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Sammanfattning 

Myndigheten för samhälle och beredskap (MSB) är den myndighet som på central nivå ska 

verka för och utveckla förmågan till effektiva räddningsinsatser. I dess uppgift ingår att 

stödja räddningstjänsterna med information, utbildning och övningsverksamhet. På 

kommunal nivå svarar kommunerna inom sitt geografiska område och insatserna utförs av 

räddningstjänsten. Anställda inom räddningstjänsten består av både heltidsanställda 

brandmän och räddningspersonal i beredskap (RiB), det som tidigare kallades för 

deltidsbrandmän. RiB är den vanligaste typen av anställningar på mindre tätorter.  

 

Att rekrytera in RiB har blivit ett problem och en utmaning för kommunerna då människor 

inte längre bor och arbetar på samma ort. Kan kommunerna inte rekrytera in personal får de 

svårt att upprätthålla den beredskap som de enligt lag är skyldiga att ha. De personer som 

väljer att bli RiB är beroende av att huvudarbetsgivare godkänner detta. Här kan man se att 

det skett en minskning inte bara bland de privata företagarna utan även bland de offentliga 

arbetsgivarna. Syftet med vår undersökning är att få RiB:s perspektiv på hur 

kompetensförsörjningen till räddningstjänsten ska se ut i framtiden. 

 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ undersökning i form av intervjuer. Våra 

respondenter är 13 RiB-anställda som har arbetat i räddningstjänsten mellan 1 och 30 år och 

är i åldrarna 20-58 år. De arbetar på fyra olika brandstationer någonstans i Sverige och det 

gemensamma för alla fyra stationer är att de är belägna på mindre orter. Vi har analyserat vårt 

intervjumaterial och kopplat det till våra teorier. Resultatet visar att respondenterna är 

medvetna om problemet med att bemanna upp brandstationer på mindre orter och de har 

många idéer kring en möjlig lösning på problemet. De ser dock fortfarande ljust på framtiden, 

att RiB på ett eller annat sätt kommer att finnas kvar. 

 

Nyckelord: Räddningstjänst, deltidsbrandmän (RiB), rekrytering och kompetensförsörjning
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Abstract 

The Swedish Rescue Agency is the central authority body that shall promote and develop the 

capacity for effective emergency and rescue work. Within its responsibility is support to the 

rescue crews with information, education and training development. The council is 

responsible for rescue and emergency services within council boundaries. Employees with 

emergency services consist of both of full-time firemen and standby rescue crew. They used 

to be called part-time firemen and are known today as standby rescue crew. The standby 

crews are most commonly employed in smaller villages.  

  

Recruiting standby rescue crew has always been a problem and a challenge for small councils 

due to the fact that there are less people to choose from that work and live in the same place. 

This creates a problem of having enough staff there required by law. People who choose to 

become part-time firemen are dependent on their main employees to approve their needs as 

part-time firemen. Due to private and public employees being less tolerant to the needs 

required to be part-time firemen there has been a reduction in their numbers. Our main 

purpose is to get the standby rescue crews perspective on how the emergency services can 

recruit employees in the future.  

  

We have chosen to use a qualitative study in the form of interviews. Our respondents are 13 

part-time firemen that have worked as rescue crews between 1 and 30 years and are aged 

between 20 to 58. They work in four different fire stations throughout Sweden and have in 

common that they are all placed in small communities. We have analyzed our interviews and 

linked them to our theories. The result shows that the respondents are aware of the problems 

of having enough crew at the stations in smaller communities and they have many ideas for a 

possible solution to the problems. They are feeling positive that standby crews will be around 

in the future in one form or another.  

  

Keywords: Emergency services, part-time firefighters, recruitment and skills 

  



 

Förord  

 

Under vårterminen 2015 har vi skrivit vår C-uppsats ”Vem ska bemanna stationerna på 

landsbygden? En kvalitativ studie om RiB:s perspektiv på rekrytering i framtiden” i ämnet 

arbetsvetenskap. 

 

Vi vill börja med att tacka våra respondenter som både tog sig tid till att delta i vår 

undersökning och visa oss deras verksamhet. 
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Sist men inte minst vill vi tacka våra familjer och vänner som stått ut med oss under arbetets 

gång och haft förståelse för att vi inte varit närvarande. 
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1.  Inledning 

År 1888 brann två norrländska städer ned på samma dag, Sundsvall och Umeå. 

Sundsvallsbranden är den mest omfattande branden i Sveriges historia. På kvällen var 

Sundsvall en ruinstad. Fem människor hade omkommit och hela 9 000 var hemlösa 

(Lindblom, 2014). I modern tid var den omfattande skogsbranden i Västmanland 2014 en av 

de absolut värsta i Sverige. I släckningsarbetet deltog 250 brandmän och 

räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB) från hela Sveriges räddningstjänster (Länsstyrelsen 

Västmanland). Räddningstjänsten är kommunens ansvar enligt Lagen (2003:778) om skydd 

mot olyckor (MSB, 2014). Idag finns det omkring 11 500 RiB-anställda i Sverige. RiB-

anställda är viktiga för räddningstjänsten och samhället. Förutom att arbeta operativt såsom 

att släcka bränder, arbetar räddningstjänsten förebyggande genom att göra tillsyn, hålla i 

utbildning och informera om brand- och olycksrisker (MSB, 2014). Skulle ändå olyckan vara 

framme finns den lokala räddningstjänsten där RiB är redo att hjälpa dygnet runt, året om 

(Hässleholms kommun, 2015). Vi har valt att intervjua RiB-anställda på fyra olika 

brandstationer i södra Sverige.  

1.1 Problemformulering 

Att rekrytera in RiB har blivit ett problem och en utmaning för kommunerna då människor 

inte längre bor och arbetar på samma ort. Kan kommunerna inte rekrytera in personal får de 

svårt att upprätthålla den beredskap som de enligt lag är skyldiga att ha (MSB, 2014). De 

personer som väljer att bli RiB-anställda är beroende av att huvudarbetsgivare godkänner 

detta. Här har det skett en minskning bland både de privata företagarna och de offentliga 

arbetsgivarna (Ibid.). Många av de perspektiv som finns när det kommer till rekrytering av 

RiB kommer ofta från myndighetshåll. Av den anledningen ville vi undersöka RiB-anställdas 

syn på rekrytering till yrket. Detta då vi uppfattar att många undersökningar som berör 

rekrytering ofta har ett hierarkiskt perspektiv där ansvaret för rekrytering ligger på cheferna, 

vilket också blir det synsätt som undersökningarna bygger på. Vi ville få ett markperspektiv 

för att undersöka hur anställda som inte sysslar med rekrytering ser på en möjlig lösning till 

problemet. 

1.1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att få RiB:s perspektiv på hur rekryteringen till 

räddningstjänsten ska se ut i framtiden. 

 

 Hur ser RiB-anställda på framtida kompetensförsörjning? 

 

 Hur tycker RiB-anställda att deras arbete ska organiseras i framtiden? 

1.2 Teoretiska nyckelbegrepp 

Räddningstjänst, RiB (deltidsbrandmän), rekrytering och kompetensförsörjning          

1.3 Avgränsning 

Vårt empiriska material har vi avgränsat till de 13 RiB-anställda som vi intervjuat. 

Undersökningen kommer att utgå ifrån RiB:s perspektiv på hur rekryteringen till 

räddningstjänsterna ska se ut samt hur det ska organiseras i framtiden. Detta då vi utgår ifrån 
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att rekrytering är grundproblemet. Då räddningstjänster finns i hela Sverige har vi har valt att 

avgränsa oss till fyra mindre orter som återfinns i södra Sverige. I vår undersökning har vi 

valt att inte fokusera på heltidsbrandmännens perspektiv eller skillnaden mellan kvinnor och 

män när det kommer till rekrytering av RiB. Vi väljer att inte ta upp problematiken kring 

ofrivilligt deltidsarbete respektive arbetslöshet då vår undersökningsgrupp inte omfattas av 

detta eftersom de har en anställning i grunden. Vår analys syftar inte till att utvärdera hur 

rekrytering fungerar idag utan hur RiB-anställda ser på rekrytering i framtiden. 

1.5 Begrepp 

Nedan presenteras de ord och begrepp som vi utgår ifrån. 

1.5.1 Räddningstjänst 

Med räddningstjänst menar vi det som står i 1 kap. 2 § Lagen om skydd mot olyckor (LSO: 

2003). Detta innebär de räddningsinsatser som staten eller kommunerna skall ansvara för vid 

olyckor och överhängande fara att begränsa skador på människor, egendom eller miljön. 

1.5.2 Organisering av räddningstjänst 

Dagens beredskapssystem inom skydd mot olyckor består i huvudsak av hel- och 

deltidsanställda brandmän (RiB) samt räddningsvärn. Räddningsvärn innebär att kommunen 

organiserar personer utan krav på beredskap som ska öva minst 20 timmar per år. Värnets 

uppgift begränsas till några specifika uppdrag, exempelvis skogsbränder eller bygdebränder 

(MSB, 2014). Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ska verka för stöd och 

utveckling av samhällets förmåga till effektiva räddningsinsatser. De ska även ge stöd när det 

kommer till att organisera räddningstjänsten med RiB-anställda. Många kommuner har ökat 

förutsättningarna att snabbt bryta olycksförloppet genom att organisera räddningstjänsten på 

sätt som ger snabbare insatser. Även samarbete mellan olika blåljusaktörer såsom polis, 

ambulans och räddningstjänst är ett ytterligare komplement för att snabbt bryta 

olycksförloppet. Räddningstjänsten kan exempelvis larmas ut ”i väntan på ambulans” till 

hjärtstopp och/eller hot om självmord eller vara behjälplig vid trafikolyckor. Denna 

utveckling ses som viktig och önskvärd samtidigt som det finns ett fortsatt behov att utveckla 

en profession bestående av hel- och deltidsanställda brandmän (MSB, 2014). 

1.5.3 Räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB) 

RiB är enligt 3 kap. 15 § 1 stycket LSO personal som ingår i en kommuns organisation 

(LSO:2003). Den som arbetar som RiB har en annan huvudsysselsättning och 

huvudarbetsgivare än räddningstjänsten. Med RiB avses en person som har en 

beredskapstjänst enligt avtal och är anställd att inställa sig på brandstationen vid alarmering. 

