mä och då trodde dom att det gick inte de men jag gissade på 

att det inte va skruvfattning utan en annan typ av fattning så när dom vände 

ryggen till så tog jag dän delen på verktyget så som dom ville ha det och frågade 
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om det var så dom ville ha det efter det sen var jag godkänd i det laget också. 

(Informant 9) 

 

De som hade erfarenheter från brandmannayrket sedan tidigare visste vad det innebar att 

arbeta som brandman. Av de som inte hade tidigare erfarenheter av yrket hade uppfattningen 

förändrats. En utmärkande uppfattning från informanterna var hur lite tid som gick åt till larm 

och hur mycket tid som går åt till annat arbete för en brandman. En annan uppfattning var att 

de trodde att det skulle vara mer fysiskt tungt än det var.  

 

Men jag trodde att det skulle hända mer, mer larm på ett dygn, trodde inte att 

man skulle ha så många andra arbetsuppgifter. (Informant 3) 

 

Förr trodde jag bara att det var stora starka män som kunde bli det men nu vet 

jag att det är andra saker som behövs också. (Informant 6) 

 

Informanterna var nöjda med SMO utbildningen. De uppgav att de fått den grundläggande 

kompetensen för att arbeta som brandman både praktiskt och teoretiskt. Däremot tyckte de att 

längden på utbildningen kunde kortas ned för att ändå uppnå samma resultat. Många önskar 

någon typ av kvalitetssäkring på de praktiska momenten i utbildningen för att på så sätt kunna 

säkerställa kompetensen hos enskilda elever. Det skulle på så sätt kunna öka 

räddningstjänstens förtroende för SMO eleverna.  De flesta tyckte att antagningen till 

utbildningen skulle förändras. De menar att kvalifikationerna till en praktisk utbildning bör 

innefatta relevanta antagningstester, för att kunna ta in elever som lämpar sig som brandmän 

när de avslutar utbildningen. Några informanter hävdar att det finns personer som examineras 

från utbildningen som inte är lämpliga som brandmän och det gäller både män och kvinnor. 

De menar att genom att de praktiska momenten sker i grupp kan det finnas personer som kan 

godkännas trots att de inte praktiskt klarar provet. Ingen av de intervjuade kvinnorna upplevde 

att de mött motstånd från kvinnliga klasskompisar eller kvinnliga brandmän.  Däremot 

framkom att kvinnor som informanterna inte ansåg lämpliga som brandmän fått kommentarer 

om att de inte mäktade med de praktiska momenten. Att de inte klarade av de praktiska 

momenten i utbildningen kan vara att antagningsproverna inte motsvarar de krav som yrket 

ställer på personen. Detta kan leda till bekymmer i rollen som brandman och skapa en 
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osäkerhet som påverkar kollegornas attityder. Informanterna menar att man inte kan ta in 

kvinnor för kvinnors skull och det är viktigt att man klarar av de fysiska testerna, i annat fall 

blir belastningen för stor på de andra brandmännen. Några anser att arbetet med att få en 

jämställd arbetsfördelning i brandmannayrket ses som en utopi. 

 

 En del informanter arbetar inte som brandmän i dag på grund av att de inte klarar 

anställningstesterna för att bli brandman. Samtliga informanter har eller har haft ett yrke som 

är knutet till räddningstjänst eller utbildning. De har eller har haft nytta av utbildningen eller 

delar av utbildningen i sina nuvarande arbeten. Anledningen till att de inte arbetar som 

brandmän i dag, eller har lämnat räddningstjänsten, är att de vill ha ett annat yrke eller att de 

inte klarar testerna. De upplever till exempel att det händer för lite, att kontakten med 

människor är för liten eller att yrket inte är som de tänkt sig. De upplever inte kulturen eller 

arbetsmiljön som ett hinder, utan det är andra faktorer som spelar in. Samtliga informanter är 

nöjda med att de genomfört utbildningen.  

 

Jag hade otroligt kul, ångrar absolut inte att jag gick utbildningen det ledde till 
det arbete jag har i dag. (Informant 4) 

 
… när dörren sen öppnades att jobba som lärare inom det här var liksom givet 
jättetilltalande för mej att arbeta som brandman hade gett mej alldeles för lite 
stimulans. (Informant 2)  

 
När de ska godkänna alla praktiska moment då är det ju för det första flera 

stycken personer och då får hela gruppen liksom godkänt eller icke godkänt så 

att säja så jag kan tycka att det är ganska lätt att komma igenom utbildningen 

även fast man inte praktiskt klarar av det. (Informant 2) 

 

Alla som får examen från SMO är absolut inte lämpade men det gäller killar 

också och det är ingenting som säger att det var fler tjejer som var så, än killar… 

det var nog ungefär samma lika och det är ju ett kvitto på att intagningen inte är 

korrekt. (Informant 2) 
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5.3 Upplevelseser av brandmannayrket 

 

De flesta tycker att utbildningen matchade brandmannayrket. Den allmänna uppfattningen är 

att de intervjuade kvinnorna gör samma sysslor som männen och rullar på rollerna som finns i 

brandbilen på larm (Se brandmannarollen, punkt 2.1 s. 5). Det är tiden i arbetet som 

bestämmer vad man kan göra, inte vilket kön man har. Informanterna tycker att de har samma 

möjligheter att utvecklas som sina manliga kollegor, men några har intrycket av att det kan ta 

längre tid för dom som kvinna att få utbildningar som krävs för till exempel förste rökdykare 

eller chaufför. Några känner att det kan finnas ett visst motstånd till vissa arbetsuppgifter. 

 

Tanken är att alla ska göra allting men det avgörs på hur länge man har jobbat 

inte om man är man eller kvinna. (Informant 6) 

 

Samtliga kvinnor upplever en bra fysisk och psykisk arbetsmiljö där de arbetar i dag. Några få 

kvinnor hade blivit illa bemötta vid introduktionen. Detta har åtgärdats med hjälp av chef. Det 

har visat sig att grupper som visat en illa lämpad attityd gör det mot både kvinnor och män 

som är nya på arbetet. Informanterna har en bra eller mycket bra relation till sin närmaste chef 

och anser att det är viktigt, speciellt när man kommer som ny. Att fungera som grupp är en 

förutsättning i detta yrke, menar informanterna, då arbetet till stor del består av lagarbete. Det 

är en förutsättning att kunna lita på varandra och känna stöd från sina kollegor. En av 

kvinnorna menade att hon inte arbetade som brandman och det berodde på att hon inte kände 

att hon hade något stöd från chefen. Det framkommer att kvinnor inom räddningstjänsten kan 

känna sig extra granskade då det blir mer synligt det dom gör och att de representerar en 

grupp, inte endast sig själva. 

