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Emma
Lindholm
–
Ålder: 28 år
Yrke: Deltidsbrandman
Utbildning: Samhälls- media
program, kurser
Kommun: Munkfors
Anställningstid: 4 år

Brandman nummer 518 i Munkfors d
 eltidsbrandkår he
ter Emma Lindholm. Emma har jobbat inom hemtjäns
ten, som skogsröjare, haft säsongsjobb i tryckeri, jobbat
i sportbutik, städat och serverat. Hon har trivts med allt,
men länge lockades hon av att utbilda sig till polis. Så
såg hon att räddningstjänsten sökte deltidsbrandmän
och lämnade in en ansökan. Efter att ha blivit mer insatt
i polisens arbetsuppgifter under sina år som brandman,
har hon märkt att just räddningstjänst är det som hon
vill hålla på med.
Hon och hennes kollegor vet aldrig vilket scenario de
kommer att mötas av vid en utryckning. Emma Lindholm
säger att det är svårt att förutse sina reaktioner, men att
man förbereder sig genom att öva.
När larmet går brukar hon ställa in sig på det värsta.
Hon tycker att det blir lättare att bemöta situationen då,
de gånger det är illa. Det är värre att tro att det bara är
ett falskt automatlarm och så brinner det verkligen när
de kommer till platsen.
– Det gäller att vara förberedd, och det är som om det
slår om när sökaren piper för larm.
En deltidsbrandman kombinerar sitt ordinarie arbe
te med att ingå i ett av flera räddningslag som har sche
malagd beredskap. Går det larm har de fem minuter på
sig att ta sig till stationen. Helst snabbare förstås.
Hon ser på jobbet som brandman mer som en hob
by, lite som en livsstil. När hon inte har beredskap är hon
ofta på brandstationen ändå, för att träna och hänga
med kollegerna. Träningen är viktig, det gäller att ha god
styrka och kondition för att orka med en räddningsin
sats och att bära den tunga utrustningen. Två gånger om
året måste alla brandmän göra ett fystest.
Fysisk styrka var också en viktig del i antagnings
provet som bland annat bestod av att prova på att vara
på hög höjd, bära andningsmask, göra ett simtest, och en
sökövning i mörker. Dessutom ett rullbandstest som ska
utföras i viss lutning, viss hastighet och en viss tid med
full utrustning inklusive ståltuber, totalt drygt 20 kilo.
Sedan hon blivit antagen fick hon först gå en kurs
för att lära sig det grundläggande. Sedan hon började

som brandman har hon klarat av flera andra utbildning
ar också. Hon har gått kursen räddningsman i bered
skap, tagit lastbilskörkort och hon är anmäld till en mo
torsågsutbildning. Det skrattar hon lite åt, för det är de
andra i räddningstjänststyrkan som tyckt att det är hon
som ska gå den.
Hon är ensam tjej än så länge, men hon tycker att hon
snabbt kom in i gänget. Det är kompisskapet hon lyfter
fram på frågan om vad som är det bästa med jobbet.
– Men det gäller att skapa förtroende och ta ansvar.
Den jag rökdyker med måste kunna lita på att jag kan ta
ut honom om det händer något.
Nackdelarna i jobbet tycker hon är få. Men en är att
hon blir väldigt låst under jourveckan och inte kan göra
något som kan riskera att hon inte hinner till stationen
inom fem minuter. Det är snabbdusch som gäller, med
handduken inom räckhåll. Hon lägger alltid fram kläder
innan hon går och lägger sig, och backar även in bilen så
att hon kan komma iväg snabbt. Under jourveckorna är
hennes femåriga son hos sin pappa.
Att vara brandman i en liten kommun är en annan
nackdel. Risken att hon ska känna den som råkat ut för
en olycka, brand eller sjukdom är stor. Hon säger att de
gånger hon är rädd i jobbet är när det är larm om villa
brand i områden där hennes närstående bor.
Ändå är det brandman hon vill vara – för att kunna
bidra till tryggheten i samhället.

”Det gäller att vara
förberedd, och det
är som om det slår
om när sökaren
piper för larm”
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