RiB ska vid utryckning träda in i en professionell roll som brandman och utföra det arbetet 

som åligger räddningstjänstpersonal att göra vid alarmering och insats. När arbetet vid 

utryckningen och larmarbetet är avslutat återgår RiB till sin huvudarbetsgivare. Anledningen 

till detta är att arbetet som RiB räknas som en bisyssla. När de har beredskap så ska de vara 

tillgängliga dygnet runt och inställningstiden är vanligen 4-7 minuter (MSB, 2014). För att 

arbeta som RiB ska du gå utbildningen Räddningsinsats som i nuläget är en preparandkurs på 

två veckor och en grundkurs på totalt sju veckor varav två veckor på distans. 

Grundutbildning, uppdatering av kunskaper och övningstid på minst 50 timmar på ett år är en 

av de viktigaste delarna för att säkerställa och skapa en god effektivitet inom 
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räddningstjänsten (MSB, 2009). En RiB-anställd kallas ofta i folkmun och inom 

räddningstjänsterna för deltidsbrandman och orden används synonymt. I uppsatsen kommer 

vi främst använda oss av RiB eller RiB-anställd, dock kan även benämningen 

deltidsbrandman emellanåt dyka upp. 

1.5.4 Kompetensförsörjning 

Med uttrycket kompetens menas de beteenden som bidrar till en yrkesrelaterad prestation 

(Lindelöw, 2009). Kompetens som utvecklas är alltid relaterad till någon form av uppgift och 

ett konkret utförande av något (Granberg & Ohlsson, 2010). Kompetens utgår från individens 

förmåga i relation till arbetet (Svensson, 2009). Kompetensförsörjning innebär den metod och 

de verktyg som hjälper organisationer att hitta rätt kompetens till framtida behov (Lindelöw, 

2009). 

1.5.5 Rekrytering 

Rekrytering syftar till att genom anställning och anställningsprocess tillgodose ett visst behov 

av kompetens i form av rätt personal vad gäller lämplighet, utbildning och erfarenhet. Vid 

rekrytering kan utöver intervjuer, arbetsprover, referenser, medicinska och psykologiska test 

respektive test av färdigheter förekomma (Svensson, 2009). 

1.6 Disposition 

I kapitel 1 presenterar vi studiens problemområde, syfte och frågeställningar samt de begrepp 

vi använder i arbetet. I avsnitt 2 lägger vi fram tidigare forskning som är relevant för vår 

undersökning. I kapitel 3 går vi igenom våra teoretiska utgångspunkter, arbetskraftens 

rörlighet och kompetensförsörjning. Under avsnitt 4 beskrivs vår metod, hur det empiriska 

materialet har samlats in respektive analyserats och avsnittet avslutas med en 

metoddiskussion. I kapitel 5 sammanställer vi vårt resultat under tre rubriker. I avsnitt 6 

analyserar vi undersökningens empiriska material med utgångspunkt i våra valda teorier och 

vetenskapliga artiklar. Kapitel 7 avslutar uppsatsen med en diskussion kring undersökningen 

samt våra slutsatser.  
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2.  Tidigare forskning 

Här kommer vi att diskutera vår litteraturstudie och den forskning som vi har hittat inom vårt 

syfte och problemområde. Vi utgår ifrån två omfattande vetenskapliga rapporter. Dessa 

belyser problematiken kring rekrytering av och bibehållandet av RiB på mindre orter. Den 

ena baserar sig på studier ifrån USA och den andra är från Australien. Vi har fritt översatt 

volunteer part-time firefighters till RiB. 

2.1 Vetenskapliga artiklar 

De uppsatser respektive vetenskapliga artiklar som belyser problemet med rekrytering till 

räddningstjänst i beredskap (RiB) på mindre orter har varit få. Den forskning som vi har hittat 

kring rekrytering av deltidsarbete är inte relevant till vår undersökning då yrket RiB räknas 

som en bisyssla. Detta eftersom RiB:s huvudanställning är hos en annan arbetsgivare än 

räddningstjänsten. Vi har inte hittat några svenska vetenskapliga artiklar som belyser vårt 

undersökningsområde, utan de rapporter och artiklar som vi har hittat och utgått ifrån är från 

USA och Australien. Vi valde dessa artiklar då både USA och Australien står inför samma 

problematik som Sverige gör när det kommer till att rekrytera RiB till landsbygden. Det vi 

kan konstatera är att de perspektiv som i dagsläget finns i huvudsak är rapporter från ett 

lednings-, myndighets respektive organisationsperspektiv. Utöver det finns det en del 

forskning med genusperspektivet inom räddningstjänsten där undersökningar är gjorda på 

skillnaden mellan kvinnor och män, livssyn respektive synen på yrket i stort. 

  

Under 2003-2004 genomförde Dr Robert S. D´Intino en undersökning om hur man bättre ska 

kunna förstå rekrytering och att behålla brandmän i ett försökt att identifiera strategier som 

kan bidra till att öka människors intresse av att arbeta som RiB på landsbygden. Detta 

sammanställde han i rapporten Volunteer Firefighter Recruitment and Retention in Rural 

Pennsylvania (2006). Han använde både kvalitativa och kvantitativa metoder och dessutom 

gjordes en litteraturstudie. Resultatet visade att detta inte bara var ett problem på landsbygden 

i Pennsylvania utan det var även ett problem på en nationell nivå. Han skriver att antalet RiB 

minskat under de senaste 30 åren. På landsbygden är det räddningstjänsten med RiB som är 

först på plats vid bränder och andra nödsituationer. Om det inte finns tillräckligt många RiB 

kan inte den lokala brandorganisationen fortsätta upprätthålla sin beredskap. 

  

McLennan (2004) genomförde en omfattande studie rörande räddningstjänstpersonal i 

beredskap ute på Australiens landsbygd och glesbyggd. I rapporten Recruitment and 

Retention of Volunteers: Rural Fire Services’ Issues and Initiatives 1:2004 framkommer det 

att hela Australiens landsbygds är beroende av frivilliga brandmän som kan rycka ut vid 

bränder och akuta händelser. McLennan (2004) påtalar att landsbygdens räddningstjänster har 

svårt att rekrytera frivilliga brandmän till lands- och glesbygden. Rapporten är baserad på 

kvalitativa och kvantitativa uppgifter från räddningstjänstpersonal och tar upp situationen för 

RiB i Australien. Den beskriver potentiella långsiktiga hot mot RiB, diskuterar frågor som rör 

rekrytering av frivilliga brandmän och att behålla dessa inom räddningstjänsten. 

Räddningstjänsterna är oroliga för hur de ska upprätthålla sin beredskap respektive påverkan 

av den framtida kompetensförsörjningen. Myndigheterna i Australien är medvetna om att det 

är viktigt att upprätthålla tillräckligt antal frivilliga RiB är för att skydda människor, egendom 

och miljö i områden utsatta för skogsbränder.  
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2.1.1 Rekrytering 

D' Intino (2006) skriver i sin rapport att det också varit en tradition, ibland i flera 

generationer, i många familjer att vara RiB men den traditionen är på väg att dö ut. Detta 

innebär att brandorganisationer inte längre kan räkna med att dessa barn ska följa i sina 

föräldrars fotspår. Han menar vidare att det inte längre går att räkna med att 

lokalbefolkningen ska avvara sin tid och energi till att arbeta som RiB. Hela 

brandorganisationen står inför ett rekryteringsproblem.  

 

Både D' Intino (2006) och McLennan (2004) påtalar att ändrade demografiska och 

ekonomiska förhållanden kan utgöra ett hot mot RiB i framtiden. De menar att en ökad 

konkurrens från städernas med dess attraktionskraft troligen medför en minskad pool av 

lämpliga vuxna som frivilliga brandmän ute på landsbygden. Andra potentiella effekter som 

rapporterna tar upp är den oro över organisatoriska förändringar i form av ökad formalisering 

av utbildning samt rapporteringskrav, vilket medför bristande engagemang bland äldre 

mångåriga RiB, särskilt ute på landsbygden. Dessutom menar McLennan 2004 att 

förändringar i arbetsstruktur och ekonomiska förhållanden medfört att arbetsgivare är ovilliga 

att släppa sin personal till att delta vid utryckning som frivilliga brandmän, särskilt när det 

kommer till större larm. 

2.1.2 Vem ska svara på larmen? 

D' Intino (2006) menar att det finns en risk på vissa småorter att det kommer att saknas 

tillräckligt med RiB som adekvat kan svara på alla nödsamtal. Genom sin undersökning fann 

han en allmän enighet om det ökande problemet med att hitta RiB som kan ha jouren dagtid 

måndag till fredag. På frågan varför det inte fanns tillräckligt med RiB tillgängliga under 

veckodagarna, svarades det att på landsbygden måste RiB pendla till sina jobb och därmed 

kan de inte vara tillgängliga på dagtid. Även McLennan (2004) tar upp att många 

räddningstjänster i Australien har svårt att bemanna landsbygden och dess gränssnitt under 

kontorstid måndag till fredag. Problematiken rör främst landsbygdens avlägsna samhällen 

som har en sjunkande och åldrande befolkning.  

2.1.3 Samhällsengagemang 

Det visar sig att frivilliga brandmän är mer benägna att gå med i den lokala räddningstjänsten 

på grund av sitt engagemang för samhället och på grund av sina familjers koppling till 

räddningstjänsten och orten. Det ekonomiska spelade mindre roll som motivation för att få 

människor att arbeta frivilligt och förbli aktiva. En vanlig uppfattning bland de intervjuade 

var att ekonomiska fördelar inte har en motiverande effekt hos RiB (D' Intino, 2006). 

McLennan (2004) menar att det emellanåt kan vara svårt att motivera människor i nya 

bostadsområden utanför städerna och i utkanterna av landsbygden eftersom grannarna ses 

som främmande och samhällena saknar känslan av gemenskap. I sin rapport konstaterar D' 

Intino (2006) att den metod som varit mest framgångsrik för att rekrytera är mun-till-mun 

metoden mellan RiB och intressenter. Några av de anledningarna till att RiB stannar kvar i 

organisationen är spänning, arbetsmiljö och sociala relationer. Om räddningstjänsterna 

tilldelades mer resurser så skulle rekrytering och arbetet för att behålla RiB vara mer 

framgångsrika. Undersökningen påtalade också att det har blivit lättare för kvinnor att bli 

RiB. 
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3.  Teori 

Den litteraturstudie vi har gjort sammanfattar vi nedan i två teorier; arbetskraftens rörlighet 

och kompetensförsörjning.  