 

Kvinnorna i studien menar att de känner att de har en bra relation till kollegorna i arbetslaget. 

Det kan finnas någon på stationen som har en annan attityd, men det ställer inte till något 

problem. Några av informanterna menar att det är ett machojobb men stämningen mjukas upp 

när det kommer kvinnor in i bilden och det upplevs som positivt från manliga kollegor. 

Samtliga som arbetar som brandmän trivs med sitt arbete och upplever en god psykosocial 

arbetsmiljö, de flesta upplever ett öppet klimat i arbetsgruppen. 
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Å så vart jag fruktansvärt dåligt bemött det var ett gäng jubelidioter som hatade 

tjejer och jag tänkte att ja, ja, jag är van att folk har åsikter och tycker och tänker 

men det brukar alltid ge sig liksom… men efter det här har det blivit väldigt bra.  

(Informant 1) 

 

Jag trivs här, jag trivs med mina kollegor så det funkar bra. Stationen ingår i ett 

förbund och de har jobbat väldigt aktivt med jämställdhet och mångfald och 

dom har kommit väldigt långt tror jag jämfört med andra, bra relation med min 

chef, jag har stöd å det är absolut, det tror jag är jätteviktigt att ha stöd av sin 

chef och sina kolleger, annars tror jag inte att jag jobbat kvar här. (Informant 7) 

 

Informanterna menar att det finns fördelar med att vara kvinna i räddningstjänsten. Många 

anser att det bidrar till förändring av klimatet på arbetsplatsen. Den råa jargongen tonas ner 

till en mjukare stämning på arbetsplatsen och det tycker de manliga brandmännen är positivt, 

enligt kvinnorna. Det kommer fram andra lösningar och idéer med en blandad arbetsstyrka. 

Kvinnliga egenskaper kan vara en fördel vid olyckor. Det har visat sig att kvinnor är mer 

värmetåliga än män, men det är inte någonting som har lyfts i rekryteringsförfarandet. Den 

omhändertagande egenskapen hos kvinnor kan vara användbar vid olyckor och speciellt om 

det är barn eller människor med annan etnisk bakgrund inblandade. Att vara liten kan ha sina 

fördelar om det är trångt om utrymme och besvärligt att ta sig fram. 

 

… sen är det vissa larm som kan va en fördel å va kvinna me olika religioner 

och kulturer det kanske inte alltid är okej att hjälpa som man… (Informant 3) 

 

Då kan man prata värmetålighet till exempel, om man ska lyfta fram kvinnor, 

man har ju gjort jättemånga fysiska tester som påvisar att kvinnor klarar värme i 

betydligt högre utsträckning än vad män gör men det är det ingen som vet om 

för det pratar man inte om utan det är lite så där den som är starkast är den som 

är bäst. (Informant 2) 
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5.4 Omgivningens attityder mot kvinnliga brandmän 

 

Informanterna upplever att stämningen är god mellan kollegorna på stationen och de trivs att 

arbeta på en mansdominerad arbetsplats. De är nöjda med arbetsfördelningen och är nöjda 

med relationerna mellan arbetskollegorna och chef. Kulturen och bemötandet inom stationen 

upplevs således som god enligt informanterna, När de sedan åker ut på larm eller besöker en 

verksamhet utanför stationen kan attityden förändras och informanterna ger en bild av att 

allmänheten inte accepterar dem som brandman på samma sätt som de som arbetar på 

stationen. Det finns tillfällen då det fått en klapp på axeln och folk har tyckt att de varit tuffa 

och att det är häftigt med en tjej som är brandman och de flesta uppger att allmänhetens 

attityd är god. Däremot kan de få nervärderande kommentar om att kvinnor inte kan vara 

brandmän. När de åker runt på utbildningar kan de få kommentarer från allmänheten, som tror 

att de är en praoelev eller att de inte utför samma arbetsuppgifter som sina manliga kollegor. 

Om de själva har med sig en praoelev (manlig), pratar personen med honom och inte med 

informanten som är brandman. Allmänhetens syn upplevs som gammalmodig och de tror att 

kunskap i samhället skulle kunna bidra till en förändrad syn på de kvinnor som arbetar inom 

räddningstjänsten.  

 

Det är omgivningen som reagerar att man är kvinna i brandkåren det känns inte 

som att det är mina kollegor, utan det är mer omgivningen så att det är många 

gånger man får frågan att man sett namnskylten att det står brandman å vad gör 

du då? Man hör att du är tjej får du göra samma saker som killarna?  (Informant 

7) 

 

Ibland, om jag har en manlig elev med mej så pratar dom med honom dom 

pratar inte med mig. Det problemet har jag inte mött inom stationen utan det är 

mer när man kommer ut till andra verksamheter. (Informant 3) 

 

5.5 Sammanfattning av intervjuer 

Kvinnorna i studien visar på en förändring av den råa mansdominerade kulturen som Ericson 

och Olofsson beskriver i sina fältstudier. Informanterna upplever ett gott arbetsklimat och de 

upplever inga svårigheter med att klara de krav som brandmannayrket kräver. De trivs att 
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arbeta som brandman och upplever att de har samma utvecklingsmöjligheter som sina 

manliga kollegor även om det kan ta lite längre tid i vassa fall och ett visst motstånd till olika 

sysslor. De märker en skillnad med att det nu finns kläder i rätt storlekar och omklädningsrum 

för kvinnor. Detta är något som skiljer sig på olika brandstationer. Det framkom att det inte 

finns skilda omklädningsrum för alla kvinnliga brandmän. Det förekom också att det finns 

räddningstjänster som kommit långt i sitt jämställdhetsarbete och att det fanns stationer som 

hade svårt att behålla kvinnliga brandmän. En informant menade att hon inte ville arbeta på en 

station, genom att hon inte kände något stöd från chefen. Det framkom att det finns kvinnor 

som inte kan arbeta som brandmän genom att de inte klarar de fysiska testerna. De flesta som 

inte arbetar som brandmän i dag gör det på grund av att de intresserar sig för andra saker och 

inte på orsaker som rör brandmannakulturen. De kvinnor som hade erfarenheter i samband 

med graviditet beskriver att arbetet bestäms när detta uppkommer och att det inte finns någon 

nedskriven policy. Det framkom att det fanns informanter som menade att de var nöjda med 

det arbete de fick under den tid de var gravida och det fanns informanter som fick 

meningslösa arbetsuppgifter och som tyckte att kompetensen inte användes på ett önskvärt 

sätt. Attityden från allmänheten upplevdes som god hos de flesta, dock förekom en del 

fördomar och nervärderade kommentarer som de flesta upplevt någon gång. Det förekom 

också informanter som upplevde allmänhetens kommentarer som påfrestande.  
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Figur 2: Andel män och kvinnor examinerade på SMO utbildningen år 2005-2013 (Avrundat till hela procent). 
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Figur 2 visar andelen examinerade män respektive kvinnor på SMO utbildningen från starten 

