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Helena? 



 
•  Vad handlar BFA om och vad är ett ”resultat”? Att 

räkna är lätt – tre numerärt jämställda 
arbetslag. Teorin/idén bakom projektets design? 

•  Det finns en relation mellan den polariserade 
debatten och de egna erfarenheterna, som är 
personliga och nyanserade. 

•  Förstå förutsättningar för att idéerna 
implementeras i organisationen.  

•  Projekt som mål och medel… 
•  Idag i Lund: 45 brandmän varav 9 är kvinnor 
 

Några utgångspunkter i 
utvärderingen 



 
    Jämställdhet och mångfald?  

 
•  En fråga om rättvisa. Andra grupper än de som 

traditionellt haft tillträde till yrket ska få möjlighet 
att ta plats. 

•  En fråga om olikhet. Personer ut olika grupper 
ger fler kompetenser. Kvinnor eller personer ur 
andra etniska grupper görs till något ”olika”.  

•  Vad kan då olikhet betyda i räddningstjänsten? 



Metoder: Intervjuer som samtal 
Observationer 

Inläsning av material  
•  Ca 25 Intervjuer med brandmän, 

projektansvariga och ledning. 
•  Deltagande observationer – vid 

utbildningstillfällen, SONA-samtal, FSL –möte. 
•  Fikabordssamtal med brandmän och 

brandingenjörer på stationen i Lund. 
•  Inläsning av material – tidigare forskning och 

utvärderingar. Bla Mathias Ericsons rapporter. 



 Vad har intervjuerna handlat om? 

•  Vägen in i yrket, SMO och 
introduktionsutbildningen 

•  En vanlig dag på jobbet – att vara sig själv 
•  Hur upplever jag mitt arbete? Vad gör det 

meningsfullt? Vad är frustrerande? 
•  Egna upplevelser av osäkerhet och av att bli 

testad  
•  BFA – projektet, genomförandet  och idéerna 

bakom.  



Människor handlar i enlighet med 
sin förståelse av världen, sin 
uppfattning om vad som är 
önskvärt, meningsfullt och 
möjligt. 

 



Hur blev det brandman? 
•  ”Det är nog brandman ändå” – inga direkta 

förebilder men uniformsyrke intressant. 
Brandman eller polis? 

•  Ville ha ett praktiskt yrke –inte skrivbord! 
Möjlighet att träna, spänning! 

•  Självklar väg in – nära förebilder  
•  Började som deltidsbrandman – 

hantverksyrke eller annat praktiskt yrke 
•  Men också – en slump, äpplet föll långt från 

trädet. 
•  Samhällsuppdraget – att göra nytta! 

 



”Jag är mig själv på jobbet” 

•  Det är utvecklande, utmanande, stimulerande 
•  Alltid roligt att gå till jobbet, jag är mig själv! 
•  Gemenskap, lagkänsla, trygghet i tillvaron. 
•  Trivs jättebra här, tycker man något så säger 

man det. 
•  Varje dag är olik! 
•  Ingen superlön, men fördelar och även 

privilegier (träna). Jobbar vid sidan om… 
•  En fin gemenskap i ett yrke som också är 

spännande. 



Getting in? 
•  Kvinnor och ”yngre” män: talar om fysik och 

tester. ”Äldre” eller mer erfarna: ”vi hjälps åt, det 
har vi alltid gjort”.  

•  Frågan om rökdyk som kärnkompetens nertonad 
– snarare prat om olika praktiska erfarenheter 
och förtrogenheter. Även förmåga att jobba 
förebyggande på ett bra sätt.  

•  ”Hade förväntat mig att det skulle vara värre, 
grabbigare, tuffare…” 



•  Inga tillsägelser som ”känts fel”, ”ledningen gör 
större skillnad än laget”. 

•  Olustigt att behöva ”representera sitt kön”, ett 
problem i projektet. 

•  Ingen beskriver egna upplevelser av att bli 
”testad”. Den som är ny känner sig välkommen, 
väl introducerad och behövd. 

•  Beskrivningar av ”misstag” vid övning: Roligt 
om det är en man, men om en kvinna 
misslyckas? (vad skulle jämlikt bemötande vara?) 



•  Prat i organisationen om situationer då det 
”gått snett” som  blir till en slags berättelser. 
Berättelser som har en relation till normer, vad 
det är att vara brandman. 

•  ”För några år sedan, då hade man nog blivit 
granskad, men nu så, nej aldrig, det är borta”.  