3.1 Arbetskraftens rörlighet 

Arbetskraftens rörlighet är viktig för att upprätthålla en väl fungerande arbetsmarknad. 

Arbetsmarknaden befinner sig i ständig omvandling. Strukturomvandling är inte den enda 

orsaken till rörlighet. Efterfrågan på arbetskraft är härledd ur efterfrågan på varor och tjänster 

som arbetskraften producerar. Den vanligaste anställningsformen på den svenska 

arbetsmarknaden är heltidsanställning, men det har blivit vanligare och förkommer alltmer 

andra former av anställning däribland återfinns timanställning och varierande arbetstider 

(Furåker & Blomsterberg, 2009). Arbetsmarknadspolitiken ska verka för samhällets och den 

enskildes intresse av att bevara full, produktiv och fritt vald sysselsättning. Den definition 

som närmast återspeglats i den svenska sysselsättnings- och arbetsmarknadspolitiken innebär 

att alla som vill ha ett jobb ska kunna få det (Furåker & Blomsterberg, 2009). Det finns ett 

starkt samband mellan regional rörlighet och arbetsmarknadsläge. Desto högre arbetslöshet i 

ett län desto större utflyttning till andra län (Furåker & Blomsterberg, 2009).  

 

Ett gemensamt begrepp för organisationer är: organisationer är sociala strukturer som är 

skapade av människor där det sker en samordnad verksamhet mot specifika mål (Berglund & 

Schedin, 2009). Det finns alltid ett mål i en organisation och dessa kan förändras över tid. 

Målen anger den riktning som organisationen och dess medlemmar ska gå. Målstyrning ska 

möjliggöra för anställda att känna ansvar och göra självkontroll möjlig. En utgångspunkt är 

att anställda och organisationsledningens intressen sammanfaller (Berglund & Schedin, 

2009). Den nya arbetsmarknaden med olika krav på tillgänglighet, arbeta snabbt och det finns 

ingen gräns för hur mycket, snabbt och bra man bör arbeta. Samtidigt som man är fri i sitt 

arbete så är man underkastad branschen, marknaden och konkurrensens ovillkorliga krav. 

”kontrollen i arbetet har ökat men kontrollen över arbetet har minskat”. Samtidigt som 

möjligheterna och förväntningar har ökat enormt så är våra förutsättningar att ta tillvara och 

möta dem lika begränsat. Organisationer må ha blivit flexibla men människors liv förutsätter 

trots det en viss stabilitet (Allvin et al, 2006). 

  

Den förändrade situationen för företagen som globaliseringen medfört har gjort dem mer 

konkurrensutsatta och konkurrensmedvetna. Till följd av detta har de anpassat sin 

organisation. De skär ner på personal, säljer av, lägger ner och lejer bort olönsamma 

verksamheter. Organisationen måste bli mer kostnadseffektiv. Företagen anpassar arbetet till 

att individerna själva kontinuerligt ska anpassa sitt arbete till marknadens föränderliga krav. 

Då anpassas organisationen till att det lätt ska gå att ta in personal men att det ska vara lika 

lätt att ta bort personal genom bemanningsföretag. Samtidigt som de kognitiva 

kunskapskraven i den meningen blir mer praktiska och implicita, blir de sociala 

kunskapskraven mer uttalade och tekniska. Kraven på social kompetens, sociala nätverk och 

socialt kapital blir allt viktigare för att utföra arbetet, avancera i arbetslivet och att vid behov 

kunna skaffa ett nytt jobb. Istället för en kollektiv nyttighet och en gemenskap blir arbetet 

mer av ett personligt utvecklings- eller överlevnadsprojekt. Vi ser att det nya arbetslivet 

bygger på individuella skillnader och förutsättningar. Dynamiken i arbetslivet skapas genom 

att dessa skillnader accentueras och utnyttjas. Det får dem att konkurrera med varandra och 

acceptera högre krav. De tidigare så fasta gränserna luckras upp och individen måste själv 

hitta nya referenspunkter att orientera sig efter (Allvin et al, 2006). 



7 

 

Det finns ett starkt samband mellan regional rörlighet och arbetsmarknadsläge. Ju högre 

arbetslöshet i ett län desto större utflyttning till andra län (Furåker & Blomsterberg, 2009). 

Arbetskraftens rörlighet är viktig för att upprätthålla en väl fungerande arbetsmarknad. 

Arbetsmarknaden befinner sig i ständig omvandling. Strukturomvandling är inte den enda 

orsaken till rörlighet. Den person som bjuder ut sin arbetskraft själv och levererar den då har 

arbetstidens längd och förläggning avgörande betydelse för en persons välbefinnande 

(Furåker & Blomsterberg, 2009). För att organisationer ska kunna möta marknadens krav på 

ett mer kostnadseffektivt sätt började företagen att trimma sina organisationer. Företagen 

började utveckla olika system för att optimera utnyttjandet av arbetskraften. Det vanligaste 

sättet att optimera arbetskraften är att variera arbetstiden efter företagets behov, såsom 

skiftarbete, helgarbete och jourarbete. Ett mer kontroversiellt sätt är att systematiskt utnyttja 

deltidsanställda. Teoretiskt sett åstadkoms den största flexibiliteten genom att inte ha någon 

fast anställd personal alls där företaget istället använder sig av exempelvis timanställda eller 

projektanställda. Ett enklare sätt är att hyra in arbetskraft från privata arbetsförmedlingar eller 

bemanningsföretag (Allvin et al, 2006). 

  

Om det saknas kompetens inom en viss bransch kan det bero på att det sker demografiska 

förändringar, att många personer under en kortare tid lämnar eller kommer in på 

arbetsmarknaden. All rörlighet är dock inte direkt relaterad till arbetsmarknaden. Många 

individer byter bostadsort i samband med påbörjande av och avslutande av högre studier. Det 

handlar om stora flöden av arbetskraft mellan företag och geografiska områden. Rörligheten 

är förknippad med såväl kostnader som intäkter för individen. Trots att det innebär kostnader 

för individen att flytta på sig så är man beredd på att göra detta för att i framtiden kunna höja 

sin levnadsstandard. Individen ser det som en investering. Att individen frivilligt byter arbete 

för eget intresse kan analyseras med hjälp av humankapitalteorin (Björklund et al, 2012, 

Furåker & Blomsterberg, 2009). Humankapitalmodellen är den samlade beteckningen på alla 

de kunskaper och färdigheter som arbetstagaren tar med sig till arbetsplatsen (Björklund et al, 

2012, Furåker & Blomsterberg, 2009). 

3.2 Kompetensförsörjning 

Lindelöw (2008) skriver att vår omvärld blir alltmer komplex och förändringarna kommer 

allt snabbare. Därför är det nödvändigt med en fortlöpande anpassning av medarbetare genom 

en nyrekrytering och kompetensutveckling. Det är en stor utmaning att kunna hitta en metod 

och de verktyg som hjälper organisationer att undvika felrekryteringar och bli mer träffsäkra. 

Genom kompetensförsörjning kan organisationer se till att få rätt person på rätt plats. Den 

metod organisationen använder för att välja måste därför fungera för att hjälpa alla 

medarbetare att kunna växa med uppgiften och hitta nya vägar. Något som blir viktigt i det 

arbetet blir att både skapa samsyn i vissa frågor och planera för gruppsammansättningen så 

att dessa kompletterar varandra. Därför måste kompetensförsörjningen bli en del av det 

långsiktiga, strategiska tänkande som rör organisationens mål och framtid.  

 

Även om man vid ett visst tillfälle rekryterat rätt person växer det fortlöpande fram behov av 

förändringar i verksamheten. Ett annat verktyg i kompetensförsörjningsarbetet är kontinuerlig 

utveckling i form av den struktur som återfinns i organisationens rekryteringsprocess genom 

bland annat behovsanalys och kravspecifikation. Det finns stora värden med att ta ett samlat 

grepp på kompetensförsörjningen och göra den till en central, strategisk fråga. Förutom den 

kvalitetshöjning, effektivisering och samsyn man skapar, bygger man också upp en 

kunskapsbank som man kommer att dra nytta av i framtiden på sätt som det kan vara svårt att 
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helt förutse. Att attrahera potentiella medarbetare handlar om att bygga sitt varumärke så att 

det tilltalar rätt grupper, och att i alla de aktiviteter man gör bör organisationen tänka på vilka 

budskap den sänder ut (Lindelöw, 2008). 

 

Lindelöw (2008) skriver att personalen är den viktigaste resursen i en verksamhet. Hon 

menar att det är dem som skapar relationer, bidrar med kunskap och på detta sätt skapar ett 

värde och möjligheter för verksamheten. Rekrytering syftar till att genom anställning och 

anställningsprocess tillgodose ett visst behov av kompetens i form av rätt personal vad gäller 

lämplighet, utbildning och erfarenhet. Vid rekrytering kan utöver intervjuer, arbetsprover, 

referenser, medicinska och psykologiska test respektive test av färdigheter förekomma 

(Svensson, 2009).  

 

Den genomsnittliga anställningsintervjun är händelsestyrd (Lindelöw, 2008). Intervjuarens 

intryck av och känsla inför den sökande vägleder hur djupodlande frågor som ställs, och hur 

man sedan värderar svaren. Strukturerade intervjuer ger ett mycket bättre underlag. 

Behovsanalysen blir därför en viktig del av kompetensförsörjningen, utan den är det inte 

möjligt att arbeta strategiskt och få en god träffsäkerhet. Det finns emellertid metoder som 

kan användas som komplement till intervjun och som har en väsentligt mycket högre 

prognosförmåga: framförallt arbetsprover och färdighetstester. Sådana standardiserade 

metoder är mer direkt kopplade till arbetsprestationen än indirekta indikationer som 

utbildning och erfarenhet. Men de är fortfarande ganska ovanliga på vår svenska 

arbetsmarknad. Ett väl utformat arbetsprov, ett färdighetstest och en strukturerad intervju ger 

oss ett tydligare beslutsunderlag och måste ligga till grund för vår utvärdering (Lindelöw, 

2008; Skorstad, 2011). I annat fall kan de beslut man fattar bli oreflekterade och 

känslomässiga (Granberg & Ohlsson 2010). Man fastnar för personer som liknar en själv, 

som man har något gemensamt med eller som imponerar på annat sätt (Lindelöw, 2008; 

Skorstad, 2011). Genom framför allt den gemensamma reflektionen går individerna in i 

varandras tänkande och sätt att förstå och bidrar därigenom aktivt till att forma förståelsen på 

ett sätt som de inte skulle ha gjort var och en för sig. Den positiva synergin utgör ett 

mervärde som uppstår genom teamets samspel och kommunikation och som innebär att 

teamets kollektiva kompetens blir summan av varje individs kompetens (Granberg & Ohlsson 

2010). 
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4.  Metod 

Nedan beskrivs hur denna studie har genomförts, vilken organisation som studerats och vilket 

urval som gjorts samt analysen av det insamlade empiriska materialet och våra etiska 

överväganden.  