2005 till 2013. Figuren inkluderar både distans och platsbundna klasser. I bilaga 3 redovisas 

antal kvinnor och män i varje årskurs och uträkning i procent för varje år. Detta har legat till 

grund för tabellen ovan. Könsfördelningen är relativt oförändrad och andelen kvinnor håller 

sig på en nivå mellan tio och femton procent. Det framgår att antalet kvinnor har hållit en 

jämn nivå på utbildningen under tidsperioden (Se figur 2 ovan). Detta kan relateras till 

utvecklingen av kvinnliga heltidsanställda brandmän (se figur 1, sid. 13). I figur 1visas att 

antalet kvinnliga brandmän ökat från 15 stycken år 2002 till 170 stycken år 2013. Det visar på 

att antalet kvinnliga brandmän ökat, trots att antalet kvinnliga SMO studenter upprätthållit en 

jämn nivå. MSB satte ett mål 2009, om att det skulle finnas fyrtio procent heltidsanställda 

kvinnliga brandmän år 2014. Detta har inte uppnåtts då endast 3,4 procent utgjordes av 

kvinnor 2011. Den ökning som skett motsvaras av 1133 procent under den givna tidsperioden. 

Detta bör ses mot bakgrund att det totala antalet brandmän i Sverige sjunkigt med 10 procent 

mellan 2000 och 2010 (Skånskan.se 4 april, 2014). 

Kvinnorna i studien tror inte det är möjligt att uppnå en jämställd arbetsplats inom 

brandmansyrket och det kan ses som om MSB påskyndar någonting som inte är möjligt för 

organisationen. 

6 Analys 
Här kopplas resultatet ihop med tidigare forskning och teorier för att på så sätt få en 
fördjupad förståelse för fenomenet kvinnliga brandmän. 

6.1 Räddningstjänst i förändring 

För att kunna förstå reaktionerna i räddningstjänstens jämställdhetsarbete kan vi knyta an till 

organisationsteori. Från att vara en helt mansdominerad organisation och till att innefatta 

kvinnor medförde en kulturförändring. Enligt Jacobsen kan det liknas vid den kulturella 

paradoxen det vill säga att motståndet blir starkare ju starkare och homogenare organisationen 

är. Räddningstjänsten är en kommunal verksamhet och därigenom byråkratiskt uppbyggd. En 

byråkrati karaktäriseras som stabil och svår att förändra. Den råa jargongen och den starka 

manskulturen på stationerna (Ericson, 2011) gav således ett starkt motstånd till denna 

förändring. Detta motstånd kan vara riktat mot den nya arbetssituation som uppkom när 

kvinnorna skulle bli deras kollegor. Den värld de hade på stationen och de värderingar som 
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var starkt rotade i brandmannayrket löstes upp. Brandmännen fick i och med kvinnornas 

inträde förändra den kultur som så länge varit deras värld. Det kan enligt Jacobsen (2004) 

innebära känslomässiga förhållanden som i de flesta fall utmärks av motstånd. Detta kan vara 

en förklaring till att det starka motstånd som projekten med kvinnliga brandmän fick. 

Jämställdhetsarbetet har pågått sedan 1997 och enligt Jacobsen är förändringar som påverkar 

djupt förankrade tankesätt en långdragen process som tar tid att socialisera in sig i. Denna 

bakgrund kan ge en ökad förståelse till räddningstjänstens långsamma jämställdhetsarbete. 

Den kan också ge kunskap om att organisationer som karakteriseras av mångfald har den 

största kapaciteten att förändras. Genom att låta den homogena arbetskraften som under lång 

tid karaktäriserat räddningstjänsten inkludera en mångfald kan organisationen i framtiden bli 

lättare att förändra (Jacobsen, 2004). Räddningstjänsten kan som samhällelig institution 

spegla det samhälle den verkar i. Den kan också öka sin flexibilitet som krävs i dagens 

föränderliga värld.  

Kulturerna på brandstationerna har fått en annan karaktär. Kvinnorna i studien upplever att de 

påverkar stämningen på stationen och att det också upplevs positivt bland de manliga 

kollegorna. De upplever att de har samma förutsättningar till utveckling som sina manliga 

kollegor och att män och kvinnor utför samma arbetsuppgifter i det operativa arbetet. Det är 

tiden i arbetet som är avgörande för vad man kan göra, inte om man är man eller kvinna. 

Däremot finns det några som tycker att det kan ta längre tid för kvinnor att få tillträde till 

vissa arbetsområden och somliga utbildningar.  

Det finns dock brister i rutiner hos många räddningstjänster. De flesta av informanterna kunde 

intyga att räddningstjänsten inte hade några rutiner runt graviditet. Uppkom fenomenet så såg 

de till att det fungerade efter de förutsättningar som fanns. Tydliga policydokument vid 

graviditet och tydligare rekryteringsformer och arbetsrelaterade tester var någonting som 

efterfrågades av de kvinnliga brandmännen i rapporten ”Brandman och kvinna” för sexton år 

sedan (Andersson, 1997). Det visar på tröghet som finns i organisationen och kan härledas till 

den homogena kulturen som råder och den byråkratiska uppbyggnaden som kännetecknar 

räddningstjänsten (Jacobsen, 2004).  
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6.2 Jämställdhetsarbetet 