•  Introduktionsutbildningen mycket uppskattad 
– bra bemötande och återkoppling, professionellt.  



Att få syn på det som då tycktes 
självklart 

•  Här har inte alltid varit bra – nu är vi väldigt 
uppfångande, har fått tänka om. 

•  Det var en lite för stark kultur, otroligt sluten 
organisation, nu en viss sanering som varit till gagn, 
en mildare kultur. 

•  Det är en mycket öppnare station. 
•  Man talar lite generat om ”adrenalinkicken”. 
•  Större rörlighet i organisationen – mindre av 

”group think”. Bättre utbildade än förr, alla har sin roll. 

 



Men också… 
•  Man ställer väldigt höga krav på kollegor som är 

kvinnor, och är rädd att de ska misslyckas. 
•  Gör man fel får man ögonen på sig som tjej – ”Fast 

jag har egentligen inte varit med om det själv”. 
•  Det har blivit så styrt, man får passa sig för vad man 

säger. 
•  Det som uppfattats som värdefullt i yrket, upplevs nu 

ifrågasatt av ledningen. 
 



”Det här med numerären hade 
man ju löst ändå” 

•  Projektmål: Tre numerärt jämställda arbetslag, 
tydligt för alla. Målet JA! Men genomförandet… 

•  SONA : ”Det bästa jag gått på, ”det är inget fel på 
oss”, ”Inte begripit det riktigt”, ”Inte varit där”, 
Överlag uppskattat av dem som varit med. 

•  Andra utbildningsinsatser: Provocerande med 
gamla mansgrisar som ”sett  ljuset”. ”Jag köper 
att det varit annorlunda, men…” 

•  Rekrytering – kritiska perspektiv. Positiv 
särbehandling eller kvotering? 



Rekrytering – utanför 
organisationens kontroll? 

•  ”Inte dummare än att jag förstår att jag blev 
rekryterad för att jag är kvinna” - eller – ”Jag 
utgår ifrån att jag blev rekryterad för den jag 
är”. 

•  ”Sett jätteduktiga killar som blir bortsållade” 
•  ”Projektet bryr sig inte om vem som sitter i 

bilen, projektet bryr sig bara om det är en 
man eller en kvinna”. 

•  ”En helt annan kvalitet nu, med folk från 
SMO”. 



 
Det ”självspelande pianot” 

•  Kön som kategori – ytterligare en faktor när 
kompetenser sätts samman. 

•  Fler ”gröna” i bilen. 
•  Det ”självspelande pianot” – finns inte riktigt 

längre både pga strävan efter numerär 
jämställdhet i vissa lag, men också pga större 
rörlighet i organisationen, att man ”hoppar in” 
på andra stationer… En förändring av godo som 
också kräver mer av arbetsledningen. 



Numerärt jämställda arbetslag 
– förändrar ”kulturen” 

•  Ledningens engagemang – en förutsättning, 
annars skulle frågan ”kopplats isär” från kärnan! 

•  Projektledare – behöver ha ett tydligare mandat 
och roll i organisationen (inte sitta ”vid sidan 
om”). 

•  Samordnad rekrytering med fokus på 
jämställdhet nödvändigt men svårt. Är 5 år för 
snabbt? Numerären har betydelse och 
förändrar ”kulturen”.  

 



Legitimitet, förändringens språk… 

•  Förändringens språk – tomma ord (som skapar 
trötthet)? Eller av mening för verksamhetens 
kärna? Frågan om legitimitet! 

•  När sakfrågan är ”given”– som jämställdhet, ny 
lagstiftning, nytt samhällsuppdrag. Då blir det 
”top down”! Kanske nödvändigt? Men också 
problematiskt! 

•  Den polariserade debatten om brandmän och 
deras yrkeskultur bidrar till att de pekas ut som 
grupp. Ingen bra grund för samtal och 
förändring! 



…och produktionens logik 

•  Hur görs jämställdhet eller mångfald i 
räddningstjänsten? På E-pass, i arbetsrutiner, 
lönesamtal, vid rekrytering,  internutbildning, 
under insats, övningar, i material och verktyg? 

•  Ledningen behöver tona ned ”skyltfönstret” till 
förmån för mer utvecklade idéer om vad 
jämställdhet och mångfald konkret betyder i 
verksamheten. Förändringar som också kräver 
resurser. 



”Jag kan ärligt talat idag inte 
säga varför… Jag är förvånad 
över varför det tog så lång tid” 
 
 