 

I vår undersökning har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod som är ett övergripande 

begrepp för alla typer av metoder som bygger på intervjuer, observationer och analys av 

texter. I den kvalitativa metoden är undersökarrollen annorlunda då man kommer mycket 

närmre de miljöer och de människor som man ska undersöka. Det finns också en större 

flexibilitet i själva undersökningsprocessen då avståndet är mindre mellan att intervjua eller 

att läsa texter och att analysera empiriskt material. Här finns också möjligheter till att anpassa 

undersökningsdesignen till vad som sker under fältarbetet (Ahrne & Svensson, 2011). 

4.1 Att intervjua efter kvalitativ metod 

En kvalitativ metod är lämplig att använda när undersökaren vill få fram åsikter, 

uppfattningar och erfarenheter. Motiveringen för intervjuer baseras på information från de 

intervjuer som görs, vilka grundar sig på att de är människor i en speciell position. En fördel 

med att göra kvalitativa intervjuer är att man kan anpassa frågorna och den ordning man 

ställer dem i efter situationen (Denscombe, 2009). Vi har valt att använda oss av en kvalitativ 

metod för att vi ville få en förståelse för studiens målgrupp, vilken är RiB, där vi sökte att få 

en helhetsbild av vad deras erfarenhet gällande rekrytering är.  Genom att använda en 

kvalitativ metod anser vi att våra möjligheter ökar för att få fram respondenternas synpunkter 

än vid användandet av en kvantitativ metod. Detta eftersom att en kvalitativ metod ger vår 

målgrupp större utrymme att lämna sina synpunkter än vid implementeringen av en 

kvantitativ metod. Dessutom medför en kvalitativ metod en hög validitet och svarsfrekvens 

eftersom att vi utför den i direktkontakt med respondenterna. Å andra sidan kan en kvantitativ 

metod ha lägre svarsfrekvens då undersökaren inte alltid har möjlighet till direktkontakt med 

respondenterna (Denscombe, 2009). Att istället utföra intervjuer innebär att personen kan 

besvara eller diskutera de aktuella frågorna (Ahrne & Svensson, 2011). 

 

Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer vilket innebär en färdig lista med 

ämnen som ska behandlas och specifika frågor som ska besvaras. Som intervjuare var vi 

inställda på att vara flexibla när det gäller ämnenas och frågornas ordningsföljd. 

Respondenten får utveckla sina tankar och tala mer utförligt om de ämnen som vi tar upp. 

Intervjuer är en flexibel metod för insamling av data som bygger på respondenternas 

perspektiv på undersökningens ämne. Metoden möjliggör att justeringar av undersökningens 

inriktning kan göras under själva intervjun (Denscombe, 2009). Vi ansåg att 

semistrukturerade intervjuer var det som passade vår undersökning bäst. En fördel med 

metoden är att det är lätt att genom direktkontakt till respondenten säkerställa att 

respondenten kommer till tals och att följa upp att alla respondenter har uttalat sig i alla 

frågor. Av den anledningen valde vi bort gruppintervjuer och fokusgrupper. Dessa kvalitativa 

undersökningsmetoder ansåg vi möjligen skulle försvåra att alla respondenter kom till tals 

samt att vi ville undvika att respondenterna blev påverkade av de andra deltagarnas svar i 

undersökningen. Dessutom är det är fördelaktigt att kunna göra kvalitativa intervjuer på olika 

sätt samt variera hur många mer fasta frågeformuleringar man vill ha med vid intervjun och i 

vilken utsträckning man vill komplettera med mer öppna frågor (Denscombe, 2009; 

Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). 
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Dock finns det även nackdelar med att implementera en kvalitativ metod som tåls att nämnas. 

Dessa är exempelvis den stora tidsåtgången vid själva genomförandet av intervjuerna 

respektive efterarbetet som materialet medför i form av de icke-standardiserade svaren. 

Transkriberingen kan även den vara besvärlig och tidskrävande då den inte är förkodad som 

den troligen är vid användningen av exempelvis frågeformulär. Metoden har dessutom en 

tendens att producera omfattande data som inte alltid är relevant för undersökningen, men 

ändå måste genomarbetas och sorteras innan den kan reduceras bort. Tillförlitligheten är inte 

heller självklar då undersökaren och sammanhangets inverkan kan medföra att det blir svårt 

att uppnå objektivitet. Insamlad data är kopplad till undersökningens kontext och de specifika 

individer som deltar i den, vilket kan leda till att tillförlitligheten går att ifrågasätta 

(Denscombe, 2009; Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). 

4.2 Urval av intervjupersoner 

Den forskningsfråga som undersökaren har är helt avgörande för vilken grupp av människor 

som man är intresserad av. Det finns två huvudsakliga sätt att gå till väga för att välja ut 

specifika personer att intervjua. Först görs ett tvåstegsurval där undersökaren väljer vilken 

organisation som är intressant att undersöka. Därefter väljs individer ut som arbetar inom 

organisationen som kan besvara undersökningens syfte. Vid redovisningen av studiens 

resultat måste en trovärdighet kunna redogöras för genom att undersökaren visar hur den har 

fått tag i de intervjuade och påvisar att resultaten inte bara beror på en ren tillfällighet. 

Därefter är viktigt att redovisa och reflektera kring hur urvalet av de personer man intervjuat 

gjorts och om möjligt är det bra att ange andra variabler kring dessa personer har, exempelvis 

ungefärlig anställningstid och ålder. Den representativitet som urvalsgruppen utgör ska kunna 

återfinnas och överföras till en annan studie med samma typ av urvalsgrupp och 

undersökningsområde. Det här bör medföra att resultaten av undersökningarna rimligen ger 

ett snarlikt resultat (Denscombe, 2009; Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). 

 

Vi har valt fyra stationer inom organisationen räddningstjänst i södra Sverige. Gemensamt för 

stationerna är att de ligger på mindre orter. Processen inleddes med att vi kontaktade 

respektive räddningsledare och presenterade vår undersökning och syftet med den. Därefter 

valde räddningsledaren på en av de fyra besökta stationerna tre RiB som var villiga att delta i 

vår undersökning. Dessa tre intervjupersoner hade arbetat mellan ett och sexton år och var i 

åldrarna 30-45 år. På de övriga tre stationerna fick vi möjligheten att närvara vid övningar, 

dvs. tillfällen då samtliga RiB-anställda var på plats. Här fick vi själva på plats informera om 

vår undersöknings syfte samt möjligheten att plocka intervjupersoner innan eller efter 

avslutad övning, vilket medförde att urvalet blev slumpmässigt. Respondenterna hade arbetat 

i yrket mellan 1-30 år och var åldrarna 20 år till 58 år. Vårt urval anser vi vara representativt 

för yrket RiB då vi i undersökningen har fått ett brett åldersspann på våra respondenter och 

dessa har arbetat olika länge i yrket. Då vår undersökning fokuserar på rekrytering ansåg vi 

att det var viktigt att även intervjua två rekryteringsansvariga inom räddningstjänsterna. Detta 

i försök att få en nyansering av vårt material, undersökningsområde och syfte. Dessa personer 

intervjuade vi i efterhand efter avslutade intervjuer med kategorin RiB-anställda. 

4.3 Datainsamling 

Vi har gjort en litteraturstudie av litteratur som vi ansåg vara relevant för vår uppsats där vi 

bland annat har letat material om rekrytering av RiB på MSB, Länsstyrelserna respektive 

olika kommuners hemsidor. Vi har sökt efter vetenskapliga artiklar och rapporter i olika 

arbetsvetenskapliga databaser som finns i Summon, såsom ABI Inform och Academic Search 
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Elite, dock med mindre framgång trots hjälp av handledare och personal på högskolans 

bibliotek. Därför har vi även använt oss av fria sökningar på Google Scholar. De sökord vi 

har använt oss är rekrytering RiB respektive dessa ords engelska översättning som vi översatt 

till “recruitment” “part-time firefighter”. Vi har även intervjuat 13 RiB och två som arbetar 

med rekrytering, för att på så sätt hitta svar på vår problemformulering. Vi spelade in 

intervjuerna och transkriberade allt inspelat material för att lättare kunna jämföra och hitta 

olika teman som våra respondenter diskuterade. En fördel med att skriva ut själv är att 

undersökare lär känna sitt material och kan inleda tolkningsarbetet redan under själva 

transkriberingen (Denscombe, 2009). 

4.4 Analysmetod 

All data måste fångas upp av den enskilde forskaren själv, analyseras och slutligen 

presenteras i textform. Att ordna, sortera och begripliggöra material från intervjuer innefattas 

i analysen där teori och perspektiv lägger grunden till det empiriska materialet, vilket är 

viktigt vid tolkning av undersökningen. Kvalitativt material brukar bli omfattande, där en 

enda intervju i utskriven form kan bli väldigt lång och innehålla mängder av information 

(Svensson, 2011). Därför ansåg vi att det var viktigt att ta en sak i taget genom att vi 

konstruerade intervjuguiden tidigt utifrån den teorin vi initialt hade valt. Att reducera empiri 

är att välja bland och sålla i sitt material utan att göra avkall på innehållet, men man bör vara 

medveten om att ens favoritbegrepp och övergripande teoretiska perspektiv gärna styr 

sorteringen. Att reducera sitt material är att skapa en god representation av undersökningen, 

samtidigt som undersökaren inte ger en missvisande bild av materialet i dess helhet 

(Rennstam & Wästerfors, 2011). Vi har försökt att arbeta i linje med det Rennstam och 

Wästerfors (2011) säger, vilket vi tolkar karaktäriseras av sitt specifika sätt att ta itu med 

analysen av data och teori. Utgångspunkten är den nära kopplingen mellan datainsamling, 

analys och den teori som ska ingå. Undersökaren uppmanas att ha ett öppet, välinformerat 

sinne genom hela undersökningsprocessen. Kodningsprocedurerna är det grundläggande 

verktyget genom öppen kodning där begrepp identifieras, upptäcks deras egenskaper och 

dimensioner. De teoretiska reflektioner som efter hand uppkommer i forsknings och 

analysprocessen motiverar speciella val av data (Denscombe, 2009; Rennstam & Wästerfors, 

2011; Watt Boolsen, 2007). 