Studien har kommit fram till att informanterna upplever att SMO utbildningen ger de 

kunskaper som brandmannayrket kräver. De framhöll LIAn (Lära i arbete) som den bästa 

delen i utbildningen. De som har vetskap om den nyinsatta LIAn på två veckor i utbildningen 

som kommer första terminen och som är menad att vara en ”prova på brandmannayrket” 

praktik ses som ett lyft för utbildningen. Då får eleverna en uppfattning om vad yrket innebär 

och får chans att hoppa av om det inte är som de tänkt sig. De flesta tycker att den teoretiska 

delen tar för stor plats och önskar mer fokus på de praktiska momenten. De föreslår två 

riktningar på utbildningen, där en del kan vara mot förebyggande arbete och en riktad till 

räddningstjänst. Några informanter efterfrågar kvalitetssäkring av de praktiska momenten och 

antagningstester som speglar testerna vid rekryteringarna till brandman. Det är någonting som 

räddningstjänsten också vill ha. Genom att de praktiska momenten examineras i grupp och att 

utbildningen har höga intagningspoäng uppstår osäkerhet om vad SMO eleverna har för 

kunskap när de examineras. Detta bidrar till att räddningstjänsten handplockar lämliga 

personer med praktisk erfarenhet som de internutbildar, framför SMO elever. Genom att säkra 

kraven på de praktiska momenten i utbildningen och låta antagningstesterna spegla 

anställningstesterna kan förtroendet för SMO studenterna stärkas. Därigenom kan statusen på 

utbildningen höjas och få ett ökat förtroende av räddningstjänsten. Detta kan i sin tur leda till 

en ökad andel kvinnliga brandmän genom att räddningstjänsten kan rekrytera SMO studenter i 

stället för att handplocka män med eftertraktad arbetslivserfarenhet. 

 
Ett förslag om arbetsrelaterade tester för att öka andelen kvinnor i räddningstjänsten kom fram 

i rapporten Brandman och kvinna (1997). Informanterna i föreliggande studie vittnar om att 

räddningstjänsterna har anammat detta och att det har resulterat i att andelen kvinnliga 

brandmän stigit. Informanterna uppger att de fysiska kraven är nödvändiga i det krävande 

arbetet som brandmannayrket är. I annat fall kommer kvinnor in som inte klarar av arbetet 

och det blir negativt för både kvinnor och män i räddningstjänsten. Kvinnorna i intervjun 

upplever inte några svårigheter att klara det fysiska arbetet i yrket.  

 

Kvinnorna i studien som arbetar som brandmän upplever också ett gott arbetsklimat. Det är en 

manlig jargong, men de hävdar att de som kvinnor lättar upp den grova jargongen och att det 

upplevs som positivt av de manliga kollegorna. En anledning till det positiva arbetsklimatet 

kan bero på att de känner stöd från chef och arbetskollegor i arbetslaget och att de känner att 
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de har de kunskaper som krävs för yrket. SMO utbildningen blir således en viktig del i 

rekryteringen av kvinnliga brandmän och att de sedan stannar kvar i räddningstjänsten. En 

annan betydelsefull komponent är förhållandet till chef och arbetskollegor, då dessa utgör det 

stöd som behövs för att känna arbetstillfredsställelse, enligt Karasek och Theorells krav-

kontroll-stöd modell.  

 

De intervjuade personerna upplever likartade faktorer som de kvinnliga brandmännen i USA 

gjorde för tjugo år sedan. De eftersöker arbetsrelaterade fysiska tester och de flesta av 

informanterna efterfrågade kvalitetssäkring på de praktiska momenten och att de fysiska 

antagningstesterna skulle relatera till räddningstjänstens rekryteringstester. Redan 1997 fanns 

ett förslag om att dessa tester skulle vara lika i hela landet. Detta har inte åtgärdats och 

kommunerna beslutar själva vilka tester som gäller för respektive kommun. Det försvårar 

rekryteringsprocessen då SMO studenterna inte vet vilka fysiska tester som gäller för varje 

enskild kommun. En gemensam rekryteringsmodell som gäller nationellt skulle kunna antas i 

SMO utbildningen tillsammans med verktyg för att säkerställa enskilda elevers kunskap i de 

praktiska momenten. Således kan räddningstjänsten få ökat förtroende för SMO utbildningen 

och rekryteringsarbetet skulle underlättas och samtidigt ge en kostnadsbesparing, då 

räddningstjänsten inte behöver internutbilda handplockad personal. 

 

Kvinnorna i studien upplever stöd från arbetskollegorna på stationen och de trivs i rollen som 

brandmän. Genom att jämföra detta mot studierna av de afroamerikanska och amerikanska 

kvinnorna kan vi se att den uteslutning inte förekom bland de intervjuade svenska kvinnorna 

som arbetade som brandmän. Däremot framkom det att det finns organisationer inom 

räddningstjänsten som har svårt att rekrytera in kvinnor och behålla de kvinnor som arbetat 

som brandmän.  Föreställningar om stereotypa antaganden om kvinnor och män kan skapa 

oenighet brand grupper och bidra till uteslutande mekanismer (Yoder och Aniakudu, 1997 ).  

Dessutom visar studien att den manliga jargongen distanserar gruppen från kvinnor och män 

som inte överensstämmer med det ideal gruppen skapat gemensamt (Ekenstam, 2006). Jag 

tror att de organisationer som har svårt att rekrytera in kvinnor fortfarande domineras av den 

manliga jargongen och utesluter därmed kvinnor genom sociala mekanismer.  

   

Däremot är det många av Informanterna som känner att allmänheten kan ha ett bristande 

förtroende. För att öka förtroende behövs kvinnliga förebilder inom räddningstjänsten. Det var 
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också en punkt i rapporten från 1997. Informanterna tror att det kan bero på att det finns 

brister i kunskapen om vad brandmannayrket innebär och att media visar upp en bild som inte 

finns i verkligheten. Information om vad yrket innebär kan leda till att fler inser att de kan 

klara av att arbeta som brandman. Således behöver kvinnliga brandmän synas mer i samhället, 

då kommer det att bli mer naturligt. 