4.5 Metoddiskussion 

Ibland kritiseras kvalitativa studier för att vara alltför subjektiva för att de tolkningar som 

görs är alltför beroende av den som undersöker, men i tolkningen måste undersökaren inta ett 

perspektiv. Liksom all annan forskning måste analyser, tolkningar och slutsatser 

argumenteras för och förankras i det empiriska materialet. Intersubjektivitet blir kanske mer 

lämpligt att använda, då resultatet som undersökarna kommer fram till ska kunna förstås av 

andra forskare och läsare i allmänhet samtidigt som de bidrar med ny kunskap (Svensson, 

2011). Tillförlitligheten hänvisar till huruvida ett forskningsinstrument är neutralt till sin 

verkan och om det skulle vara konsekvent ifall det användes vid en rad olika tillfällen 

(Denscombe, 2009). Fördelen med att intervjua är att det kommer fram åsikter och 

erfarenheter. Dessa sakers natur är sådan att de snarare behöver utforskas på djupet och i 

detalj än redovisas med några enstaka ord (Ibid.). 

  

Vårt val av att använda oss av en kvalitativ metod ger möjlighet för att alla våra respondenter 

uppmuntras till att ge sin bild av verkligheten. Begrepp och teorier utvecklas med ständig 

hänvisning till empiriska data och tillvägagångssättet tillåter en viss flexibilitet både när det 
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gäller de enheter som ska ingå i urvalet och analysen av data. Däremot kan 

tillvägagångssättet kritiseras för att vara empiristiskt där det inte är möjligt att i förväg 

förutsäga vilken karaktär urvalet kommer att få. Behovet av att uppnå teoretisk mättnad gör 

det dessutom omöjligt att från början uppge urvalets slutliga storlek. Man inte kan planera 

alla aspekter av undersökningen i förväg och inte förutse när forskningen kommer att vara 

avslutad. Undersökarna är dessutom influerade av tidigare begrepp som grundar sig på 

förförståelse och tidigare erfarenheter. Frågan är i vilken mån dessa kan åsidosättas i syfte att 

analysera data (Denscombe, 2009; Svensson & Arne, 2011). 

4.5.1 Etik 

Vi har följt Etiska rådets rekommendationer rörande de forskningsetiska principer en 

undersökare bör ha och förhålla sig till. Dessa rekommendationer anser bland annat 

Denscombe (2009) respektive Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2011) vara viktiga att följa. 

Dessa etiska principer benämns som informations-, samtyckes-, konfidentialitets-, nyttjande- 

respektive individskyddskravet. Informationskravet har vi använt oss av under hela arbetets 

gång genom att respondenterna har blivit informerade om att de deltar frivilligt och att all 

information som framkommit i undersökningen kommer att behandlas konfidentiellt. 

Grundläggande för forskning är att forskningen ska utföras med respekt för människovärdet 

och att mänskliga rättigheter och fundamental frihet alltid ska beaktas vid etikprövningen. Ett 

sätt att värna om detta är genom att använda principen om informerat samtycke. Vi 

informerade våra respondenter som var med i undersökningen om vad studien innebar och 

sökte deras godkännande gällande deras samtycke till att medverka i vår undersökning. 

Konfidentiell- och nyttjandekravet uppnåddes genom att informationen vi fick fram enbart 

kom att användas i forskningssyfte, vilket vi informerade respondenterna om. 

Konfidentiellitet innebär att alla uppgifter som kommer forskaren tillhanda kommer att 

bevaras och redovisas på ett sådant sätt att enskilda människor inte kan identifieras av 

utomstående (Denscombe, 2009; Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). Konfindential  

4.5.2 Trovärdighet 

Vi anser att vårt urval speglar den organisationen vi har valt. En utgångspunkt i all publicerad 

forskning är att undersökningen måste vara trovärdig, att en undersökning är transparent 

inverkar på undersökningens trovärdighet. En bra egenskap är också att den går att diskutera 

och kritisera (Ahrne & Svensson, 2011). För att få till en hög säkerhet räcker det inte med att 

intervjua en eller ett par personer, när undersökaren däremot intervjuar sex till åtta personer 

ur en särskild grupp ökar säkerheten att få ut ett material som är relativt oberoende av 

enskilda individers personliga uppfattningar (Denscombe, 2009; Ahrne & Svensson, 2011). 

Genom att många av svaren var återkommande under intervjuerna av våra 15 respondenter, 

anser vi att vi uppnått en tillfredställig mättnad och en viss tillförlitlighet i vårt material. En 

stor fördel med att göra kvalitativa intervjuer är även att undersökaren inledningsvis inte 

behöver bestämma sig för hur många intervjuer som ska göras (Ibid.).  

 

På tre av de fyra besökta stationerna valdes våra respondenter ut slumpmässigt eftersom vi 

var på plats under övningstid och intervjupersonerna självmant ställde upp i vår 

undersökning. På en av de fyra stationerna valdes dock respondenterna ut i förväg åt oss, 

vilket vi anser kan ha påverkat resultatet. Däremot upplever vi att svaren vi fick från de 

slumpmässigt valda intervjupersonerna var likvärdiga de svar vi fick från de på förhand 

utvalda respondenterna. Därför kan vi säga att det inte blev en omständighet som hotar 

trovärdigheten i undersökningen. Om vi enbart hade haft slumpmässigt valda 
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intervjupersoner hade undersökningens grund kunnat bero på slumpen. Hade vi å andra sidan 

bara haft respondenter som på förhand blivit utvalda av någon annan hade man likväl kunnat 

hävda att undersökningen kunnat vara påverkad i någon riktning. Genom den urvalsgrupp 

som blev anser vi att intervjupersonerna speglar yrkesgruppen RiB. Därför menar vi att den 

bör kunna återfinnas och överföras till en annan studie med samma typ av urvalsgrupp och 

undersökningsområde. Det här kan medföra ett snarlikt resultat av undersökningarna. Detta 

kan vi härleda till att vår undersökning kom fram till lika resultat som våra vetenskapliga 

artiklar, McLennan (2004) respektive D’Intino (2006). 

4.5.3 Generalisering 

Intervjuer är på många sätt ett verktyg där undersökaren på kort tid hör flera personers 

reflektioner kring det valda ämnet. Däremot uppstår frågan om vilka resultat som 

framkommer i en intervju verkligen går att generalisera i stor skala och att intervjun möjligen 

är ett resultat av ett samtal på en viss plats och vid ett visst tillfälle, där det som sägs kan ha 

andra syften än vad intervjuaren tänkt sig eller förstår. Undersökningens trovärdighet beror 

på möjligheterna att generalisera. Svagheten ligger oftast på att det inte går att dra generella 

slutsatser utifrån en kvalitativ undersökning, om en målgrupp. Det är därför viktigt att urvalet 

av personer som ska ingå i undersökningen speglar populationen. Vår population täcker ett 

brett spektrum då det kommer till både ålder och hur länge de arbetat som RiB. Dock har vi 

inte haft möjlighet att besöka och undersöka räddningstjänster i mellersta och norra Sverige 

och kan därför inte med säkerhet påstå att studiens resultat hade varit detsamma. En typ av 

generaliseringsanspråk handlar om huruvida undersökningen går att överföra på andra 

personer eller sociala miljöer som i något avseende liknar dem man studerar (Ahrne & 

Svennson, 2011). För att möjligen kunna prata om en generalisering kan ett annat sätt vara att 

jämföra vår studie med andra liknande studier. 
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5. Resultat 

Här kommer vi att presentera resultatet från vår undersökning som är av relevans för studiens 

syfte och problemformulering. Vi har valt att strukturera upp resultatet av det empiriska 

materialet, med utgångspunkt i vårt syfte och våra frågeställningar, under följande teman: 

Rekryteringsprocessen, Rekrytering i framtiden respektive Idéer till framtida organisering av 

RiB. Dessa teman summeras slutligen i sammanfattningen.  

5.1 Rekryteringsprocessen 

“Du skulle passa som brandman... vill du bli deltidsbrandman?” – så har ofta första 

kontakten med räddningstjänsten sett ut för våra respondenter.  

 

Respondenterna menar att det är direktkontakt med räddningstjänstens personal, dvs. genom 

mun-till-mun metoden, som haft störst inverkan på dem för att vilja bli RiB. Den första 

kontakten och informationen kom direkt från personer som arbetade inom yrket. De 

förmedlade en positiv bild av att arbeta som RiB genom att bland annat prata om hur 

spännande och hur varierande yrket är respektive den sociala gemenskapen brandmän 

emellan.  

 

“Så är det samhällsinsatsen, att jag gör nått viktigt och framförallt så är det viktigt för byn 

där man bor.” – förklarar intervjuperson 3  

 

Det som framkommer i undersökningen är att våra respondenter hade drömt om att bli 

brandmän så länge de kunde minnas, men aldrig vågat ta chansen och tog tillfället i akt till att 

arbeta som RiB när frågan väcktes. Frågan har kommit på jobbet, men också under sociala 

sammanhang eller under träningspasset på gymmet och via idrottsföreningar som de var med 

i. Vissa tar upp att deras intresse väcktes genom informationsträff på gymnasieskolan vilket 

fick dem att läsa kurser inom räddningstjänstens utbud och delta i bland annat öppet hus. 

Somliga började sin karriär inom räddningstjänsten redan som tonåringar då de gick med i 

ungdomsbrandkåren och sökte sig sedan vidare till räddningstjänsten. Det visade sig också att 

många hade en familjemedlem som arbetade eller hade arbetat inom räddningstjänsten och 

därför sporrades de ytterligare att söka.  

 

“Min mamma är brandman…och så fick jag jobb nära stationen.” – säger intervjuperson 11 

 

Intervjupersonerna uppfattade att deras huvudarbetsgivare också tyckte att det var viktigt, 

både för företaget och för samhället, att brandstationerna skulle finnas kvar och uppmuntrade 

till det genom att avvara sin personal vid utryckning. Däremot påtalades det också att 

arbetsgivarna inte ville att all den personal som är RiB skulle ha sin beredskapsvecka 

samtidigt eftersom att det kunde medföra att det blev för få arbetare kvar på arbetsplatsen.  

 

“Jag kan jobba med något jag verkligen brinner för samtidigt som jag kan kombinera det 

med mitt vanliga jobb” – berättar intervjuperson 8  

 

Respondenterna berättar att de själva och kollegorna på stationerna har en huvudanställning 

som exempelvis snickare och industriarbetare, men det finns även kollegor som är 

undersköterskor, lärare och säljare. Intervjupersonerna anser att en mix av yrke, bakgrund 

respektive kön är för dem en balanserad gruppsammansättning som bidrar till olika 

kunskaper, erfarenheter och kompetenser till räddningstjänsten och RiB. Respondenterna 
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säger att de har provat öppet hus, med riktade utskick till alla hushåll som hade medlemmar i 

förvärvbar ålder och som bodde inom en radie av fem minuter från stationen. Det här gjordes 

i försök om att få ett bredare urval, men utskicket fick inte den effekten de hade räknat med. 

5.2 Rekrytering i framtiden  

“Jag har redan rekryterat in halva styrkan och vet inte hur jag ska kunna rekrytera in fler... 

för vi vet ju vilka vi får in, men vi vill nå de vi inte får in... det bästa hade varit att försöka få 

till en mix av sökande... hade varit roligt om fler tjejer sökte” – berättar intervjuperson 4 

 

Egenskaper intervjupersonerna lyfter fram som är viktiga för en RiB-anställd är att kunna 

samarbeta och vara empatisk. De beskriver en person som är trygg, stabil och har självinsikt 

samt att personen förhåller sig på ett sätt som är anpassat efter situationen och är kontrollerad 

i pressade situationer. Respondenterna menar att det är viktigt att personen kan arbeta bra 

med andra människor och att personen framförallt är lyhörd, lyssnar och kommunicerar på ett 

konstruktivt sätt. Dessutom ska personen genom sin empatiska förmåga kunna sätta sig in i 

hur någon annan har det utan att ta över den personens känslor.  

 

“Jag får en kick av att åka på larm, men sen så tänker jag att någon har råkat illa ut och det 

är därför jag behöver rycka ut ” – intervjuperson 5 

 

Respondenterna tror på framtiden, dvs. att RiB kommer att finnas kvar, men att yrket 

fortfarande är beroende av arbetsgivare på orten. De ser problemen med att de mindre orterna 

kommer att få svårt att rekrytera om det inte finns arbetsgivare på orten. Eftersom det redan 

nu är det många som pendlar ut ifrån orten till sina jobb. Dessutom påtalar intervjupersonerna 

att staten och kommunerna måste upprätthålla en viss beredskap och kan inte frånsäga sig 

ansvaret för brandkåren. Därför tror intervjupersonerna att brandstationerna på de mindre 

orterna kommer att vara kvar med eller utan beredskapsveckor, för att det blir för dyrt för 

kommunerna att bara ha heltidsanställda brandmän. 

 

Arbetssättet måste förändras och vi måste tänka nytt, kanske nya verktyg för att väga upp 

numren” – intervjuperson 5 

 

Inför framtida rekrytering var det ingen av respondenterna som ville sänka intagningskraven. 

De menar att då sänker man standarden på yrket. Annonser där alla kraven står med tror våra 

undersökningspersoner skrämmer iväg potentiella kandidater, vilket gör att många inte söker 

sig till yrket. Däremot skulle dessa krav kunna ses över genom att anpassas efter ny teknik 

och nya arbetsmetoder. Respondenterna anser att det är viktigt att se över marknadsföringen 

och tänka utanför det som redan har prövats. Utöver mun-till-mun metoden kan ett sätt vara 

att göra reklam för räddningstjänsten på sociala medier.  

 

Intervjupersonerna anser sig själva vara de bästa reklampelarna för yrket och tror på 

uppsökande verksamhet. Samtliga intervjupersoner anser att det bästa sättet är att fortsätta 

vara en god ambassadör genom att gå ut och prata med folk samt försöka visa på att “en 

vanlig” person med lite vilja kan bli RiB. Genom att ha uppsökande verksamhet kan RiB-

anställda gå ut med riktad information till nya sökanden, vilket kan vara en väg för hur 

rekryteringen ska fungera annorlunda. Ett sätt kan exempelvis vara att nå ut till de som 

arbetar på kontor eller är egenföretagare. Ett annat alternativ kan vara att ha prova på dagar 

där fler skulle ges möjligheten att prova på yrkets olika delar under exempelvis 

övningstillfällen. Intervjupersoner menar vidare att det idag finns det ett sviktande underlag 
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att rekrytera ungdomar då många flyttar från orten för att studera eller hitta arbete på annan 

ort. Ett exempel som lyftes upp i undersökningen var respondenter som tog upp att 

ungdomsbrandkåren tidigare varit ett underlag för rekrytering till RiB, men att 

ungdomsbrandkåren lagts ner på grund av sjunkande intresse bland ungdomar och att de nu 

inte längre fanns kvar på många orter.  

5.3 Idéer till framtida organisering av RiB 

Under intervjuerna kom det upp många idéer som kan ses som förslag till hur rekryteringen i 

framtiden skulle kunna se ut. Förslagen som gavs av våra intervjupersoner berörde vad 

räddningstjänsten behöver tänka på respektive förändra för att säkerhetsställa 

kompetensförsörjningen framöver. Ett av förslagen var att skapa olika typer av kombitjänster 

inom organisationen eller kommunen, exempelvis en kombination av vaktmästartjänst och 

RiB, dvs. att anställningen ligger under kommunen och den anställde har en och samma 

arbetsgivare. Ett annat förslag var att utöka samarbetet mellan räddningstjänster och 

kommuner och att dessa bistår varandra med personal, kompetens och material. Förslaget 

innebär bland annat att kommungränserna suddas ut och att den station som ligger närmast 

åker på larmet.  

 

”Det finns mycket vi kan lära av varandra och andra…ibland är lösningen att tänka om och 

göra annorlunda än tidigare.” – förklarar intervjuperson 7 

 

Det tredje förslaget som kom upp var att titta på schemaläggning respektive lägga upp arbetet 

annorlunda för att väga upp minskat rekryteringsunderlag. Förslaget är att ha delade dygn, 

delade beredskapsveckor eller införa ett tvättstugeschema där personalen bokar upp sig på 

tider när man kan ha sin beredskap. Respondenterna påtalade att även om det redan finns 

sådana lösningar så kanske de skulle kunna utökas till att den räddningstjänstpersonal i 

beredskap som arbetar på orten har jour när de är där medan de RiB som pendlar tar över vid 

hemkomst. Våra respondenter påtalar även att vårdpersonal, såsom sjuksköterskor, 

undersköterskor och vårdbiträden hade varit önskvärda att få in i och med den kompetens de 

besitter. Intervjupersonerna ser gärna att fler kvinnor och människor med utländsk bakgrund 

söker då detta skulle öppna upp för nya vägar och tankesätt som skulle gynna och utveckla 

verksamheten. Framförallt då de ofta finns arbetsgivare på mindre orter där huvuddelen av de 

anställda är kvinnor, såsom äldreboenden. 

5.4 Sammanfattning av resultatet 

Det framgår i undersökningen att den typ av rekrytering som görs av räddningstjänsten till 

RiB främst är lokalt förankrad. Vårt resultat visar att den första kontakten med en person som 

arbetade som RiB var det som uppmuntrade våra respondenter till att söka sig till yrket. 

Vägen in till yrket RiB såg olika ut för våra intervjupersoner, där den första kontakten har 

varit via släkt och vänner, skolan, arbetskollegor eller träningskompisar. Anledningen till att 

RiB stannar kvar i yrket är den sociala gemenskapen och känslan av att göra en 

samhällsinsats. RiB ser ljust på framtiden och tror att yrket kommer att finnas kvar, men att 

arbetsfördelningen kommer att se annorlunda ut. Intervjupersonerna tar också upp att 

räddningstjänsten kommer att stå inför nya utmaningar och behöver möta dessa för att kunna 

fortfölja sitt uppdrag. Med detta menar respondenterna att räddningstjänsten behöver bredda 

sitt rekryteringsområde för att hitta andra kandidater än dem som rekryteras in idag, 

alternativt se över nuvarande arbetsmetoder för att klara de utmaningarna att hålla 

beredskapen på mindre orter.    
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6. Analys 

Nedan presenterar vi vår analys som underbyggs av undersökningens resultat respektive den 

forskning och de teorier som presenterades i kapitel 2 och 3. För att få en överskådlig analys 

är kapitlet indelat i underrubriker. Kapitlet avslutas med våra slutsatser. 

6.1 Ändrade demografiska och ekonomiska förhållanden 

Det finns ett starkt samband mellan regional rörlighet och arbetsmarknadsläge. Desto högre 

arbetslöshet i ett län desto större utflyttning till andra län. Arbetskraftens rörlighet är viktig 

för att upprätthålla en väl fungerande arbetsmarknad. Arbetsmarknaden befinner sig i ständig 

förändring där strukturomvandling inte är den enda orsaken till rörlighet (Furåker & 

Blomsterberg, 2009). Om det saknas kompetens inom en viss bransch kan bero på att det sker 

demografiska förändringar, att många personer under en kortare tid lämnar eller kommer in 

på arbetsmarknaden. All rörlighet är dock inte direkt relaterad till arbetsmarknaden. Många 

individer byter bostadsort i samband med påbörjande av och avslutande av högre studier. Det 

handlar om stora flöden av arbetskraft mellan företag och geografiska områden (Björklund et 

al, 2012; Furåker & Blomsterberg, 2009).  