 

Det finns räddningstjänster som har kommit långt i jämställdhetsarbetet medan det finns de 

som använder sig av storstadsmodellen, som innebär att rekryteringen går ut på att anställa de 

fysiskt starkaste. Forskning har under lång tid påtalat vikten av andra kvalifikationer som 

stress-, värmetålighet och personlig lämplighet. Att starkast är bäst känns gammalmodigt och 

sållar bort kvinnorna. Att räddningstjänsten länge drivits av en utmärkande maskulin jargong 

har sin grund i att kvinnor under lång tid inte ansetts lämpliga att arbeta som brandmän. När 

forskningen började ifrågasätta de fysiska testerna och projekt visade att kvinnor kan utföra 

brandmannayrket fick jämställdhetsarbetet fart i räddningstjänsten. Detta medförde en 

kulturell förändring med motstånd som följd. Motståndet kan förklaras genom att männen var 

rädda att mista den kamratskap och sina värderingar som fanns så djupt inrotade i 

organisationen. En kulturförändring i en så stark homogen kultur tar tid att socialiseras in i 

(Jacobsen, 2012). Dessutom visar Ekenstams studie att den manliga jargongen distanserar gruppen 

från kvinnor och män som inte överensstämmer med det ideal gruppen har skapat gemensamt 

(Ekenstam, 2006). Mot denna bakgrund kan den långdragna processen i räddningstjänstens 

jämställdhetsarbete förstås och ett aktivt förändringsarbete fortsätta. En viktig faktor i arbetet 

är chefernas inställning till jämställdhet. En förutsättning för att SMO utbildningen ska kunna 

bli en förändringsfaktor i detta arbete är att chefen verkar för att rekrytera in SMO elever och 

en förutsättning till att räddningstjänsten rekryterar in SMO elever är att antagningsnivån kan 

likställas med räddningstjänstens rekryteringsmodell och att metoder för att kunna säkerställa 

de praktiska momenten tas fram. Detta är en fråga mellan kommun, räddningstjänst och staten 

om att anta rikstäckande rekryteringsmodeller och säkerställa praktisk kunskap och fysiska 

krav på SMO utbildningen. 

6.3 Sammanfattning 

Med utgångspunkt från frågeställningen hur kvinnor upplever SMO utbildningen har studien 

kommit fram till att de flesta informanterna var nöjda med utbildningen. De såg inga 

svårigheter att klara de praktiska och teoretiska momenten och uppfattade inga skillnader 
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mellan sig själva och sina manliga klasskamrater. Samtliga berättar att klassen hade god 

gemenskap och att de haft en trivsam studietid. De ansåg att SMO utbildningen bidragit med 

tillräckliga kunskaper för att arbeta som brandman. De efterfrågade dock mer tid för praktiska 

moment och uppfattade inte de teoretiska momenten som effektiva och att de upptog för stor 

del av utbildningen. Det framkom att antagningstesterna borde matcha räddningstjänstens 

rekryteringstester, då de skilde sig åt markant försvårade de chansen att klara 

anställningstesterna. De efterfrågades också någon typ av kompetenssäkring på de praktiska 

momenten, då det visade sig att räddningstjänsten var osäker SMO studenternas praktiska 

kunskaper och de kan bli betraktade som en skrivbordsprodukt. 

Frågeställningen hur kvinnorna upplevde brandmannayrket skiljde sig från tidigare studier 

genom att kvinnorna i denna studie upplevde att de hade samma förutsättningar att utvecklas 

inom yrket som sina manliga kollegor. De kände också stöd från chef och arbetskollegor. 

Tidigare forskning beskrev jargongen på brandstationen som grov och hård, medan kvinnorna 

i denna studie förmedlar en visserligen maskulin jargong, dock beskrivs arbetskulturen 

betydligt mildare och de kvinnliga brandmännen trivs på sin arbetsplats. Det framkommer 

dock stora skillnader på hur detta ser ut i landet och det finns kommuner där kvinnor inte 

känner sig välkomna och som har svårt att behålla de kvinnor som rekryteras. 

Kvinnornas upplevelser visar att räddningstjänstens jämställdhetsarbete gjort framsteg. 

Faktorer som bidragit till att antalet kvinnliga brandmän ökat har varit stöd från chef och 

arbetskamrater, SMO utbildningen som gjort det möjligt att utbilda sig till brandman och 

forskning och utvecklig av de fysiska anställningstesterna. Några faktorer som kan försvåra 

chansen att bli brandman för kvinnor är att det fortfarande saknas policydokument vid 

graviditet i stor utsträckning. Det saknas också en gemensam nationell rekryteringsram och 

SMO utbildningens antagningstester är betydligt lägre än dessa. Attityderna mot kvinnliga 

brandmän har blivigt betydligt bättre, dock berättar de flesta kvinnor i studien att de någon 

gång fått nervärderande kommentarer från allmänheten. Genom att de kvinnliga brandmännen 

blir fler och syns mer blir de en naturlig del i samhället och bidrar därmed till att sudda ut den 

maskulina norm som dominerat brandmansrollen och segregerat olikheter från gruppen. 
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7 Diskussion 
Nedan kopplas analys och slutsats ihop med mina egna resonemang och åsikter om 

räddningstjänstens jämställdhetsarbete. 

  

På personalvetarprogrammet har vi studerat organisationsteori och organisationskultur. 

Kunskapen om organisationskulturen gör att vi förstår att den påverkar individernas tänkande 

och handlande. Vi vet också att homogena grupper är svårare att förändra än grupper med 

olika synsätt. Att ha olika synsätt gör att gruppen diskuterar och utvecklas, medan homogena 

grupper blir konservativa och gör som de alltid har gjort. Utifrån detta kan vi förstå att 

räddningstjänsten, som under så lång tid bestått av en homogen grupp svenska män får 

problem vid förändringar. Detta utgör ett samhällsproblem när räddningstjänsten som 

samhällelig organisation bör spegla det samhälle den verkar i. Det blir då nödvändigt att 

bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete.  

 

7.1 SMO Utbildningen 

Samtliga av de intervjuade kvinnorna hävdade att utbildningen matchade brandmannayrket 

och att de hade de praktiska och teoretiska kunskaperna som behövdes i yrket som brandman. 

Genom att hävda att det finns flera maktordningar som är beroende av varandra öppnas ett 

intersektionellt perspektiv för att upplösa gränser mellan olika sociala kategorier till exempel 

kvinnor och män och rikta uppmärksamheten på hur de samverkar. Lykke menar att 

intersektionell könspedagogik i skolan förebygger avhopp och främjar eleverna inlärning 

(Lykke, 2005).  