 

D' Intino (2006) och McLennan (2004) påtalar att hela brandorganisationen står inför ett 

rekryteringsproblem som beror på ändrade demografiska och ekonomiska förhållanden, vilka 

kan utgöra ett hot i framtiden mot räddningstjänstpersonal i beredskap. De argumenterar för 

att en ökad konkurrens från städerna med dess attraktionskraft troligen medför en minskad 

pool av lämpliga vuxna som frivilliga brandmän ute på landsbygden. Både D' Intino (2006) 

och McLennan (2004) menar att många räddningstjänster har svårt att bemanna landsbygden 

och dess gränssnitt under kontorstid måndag till fredag. Problematiken rör främst att många 

RiB-anställda pendlar till sina jobb och kan därmed inte vara tillgängliga på dagtid. I vår 

undersökning berättar intervjupersonerna att de kan se möjliga rekryteringsproblem som 

räddningstjänsterna står inför i framtiden på mindre orter. Respondenterna menar att det kan 

beror på att arbetstillfällena minskar på de mindre orterna samt att fler pendlar till sina 

arbeten utanför samhället. Det våra respondenter belyser går i linje med vad både D' Intino 

(2006) och McLennan (2004) tar upp. Kommunerna ska ta till vara möjligheterna att utnyttja 

varandras resurser för förebyggande verksamhet och för räddningstjänst (3 kap. 1, 7 §§ LSO). 

Våra respondenter menar att i stället för att tillhöra en kommun skulle det vara bättre att de 

var indelade i regioner istället, där den station som ligger närmast åker på det inkomna 

larmet. Kommunens beredskap inom skydd mot olyckor (SMO) kommer i framtiden att 

behöva möta högre krav på flexibilitet. Insatser av räddningstjänst behöver ses i ett större 

sammanhang och som utgår från samhällets samlade resurser där möjligen fler aktörer kan 

vara behjälpliga (MSB, 2014). 

6.1.1 Tradition 

Organisationer är sociala strukturer som är skapade av människor där det sker en samordnad 

verksamhet mot specifika mål. Det finns alltid mål i en organisation och dessa kan förändras 

över tid. Målen anger den riktning som organisationen och dess medlemmar ska gå. En 

utgångspunkt är att anställda och organisationens intressen sammanfaller (Berglund & 

Schedin, 2009). De brandmän som går med i den lokala räddningstjänsten gör det för sitt 

engagemang till samhället och/eller sina familjers koppling till räddningstjänsten (McLennan, 

2004). Samhällsinsatsen är likaså en stor anledning till varför tre fjärdedelar av våra 

respondenter har valt att bli RiB. Dessutom har hälften av våra intervjupersoner en koppling 
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till räddningstjänsten genom någon i sin familj som arbetar eller har arbetat som RiB. D' 

Intino (2006) skriver i sin rapport att det också har varit en tradition, ibland i flera 

generationer, i många familjer att vara RiB men att den traditionen är på väg att dö ut. Han 

menar vidare att det inte längre går att räkna med att lokalbefolkningen ska avvara sin tid och 

energi till att vara RiB-anställda.  

6.1.2 Förändrad marknadssituation 

Globaliseringen har medfört att företagen har fått en förändrad marknadssituation. 

Organisationer har gjort dem mer konkurrensmedvetna och mer förändringsbenägna för att 

möta de nya krav som marknaden ställer (Björklund et al, 2012). Till följd av detta har de 

omorganiserat och anpassat sin organisation efter de förutsättningar som företaget står inför. 

Förutom att de skär ner på personal så säljer de av delar av sin verksamhet, lägger ner helt 

eller lejer bort olönsamma verksamheter av företaget (Allvin et al, 2006). 

 

I en rapport från MSB (2014) påtalas problematiken rörande att en del arbetsgivare på mindre 

orter är obenägna att avvara sina anställda till att arbeta som RiB. Det blir problematiskt då 

RiB har annan huvudsysselsättning och huvudarbetsgivare än räddningstjänsten (MSB, 

2014). Den här problematiken lyfter även våra intervjupersoner. De tror att den beror på att 

arbetsgivarna inte vill avvara sin personal då det leder till att arbetet stannar upp och att detta 

i sin tur leder till förlorade inkomster för företaget. Samtidigt framkommer det också i vår 

undersökning att huvudarbetsgivarna är väldigt måna om att räddningstjänsterna på orterna 

ska finnas kvar. Detta trots medvetenheten om risken att arbetet stannar upp när larmet går.  

 

Våra respondenter påtalar att många av kollegorna inom räddningstjänsten arbetar för samma 

huvudarbetsgivare. Det förekommer också att vissa av kollegorna till och med arbetar på 

samma avdelning. Det här har medfört att arbetsgivarna, enligt våra respondenter, inte alltid 

vill släppa stora delar av sin personal samtidigt. Intervjupersonerna berättar även att 

arbetsgivarna har börjat ställa krav om att inte fler än två personal per avdelning bör ingå i 

samma utryckningsgrupp på den lokala räddningstjänsten. McLennan (2004) menar att 

förändringar i arbetsstruktur och ekonomiska förhållanden medfört att arbetsgivare är ovilliga 

att släppa sin personal till att delta vid utryckning som frivilliga brandmän.  

6.1.3 Arbetskraften 

Det vanligaste sättet att optimera arbetskraften är att variera arbetstiden efter företagets behov 

där de använder sig av jourarbete och deltidsanställda (Allvin et al, 2006). Det här 

arbetssättet kan vi konstatera att våra undersökta räddningstjänster arbetar efter och bygger 

delar av sin verksamhet på. Vi härleder det till att den som arbetar som RiB ska vid 

utryckning träda in i en professionell roll som brandman och utföra det arbetet som åligger 

räddningstjänstpersonal att göra vid alarmering och insats (MSB, 2014). Samtidigt som 

möjligheterna och förväntningar har ökat enormt på de anställda så är förutsättningarna att ta 

tillvara och möta dem lika begränsade (Allvin et al, 2006).  

6.2 Rekrytering och kompetensförsörjning 

Genom kompetensförsörjning kan organisationer se till att få rätt person på rätt plats 

(Lindelöw, 2008; Skorstad, 2011). Även om man vid ett visst tillfälle rekryterat rätt person 

växer det fortlöpande fram behov av förändringar i verksamheten. Att attrahera potentiella 

medarbetare handlar om att bygga sitt varumärke så att det tilltalar rätt grupper, och att i alla 
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de aktiviteter organisationen gör bör de tänka på vilka budskap den sänder ut (Lindelöw, 

2008). Våra respondenter menar att en del av att attrahera rätt kollegor börjar med att 

individen själv ska vilja eller ser upp till någon som redan arbetar som RiB. Samtidigt påtalar 

de också att det är viktigt att tänka på hur räddningstjänsten och RiB marknadsför yrket. För 

även om de själva är goda reklampelare för yrket kanske det kan vara så att de bara får in 

ansökningar från personer som redan har varit i kontakt med en RiB anställd.  

 

Idag utgörs räddningstjänstens huvudsakliga rekryteringskanaler av lokal rekrytering, vilket 

är det som våra respondenter benämner mun-till-mun metoden, samt rekrytering av centralt 

utbildad personal. För att långsiktigt påverka förutsättningarna för att rekrytera RiB-personal 

är det önskvärt att skapa en bredare samhällelig förankring för verksamhet inom kommunal 

räddningstjänst (MSB, 2014). D' Intino (2006) konstaterar att den metod som varit mest 

framgångsrik för att rekrytera RiB är mun-till-mun metoden mellan RiB och intressenter. 

Våra intervjupersoner anser att RiB är de bästa reklampelarna för yrket. Det visar sig att alla 

våra respondenter har blivit rekryterade genom den här metoden och anser att det är bästa 

sättet då de fick information direkt från en person som arbetar som RiB och som förmedlade 

en positiv bild av yrket. Därför anser de att mun-till-mun metoden fortfarande är ett av de 

bästa sätten att rekrytera på, men att det kanske är dags att tänka om lite, framförallt om 

räddningstjänsten ska kunna möta de behov och krav som troligen kommer att ställas på dem 

i framtiden.  

 

Kontakterna mellan kommunen som arbetsgivare för den RiB anställde och till dennes 

ordinarie arbetsgivare bör förbättras. Dessutom bör kommunerna vidta åtgärder för att 

kombinera kommunala tjänster med uppdrag som RiB (MSB, 2014). Detta lyfter även våra 

respondenter som ett sätt att vidareutveckla rekryteringen. Ett systematiskt rekryteringsarbete 

genom uppsökande verksamhet såsom att informera om räddningstjänstens RiB kan bidra till 

en god beredskap i samhället (MBS, 2014). Intervjupersonerna tror på uppsökande 

verksamhet genom att visa upp sig själva mer ute på företag och kommunala verksamheter. 

De ser den uppsökande verksamheten som tillfällen att prata om yrket och möjlighet till att 

öka intresset för RiB. Respondenterna i vår undersökning menar att kontakten till samhället 

och företagen kan få en bidragande effekt på rekryteringen. Även ungdomsbrandkårer skulle 

kunna spela en viktig roll i att få människor att ta steget mot att blir intresserade för 

anställning inom räddningstjänsten (MSB, 2014). Uppsökande verksamhet och fler 

ungdomsbrandkårer som MBS (2014) tar upp skulle kunna ge en ökad möjlighet för RiB-

anställda att träffa potentiella kandidater som kan rekryteras in i räddningstjänsten i 

framtiden. Det anser även våra respondenter, men säger samtidigt ungdomarna lämnar 

orterna för att studera eller hitta arbete någon annanstans. Det här är en problematik som både 

D' Intino (2006) och McLennan (2004) lyfter, dvs. att landsbygdens avlägsna samhällen har 

en sjunkande och åldrande befolkning som beror på att unga väljer att lämna småorterna 

bakom sig. Så även om de tidigare ungdomsbrandkårerna var ett bra rekryteringsunderlag till 

räddningstjänsterna, är det svårt att bedöma om de skulle vara det idag eller i framtiden.  

6.3 Samhällsinsats och gemenskap 

Samhällsinsatsen är en stor del av varför hälften av våra intervjupersoner fortfarande arbetar 

som RiB och tycker att arbetet räddningstjänsterna gör är viktigt. Våra respondenter anser att 

yrket RiB inte är ett jobb utan en livsstil där den sociala gemenskapen emellan brandmän står 

högt i kurs, vilket de tror är en stark anledning till varför många väljer att stanna kvar i yrket. 

Andra anledningar till att RiB-anställda stannar kvar i räddningstjänsten är spänning, 

arbetsmiljö och sociala relationer. Det ekonomiska bidraget spelar mindre roll som 
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motivation för att få RiB att arbeta frivilligt och förbli aktiva i organisationen (D' Intino, 

2006; McLennan, 2004). Samtidigt säger McLennan (2004) att det emellanåt kan vara svårt 

att motivera människor i nya bostadsområden utanför städerna och i utkanterna av 

landsbygden eftersom grannarna ses som främmande och de nya samhällena saknar känslan 

av gemenskap. Under våra intervjuer framkommer det att en av fördelarna med yrket är 

spänningen. Sammanhållningen är också det som lyfts fram under intervjuerna men det är 

även stödet som finns i gruppen som är viktigt då yrket innehåller tragiska händelser. 

Respondenterna understryker att egenskaper som empati, kunna visa ödmjukhet inför sitt 

arbete samt vara en förebild för andra kollegor efterfrågas hos de sökande vid rekrytering.  

6.4 Slutsatser 

Vår uppsats syftar till att få RiB:s perspektiv på hur rekrytering ska fungera i framtiden. Både 

våra respondenter och teorier visar på att den lättaste vägen att söka en tjänst som RiB ökar 

om man redan känner någon inom yrket. De som söker sig till yrket gjorde det först efter att 

de blivit kontaktade av en som redan arbetar inom räddningstjänsten idag. I vår undersökning 

framkommer det att räddningstjänstens huvudsakliga rekryteringskanaler främst utgörs av 

lokal rekrytering genom mun-till-mun metoden. Även om metoden är konstaterad att vara en 

av de mest effektiva för att rekrytera RiB (D' Intino, 2006) bör räddningstjänsten arbeta både 

långsiktigt och strategiskt för att påverka framtida förutsättningar för att rekrytera RiB (MSB, 

2014).  

 

6.4.1 Hur ser RiB-anställda på framtida kompetensförsörjning? 

När det kommer till den framtida kompetensförsörjningen visar undersökningen att en 

utveckling av den lokala rekryteringen bör ha mer inslag av uppsökande verksamhet. Detta 

genom att RiB-anställda åker ut till företag och kommunala verksamheter och skapar 

tillfällen att prata om yrket och möjlighet till att öka intresset för RiB. Uppsökande 

verksamhet tillsammans med nätverkande och ett utökat samarbete med andra aktörer både 

inom och utanför organisationen kan få positiv effekt på rekryteringen. Det som våra 

respondenter diskuterar kan vi koppla till MSB (2009, 2014), våra teorier med Lindelöws 

(2008) teori om kompetensförsörjning i spetsen och våra vetenskapliga artiklar (D' Intino, 

2006; McLennan, 2004). I analysen framkommer det också att en satsning på 

ungdomsbrandkåren skulle kunna vara ett sätt att rekrytera dvs. att räddningstjänsten bygger 

underifrån, vilket även MSB (2014) belyser.  

 

6.4.2 Hur tycker RiB-anställda att deras arbete ska organiseras i framtiden? 

När det kommer till organisering av räddningstjänsten visar vår undersökning i linje med 

MSB (2014) på ett bättre samarbete inom och utanför räddningstjänsterna respektive 

kommunerna, dvs. mer kollaboration över gränserna. Det här innebär bland annat att se över 

det geografiska området, utbilda och integrera fler i verksamheten. På så sätt få nya 

perspektiv som öppnar upp för möjligheter till en annan typ av organisationsform vid 

utryckning (MSB, 2009). Respondenterna har inte som avsikt att organisera om 

räddningstjänstens hierarki utan vill snarare se en förändring i RiB-anställdas arbetssätt och 

en ny typ av mobilisering av personal. Strategiskt skulle organiseringen kunna innebära att 

bygga upp schema efter hur RiB-anställda arbetar hos sin huvudarbetsgivare och även med 

möjligheten till att kunna anpassa arbetstider efter behov.  
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7. Diskussion 

7.1 Bo och arbeta på samma ställe, inte alltid kompatibelt 

Det övergripande syftet med vår undersökning är att få RiB-anställdas perspektiv på hur 

rekryteringen till räddningstjänsten ska se ut i framtiden och vårt fokus har legat på 

kompetensförsörjning. Vår inledande utgångspunkt var att problemet grundar sig på att 

människor inte längre bor och arbetar på samma ort. Det här kan i sin tur ge konsekvenser för 

kommunerna som då inte kan rekrytera in personal och får då svårt att upprätthålla den 

beredskap som de enligt lag är skyldiga att ha (LSO:2003). Vår studie belyser ett 

problemområde som det inte forskats särskilt mycket om. Våras förhoppningar är att vår 

uppsats kan bidra till att uppmärksamma ett problem som kommunerna och 

räddningstjänstens kommer att stå inför i framtiden, dvs. att bemanna brandstationerna på 

landsbygden. 

 

Efter att ha intervjuat RiB-anställda från fyra olika stationer har vi funnit att 

problemställningen bara var en del av problematiken som rör rekryteringsprocessen inom 

räddningstjänsten. Det finns inte arbetstillfällen på de mindre orter där människor väljer att 

bosätta sig. Företagen väljer att lämna landsbygden på grund av problem med att rekrytera in 

personal med önskvärd kompetens. Då även konkurrensen ökar för företagen måste de 

förändra sig vilket ofta innebär att de väljer att flytta verksamheten. Ett av problemen med att 

rekrytera personal till RiB är att företagen på de mindre orterna är för få och att 

samhällsinvånarna istället pendlar till sina arbeten, vilket bland annat resulterar i att 

underlaget för rekryteringen är begränsat. En problematik som vi kan se som framträdande 

berör hur småkommuner eller mindre orter ska kunna attrahera företag att etablera sig och på 

så sätt kunna bibehålla arbetstillfällen för RiB. 

7.1.2 Centralisering, ett problem för landsbygden 

I ett större perspektiv så är centraliseringen som har pågått i många år ett problem för mindre 

orter och landsbygden. Då arbetstillfällena blir färre väljer många att flytta från landsbygden 

till städerna vilket resulterar i att landsbygden blir avfolkad. Detta påverkar inte bara de som 

väljer att bo kvar utan även de verksamheter inom service som finns kvar på orterna såsom 

skola, vård och den verksamhet som vi valt att undersöka räddningstjänsten. Som vi ser det så 

behöver räddningstjänsten förändra sin strategi och struktur för att kunna behålla 

brandstationerna på landsbygden. Nuvarande system inom räddningstjänst bygger på en 

verklighet som inte längre finns. Om inte trenden vänder så måste systemet förändras i 

räddningstjänsten om brandstationer ska kunna finnas kvar på landsbygden i framtiden. 

7.2 Metodens betydelse för resultatet 

Vår undersökning grundar sig på RiB-anställdas perspektiv rörande framtida rekrytering till 

räddningstjänsten. Av den anledningen valde vi kvalitativa semistrukturerade intervjuer som 

metod. Metoden gav vår undersökning en hög validitet och svarsfrekvens eftersom den 

gjordes i direktkontakt med respondenterna. Vi anser att vår undersökning uppnådde mättnad 

genom att de svar våra respondenter gav var likartade och återkommande. Även om vi anser 

att vi har täckt en bred population i vår undersökningsgrupp är det svårt att generalisera vårt 

resultat och hävda att svaren hade varit samma i övriga delar av landet. Vi har försökt hålla 

oss objektiva i våra tolkningar dock är vår empiri ändå beroende av oss som undersökare 

vilket medför att tillförlitligheten möjligen kan vara subjektiv. 



22 

7.3 Teoretiska begrepp i förhållande till de resultat som framkommit 

Vår undersökning visar i linje med Furåker & Blomsterberg (2009) att det finns ett starkt 

samband mellan regional rörlighet och arbetsmarknadsläge där en risk som finns är att hög 

arbetslöshet i ett län innebär utflyttning till andra län. Det här påverkar RiB-anställdas 

möjlighet till arbete på orten. Dessutom påtalar undersökningen i linje med Allvin et al 

(2006) att organisationer har anpassat sin verksamhet för att kunna möta marknadens 

föränderliga krav. Undersökningspersonerna lyfter att det är viktigt med nyrekrytering genom 

att tänka på och planera inför gruppsammansättningen, vilket Lindelöw (2008) också påtalar. 

Därav bör kompetensförsörjningen vara en del av det långsiktiga, strategiska arbetet som rör 

organisationens mål och framtid. För att kunna attrahera framtida medarbetare och vara en 

bra ambassadör gäller det enligt våra intervjupersoner i likhet med Lindelöw (2008) att bygga 

sitt varumärke.  

7.4 Slutord 

Vi anser att rekryteringsproblematiken fortfarande återstår och det i framtiden kommer att 

saknas RiB-anställda om inte räddningstjänsten arbetar strategiskt med utmaningarna de står 

inför. Även om kommunerna kommer att differentiera sin beredskap inom skydd mot olyckor 

så kommer RiB-anställda att fortsättningsvis ha en viktig roll vid räddningstjänstinsatser men 

kanske inte i den struktur som den ser ut idag. Det är kanske så att räddningstjänsten ska 

vända på sin verksamhet och använda heltidsbrandmän på de mindre orterna och RiB i 

städerna. Då det bor och arbetar flest människor i städerna borde inte rekryteringsproblemet 

till RiB vara lika stort där. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor: 

• Ålder? 

• Högsta utbildningsnivå?    

• Nuvarande yrke och vilken typ av arbetsgivare. Har du en privat eller offentlig anställning 

idag? 

                                                                                    

Arbete:                                                                                   

•  ur hamnade du inom räddningstjänsten? Vad fick dig att bli intresserad av yrket? Varför 

sökte du till att bli deltidsbrandman? Hur fick du informationen om yrket och vilka krav 

som ställdes? 

• Hur länge har du varit deltidsbrandman (RiB)   ur går det att kombinera med din 

huvudanställning? 

• Vad innebär det att vara deltidsbrandman (RiB)? Vilka för- och nackdelar finns med 

yrket? 

• Hur ska man få fler att bli intresserade av att bli deltidsbrandmän (RiB)? Var hittar man 

dessa? Vilka egenskaper tycker du är viktiga att ha för att bli deltidsbrandman (RiB)? 

• Vilka yrken har dina kollegor idag? Vilka andra yrkesgrupper tycker du skulle kunna vara 

bra att rekrytera ifrån? Hur ska man göra detta? 

• Hur ser du på framtiden för deltidsbrandmän? Hur tror du yrket ser ut om tio år? 

• Vad tror du att man behöver tänka på vid rekrytering inför framtiden? 

• Finns det något du vill lägga till som du tycker är viktigt?  

 

 

Tack för din medverkan och att du tog dig tid för oss! 
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