 

Det intressanta i intervjuerna var att de flesta av kvinnorna delade uppfattningen om 

antagningstester och praktiska moment med räddningstjänsten. Kvinnorna eftersökte mer 

praktiska moment och ansökningskrav som liknar de fysiska krav som räddningstjänsten 

ställer. Det fanns kvinnor i studien som ansåg att det fanns examinerade elever som inte var 

kapabla att arbeta som brandmän och att de fanns elever som inte klarade av vissa tyngre 

moment. Jag tycker att detta visar på att ansökningskraven är för låga i förhållande till vad 

utbildningen kräver och att det saknas säkerställande av kompetens för de praktiska 

momenten.  
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En informant delgav att det pratades i klassen om en kvinna som inte klarade delar av de 

tyngre praktiska momenten. Det kan medföra skada för personer som inte är tillräkligt starka 

och visar att kraven är nödvändiga, dels för att säkerställa personernas fysiska styrka att klara 

brandmannayrket, men också för att förhindra att ställa personer i underläge. Utbildningen är 

bred och ger förutom möjligheten att arbeta inom kommunal räddningstjänst också möjlighet 

att arbeta med skydd mot olyckor vid andra statliga myndigheter och företag. SMO 

utbildningen har därför endast det lagstadgade minimikravet vid antagning. Samtliga 

informanter hävdade dock att de som hade sökt utbildningen var där för att bli brandmän. Jag 

ser det som önskvärt att de som vill bli brandmän genomgår de krav som ställs för att bli 

brandmän och att de som intresserar sig för den teoretiska delen inte behöver genomgå fysiska 

tester, då det inte kommer att behövas i deras arbete med skydd mot olyckor. Genom 

intervjumaterialet syns en tydlig linje mellan teori och praktik. Det är förhållandet mellan 

dessa två delar som också delar räddningstjänstens rekryteringsförfarande mellan 

handplockning av rekryter och rekrytering av SMO elever.  

7.2 Rekryteringsmodell och policydokument 

 

Redan 1997 eftersöktes en tydligare rekryteringsmodell. Den modellen lyser fortfarande med 

sin frånvaro. Räddningstjänsten handplockar sina rekryter och är osäker på om SMO 

studenterna har det praktiska handlaget som räddningstjänsten eftersöker.  Informanterna i 

studien beskriver olika typer av fysiska tester och det framkommer att de arbetsrelaterade 

testerna blir vanligare och att tyngd läggs på intervjuer och personlig lämplighet. Det ser dock 

olika ut i landet. Det finns brandstationer som kommit långt i sitt jämställdhetsarbete och har 

många kvinnliga brandmän anställda och de finns de som har svårt att behålla de kvinnor som 

rekryteras in och anledningen kan vara att kvinnorna inte känner stöd från chef och 

arbetskollegor. Det finns också kvinnor som genomgått SMO utbildningen och inte kan arbeta 

som brandman på grund av att de inte klarar de fysiska testerna. Jag ser det därför som en 

betydande fördel för både SMO studenterna, SMO utbildningen och räddningstjänsten om det 

fanns en gemensam nationell rekryteringsmodell. Enligt många informanter bör denna 

rekryteringsmodell förutom arbetsrelaterade tester också innefatta psykologiska tester och 

tester för att hantera stress.  

År 1997 eftersöktes rutiner kring graviditet. Informanterna menar att det löser den frågan när 

den uppkommer. Det vill säga att det inte finns något nedskrivet dokument om hur 
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organisationen ska gå till väga vid graviditet. Samtliga informanter menar att ledningen har 

löst situationen, men med varierande framgång. Några har goda erfarenheter av hur de löst 

graviditetsfrågan och några har sämre erfarenheter. Någon informant hade fått meningslösa 

uppgifter och tyckte att kompetensen inte användes på rätt sätt. Det visade sig också att en 

jourstyrka ”blev en man kort” när en kvinnlig brandman blev gravid med hänvisning till 

ekonomiska skäl. Detta är något som kan missgynna rekrytering av kvinnor och medför 

därmed att policydokument vid graviditet bör upprättas på samtliga stationer.  

7.3 Attityder 

Informanterna i studien som arbetar som brandmän eller har arbetat som brandmän ansåg att 

stämningen var bra på stationen. Samtliga kände stöd från arbetskollegor och chef. Det visar 

att det skett en attitydförändring mot kvinnorna i räddningstjänsten. Det framkom också att 

det fanns brandstationer som fortfarande levde i den gamla jargongen och saknade kvinnliga 

brandmän. Medan samtliga informanter kände sig likställda med samma utvecklings-

möjligheter som sina manliga kollegor, hade de flesta någon gång blivit utsatt för någon typ 

av kränkning från omgivningen.  En studie gjord av Stockholms brandförsvar 2009 visade att 

styrka var någonting som omgivningen ansåg som den viktigaste faktorn för en brandman, 

medan brandmännen själva lyfte psykologiska egenskaper och samarbetsförmåga. 

Informanterna i denna studie visar att räddningstjänstens arbete har medfört en förbättrad 

rekrytering där arbetsrelaterade tester blir vanligare. Det framkommer också att kulturen har 

förändrats och att allmänheten fått en positivare inställning till kvinnor inom 

räddningstjänsten. Separata omklädningsrum och duschar för kvinnor och kläder och 

utrustning i mindre storlekar blir vanligare. Det finns dock stora skillnader i landet och det 

finns kvinnliga brandmän som inte har dessa förutsättningar.  

Det som framgår av studien är att de rekommendationer som kom fram i projektet 1998, 

stämmer väl överens med de intervjuade kvinnorna i denna studie. Det som är slående är att 

de önskade en nationell rekryteringsmodell och policydokument vid graviditet, något som 

fortfarande saknas. 

Informanterna visar på att när en brandman blir gravid utarbetas en plan för detta och det 

fungerar i somliga organisationer inom räddningstjänsten, medan det finns informanter som 

menar att det inte fungerar på ett tillfredställande sätt. Saknas rutiner kring hur organisationen 

går tillväga när brandmän blir gravida finns risk att det kan försvåra rekryteringen av kvinnor. 
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På de ställen där det inte fungerar på ett tillfredställande sätt kan medföra att graviditet ses 

som ett problem och då kan också detta bidra till en negativ syn på kvinnliga brandmän. 

I studien från 1998 föreslogs också en nationell rekryteringsmodell.  Informanterna i denna 

studie visar på att det detta fortfarande saknas inom räddningstjänsten i dag och att detta 

försvårar rekryteringen för de sökande. I studien framkommer att det finns kvinnor som 

genomgått SMO utbildningen och inte kan arbeta som brandmän på grund av att de inte klarat 

de fysiska testerna och att testerna varierar mellan kommunerna. Jag tror att rädslan för att 

sänka kraven på de fysiska testerna gör att det blir svårt att ta fram en gemensam modell. 

Forskningen om de fysiska testerna fortsätter och de intervjuade kvinnorna har ingen önskan 

om att antalet kvinnor ökar på annat sätt än att rätt person hamnar på rätt plats, oavsett kön. 

De framhäver vikten att klara av arbetet. Jag anser att det är av vikt att testerna motsvarar det 

brandmannayrket kräver, så att inte arbetet överbelastar andra arbetskollegor och att 

allmänheten kan känna att de som är brandmän har den fysik som krävs. Däremot kan SMO 

utbildningens antagningstester matcha räddningstjänstens fysiska tester, så att eleverna kan 

vara säkra på att kunna antas som brandmän. Jag tror att detta kan minska antalet kvinnor till 

SMO utbildningen, dock bör syftet med utbildningen vara att utbilda brandmän som har den 

kapaciteten som krävs. 

Kvinnorna ser heller inte att brandmannayrket kommer att uppnå målet med fyrtio procent 

kvinnliga brandmän. Att MSB hade satt upp detta som mål till 2014 ser jag som ett mål som 

inte var möjligt att uppnå. Med den homogena kultur och byråkratiska struktur som 

räddningstjänsten kännetecknas av är det inte möjligt med snabba förändringar. De 

framgångar som denna studie visar är en följd av ett gediget jämställdhetsarbete. Det har skett 

en förbättring av attityden mot kvinnliga brandmän och kulturen på brandstationerna har 

blivigt mjukare. Arbetsrelaterade tester och personlig lämplighet används alltmer i 

räddningstjänsternas rekryteringar. Detta har bidragit till att antalet kvinnliga brandmän ökat 

med 1133 procent de senaste elva åren. Fortsätter de kvinnliga brandmännen att öka i samma 

takt de kommande elva åren finns det cirka fyrtio procent kvinnor som arbetar som brandmän 

2024. Jag tror att ökningen kommer att stagnera, då den procentuella ökningen innebär allt 

fler personer. MSB:s jämställdhetsarbete bör ses med positiva ögon genom att 

räddningstjänsten blir mer heterogen och organisationen därmed ökar sin flexibilitet och blir 

lättare att förändra (Jacobsen, 2004). Realistiska mål kan vara ett sätt att skapa framgångar, så 

att inte de framgångar som skett tappar sitt värde. 
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7.4 Metodreflektion 

En stor del av forskningen om brandmannayrket har fokuserat på genus. Under inläsningen av 

tidigare forskning växte ett intresse att kunna förklara den tröghet som varit så märkbar inom 

räddningstjänstens jämställdhetsarbete och undersöka vilka faktorer som bidrar till detta och 

därmed kunna öka förståelsen för att denna yrkesgrupp inte lyckas uppnå det mål som lagen 

eftersträvar. Att arbetet med jämställdheten kommit en bra bit på vägen vittnar informanterna 

i studien om. Det insamlade materialet från intervjuerna kan ge en snedvriden bild då jag har 

intervjuat tio av cirka trehundra kvinnliga SMO studenter. Det vill säga cirka 3,33 procent. 

Jag tycker dock att jag uppnått en mättnad i mina intervjuer. Med det menar jag att de flesta 

återkommer med liknande definitioner i sina svar. Det visar således en tydlig bild av hur de 

upplever utbildningen och brandmannayrket. Det har också framkommit olikheter vid 

intervjuerna som bidrar till en bredd i materialet. Jag har valt att utgå från krav, kontroll och 

stödmodellen då det är en väl använd modell och den visar på den betydelse som stödet har i 

frågan om arbetstillfredsställelse. I denna studie framgår tydligt betydelsen av stöd från chef 

och arbetskamrater. Räddningschefer, räddningstjänsten, kvinnliga brandmän från USA och 

kvinnliga svenska brandmän i rapporten Brandman och kvinna påtalar vikten av stöd. 

Informanterna i studien styrker den iakttagelsen och det visar sig att stöd blir en viktig 

ledningsfråga när det handlar om att rekrytera kvinnor till räddningstjänsten. Det hade varit 

intressant att intervjua ett antal räddningschefer och medarbetare från MSB. Det hade kunnat 

ge studien ett större djup. Studien utgår från rapporter och forskning som visar 

räddningschefernas och MSB:s arbete och upplevelser av räddningstjänstens 

jämställdhetsarbete. Forskning inom detta område är begränsat och består till stor del av 

rapporter och på grund av detta är en stor del av informationen hämtad från MSB:s hemsida 

och skrivna rapporter. Jag har också använt mig av en C-uppsats (Roos & Andersson, 2011) 

då jag såg den som intressant ur ett rekryteringsperspektiv. 

7.5 Förslag på fortsatt forskning 

Denna studie fångar kvinnors upplevelser av SMO utbildningen och brandmannayrket. Det 

skulle vara intressant att ta reda på hur män upplever SMO utbildningen och hur de tas emot 

som nyrekryterad brandman. De skulle kunna ge kunskap om det är kön som är avgörande för 

hur man upplever brandmannayrket efter SMO utbildningen eller om det är på grund av att 

man är ny och oerfaren. Vidare forskning skulle också kunna innefatta allmänhetens syn på 
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brandmannarollen. Hur ser allmänheten på yrket och hur uppfattar allmänheten kvinnliga 

brandmän? Det skulle kunna ge svar på vilka föreställningar som finns om yrket och om det 

är samhälleliga normer som kan ligga bakom det låga antalet av kvinnliga brandmän. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 

 

Upplägget för intervjun kommer att se ut så här:   

Intervjun kommer att pågå i cirka en timme. Första delen består av frågor kring SMO 
utbildningen och den andra delen handlar om brandmannayrket. Syftet är att jag börjar med 
några bakgrundsfrågor kring SMO utbildningen. 

Arbetar du, eller har du arbetat som brandman fortsättätter jag med intervjuguide A. Dessa 
behandlar brandmannayrket utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Har du valt ett annat yrke 
efter SMO utbildningen, så fortsätter jag med intervjuguide B. 

Hur låter det? 

 

Intervjuguide A 

Bakgrund 

• Ålder?  

• Vilket är tog du din examen? 

• Hur stor andel kvinnor var ni i klassen? 

• Vad fick dig att söka SMO utbildningen? 

 

SMO Utbildningen 

• Berätta om Antagningsprocessen. 

• Hur blev du bemött som SMO student? (Av lärare, omgivningen, kvinnliga och 
manliga klasskompisar? 

• Hur upplevde du de praktiska momenten i utbildningen? – Var det något som 
upplevdes lätt/ mindre lätt? 

• Hur upplevde du de teoretiska momenten? Var det något som kändes lätt/ mindre lätt? 

• Hur såg du på dina möjligheter att utvecklas under utbildningen? 

• Hur upplevde du din LIA (Lära i arbetet) praktik? 

• Hur motsvarade utbildningen dina förväntningar? Något som var extra bra/ någonting 
som du vill förbättra? 

• Vilka var dina uppfattningar om brandmannayrket efter examen? Hade de förändrats? 

• Vilka möjligheter hade du att få arbete efter examen? 
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Om du har varit eller är brandman i dag: 

• Hur gick rekryteringsprocessen till? 

• Upplever du att utbildningen har gett dig tillräckliga kunskaper för att matchar 
brandmannayrket? 

• Kan du berätta för mig vad du gör under en vanlig arbetsdag?  

• Hur är arbetsuppgifterna fördelade mellan kollegorna på arbetsplatsen? 

Utveckling 

• Har män och kvinnor samma möjligheter att utvecklas i arbetet som brandman? 

• Hur ser du på dina möjligheter att utveckla brandmannayrket? 

Arbetsmiljö och relationer 

• Har ni någon jämställdhetsplan på er station? 

• Hur upplever du den fysiska arbetsmiljön på stationen? 

• Hur upplever du den psykosociala arbetsmiljön på stationen? 

• Hur ser arbetsrelationen ut mellan dig och dina kollegor? 

• Hur är relationen  mellan dig och din chef? 

• Hur blir du bemött av omgivningen som kvinnlig brandman? 

Genusperspektiv 

• Ser du några positiva faktorer med att vara kvinnlig brandman? 

• Finns det något som är negativt med att vara kvinnlig brandamn? 

• Finns det någonting du skulle vilja förändra i din nuvarande arbetssituation? 

• Vad tror du behöver göras för att få fler kvinnor att välja brandmannayrket? 

 

Finns det någonting du vill tillägga om det vi pratat om innan vi avslutar intervjun? 

Tack för att du tog dig tid och mejla mig gärna om du kommer på någonting som du tycker 
kan vara relevant för studien. 
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Intervjuguide B 

Om du inte varit brandman.  

• Vad arbetar du med i dag? 

• Vilka faktorer bidrog till att du inte arbetar inom räddningstjänsten. 

Genusperspektiv 

• Finns det någonting som skulle kunna göra att du söker en tjänst inom 
räddningstjänsten?  

• Vad tror du behöver göras för att få fler kvinnor att välja brandmannayrket? 

 

Finns det någonting du vill tillägga om det vi talat om innan vi avslutar intervjun? 

Tack för att du tog dig tid och mejla mig gärna om du kommer på någonting som du tycker 
kan vara relevant för studien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 2, Mejl som skickades till tjugofyra SMO studenter 

 

 

Hej X! 
 
Jag heter Barbro Nylén och läser personalvetarprogrammet vid Umeå universitet. 
Jag håller nu på att avsluta min utbildning med en uppsats om kvinnors upplevelser 
av SMO utbildningen och brandmannayrket. Jag skulle vara mycket tacksam om du 
vill bidra med dina upplevelser och göra det möjligt för mig att genomföra denna 
studie. Jag har genom skolan fått ett register på alla som genomgått SMO 
utbildningen och slumpvis valt ut dig bland dessa. Jag ser forskningen om kvinnor 
inom räddningstjänst som viktig för samhället och min förhoppning är att du vill 
delta. 
 
Jag kommer att genomföra telefonintervjuer och du bestämmer dag och tid som 
passar dig. 
Accepterar du nedanstående, svara på detta mejl, så återkommer jag till dig:)  
 

• Tack för din medverkan.  
• Allt material i denna studie kommer att behandlas konfidentiellt och endast jag  
har tillgång till namn och intervjumaterial som avkodas vid transkribering. 
• Jag spelar in intervjun för att kunna återge informationen på ett sanningsenligt 
sätt. Efter transkribering kommer den att raderas omedelbart. Är det ok?  
• Medverkan är frivillig och du kan när som helst dra dig ur.  
Syftet med studien är att fånga kvinnors upplevelser av SMO utbildningen och 
brandmannayrket. 
Du kommer att få frågor skickade till dig innan intervjun så du har tid att sätta dig 
in i dem. 
 
Kontakta mig gärna om du har frågor kring detta. 
 
Med Vänlig Hälsning! 
  
Barbro Nylén 

070-3734122 

barbro.nylen@umea.se 
  
  

https://mail.umea.se/owa/redir.aspx?C=YGSqJpnKEUO92YzoOXnYBhtyccViTNEIJHKK65Lka2cC0zXj5qURSBihCKGeoDJ0zlUh9GzEnxM.&URL=mailto%3abarbro.nylen%40umea.se


Bilaga 3: Tabell 2. Antal SMO-elever examinerade per år, kön och andel kvinnor enligt utbildningens statistik  

 

År Elever per klass Kvinnor Män Andel kvinnor 
2005 39 

42 
45 
41 

5 
3 
3 
6 

34 
39 
42 
35 

9,82 % 

2006 39 
40 
40 
39 
42 
41 
40 
37 

4 
4 
7 
4 
3 
8 
4 
5 

35 
36 
33 
35 
39 
33 
36 
32 

12,26 % 

2007 38 
32 
40 
37 
39 
37 
34 
36 

3 
3 
5 
8 
7 
7 
7 
4 

35 
29 
35 
29 
32 
30 
27 
32 

15,02 % 

2008 35 
33 
39 
33 
38 
33 
34 
34 

2 
2 
8 
8 
0 
4 
6 
9 

33 
31 
31 
25 
38 
29 
28 
25 

13,97 % 

2009 27 
20 
45 
48 
31 
32 
32 
35 

4 
3 
9 
9 
1 
1 
1 
7 

33 
17 
36 
39 
30 
31 
31 
28 

12,96 % 

2010 31 
38 
29 
23 
28 
25 
26 
31 

2 
12 
6 
2 
1 
2 
5 
3 

29 
26 
23 
21 
27 
23 
21 
28 

14,29 % 

2011 25 
29 
28 
32 
32 
30 
25 
30 

4 
5 
6 
3 
6 
3 
3 
5 

21 
24 
22 
29 
26 
27 
22 
25 

15,15 % 

2012 30 
29 
33 
23 
28 
28 
30 
27 

0 
2 
5 
4 
6 
3 
0 
4 

30 
27 
28 
19 
22 
25 
30 
23 

10,52 % 

2013 24 
26 
31 
29 
25 
30 
26 
30 

6 
6 
3 
4 
4 
1 
1 
6 

18 
20 
28 
25 
21 
29 
25 
24 

14,03 % 

 


