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Abstrakt: 

 

Syftet med denna kvalitativa studie är att genom intervjuer undersöka hur kvinnor i 

räddningstjänsten upplever att kön konstrueras i deras vardagliga arbetssituation samt hur de 

förhåller sig till organisationens maskulinitetsnormer. Med hjälp av Joan Ackers teorier kring 

genusifierade organisationer samt hur en konstruktion av könsskillnader upprätthålls och 

reproduceras i det dagliga livet belyses kvinnornas arbetssituation. Genom Raewyn Connells 

teorier kring maskulinitet samt den hegemoniska maskuliniteten beskrivs hur den rådande 

genusordningen skapar ett mönster i samhället som sätter etiketter på människors beteenden, 

men även hur det är möjligt att bryta sig loss ur detta mönster. Det finns ett antal initiativ 

tagna från ansvariga myndigheter att öka jämställdheten och mångfalden i den svenska 

räddningstjänsten, för att organisationen på ett bättre sätt ska spegla det samhälle den verkar i. 

För att kunna förändra en historiskt könspräglad organisation krävs dock en förändring på 

djupet, en förändring av de strukturer som genomsyrar samhällets attityder till genus.   

 

Nyckelord: Kvinnor, räddningstjänst, könspräglad, maskulinitetsnormer, genus 
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Abtract: 
 

The purpose of this qualitative study is that through interviews explore how women in the fire 

department feel that construction of gender occurs in their everyday work situation and how 

they relate to the organization's masculinity norms. We use Joan Acker's theories around 

genified organizations, and how the construction of gender differences are maintained and 

reproduced on a daily basis to illustrate women's work situation. We also use Raewyn 

Connell's theories on masculinity and the hegemonic masculinity that describes how the 

prevailing gender order creates a pattern in society that puts labels on people's behaviors, but 

also how it is possible to break out of this pattern. There are several inititiativs taken from the 

responsible authorities to improve an equal treatment and diversity of women and men in the 

Swedish fire department so the organization in a better way can reflect the community it 

operates within. But in order to change the historical gender differences in the organization it 

requires a change in the depth of the structures underneath, to be able to permeate society's 

attitudes towards gender. 

 

Keywords: Women, fire department, genified, masculinity norms, gender differences 
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 

”En del av genusmysteriet är hur ett mönster som på ytan ser ut att vara så statiskt och orörligt 
vid närmare undersökning kan visa sig vara så komplext och osäkert.” Raewyn Connell, Om 
Genus (2009:19).  

Vår tolkning av detta citat är att genus ofta uppfattas som en fastgjuten form. En form som 

talar om hur människor tillåts agera inom ramarna för vad som anses vara kvinnligt och 

manligt. Denna form är dock inte fastgjuten, i annat än människans rutiner. Strukturen som 

håller sitt grepp om genusföreställningen är djupt förankrad i samhället och för att kunna 

förändra dess natur djupare än på ytan så krävs det en djupdykning ända ner till botten, för att 

lösa upp den knut av könsföreställningar och historiska antaganden som genomsyrar 

samhällets föreställningar kring kvinnors och mäns olikheter än idag. 

Sverige anses vara ett jämställt land, men detta gäller ännu inte alla områden. 

Räddningstjänsten är ett av dessa områden som ännu är en organisation som domineras av 

män. Det finns många studier som behandlar räddningstjänstens rekryteringsprocess, attityder 

inom organisationen, maskulinitet och fysiska förutsättningar. Däremot så är det betydligt 

svårare att hitta forskning som behandlar kvinnor inom räddningstjänsten och deras faktiska 

arbetssituation. Detta kan bero på att vi bara är i början av samhällets forskning kring 

genusfrågor i räddningstjänsten, vilket kan innebära att det blir de mest uppenbara områdena 

som uppmärksammas till en början. Då det tycks oss svårt att finna forskning kring mindre 

uppenbara områden som hur kvinnan upplever sin situation när hon väl arbetar i en 

mansdominerad organisation, så uppfattar vi att det finns ett behov av att belysa och studera 

kvinnor som arbetar inom räddningstjänsten för att få en djupare förståelse för deras 

arbetssituation samt hur de upplever att könsskillnader skapas på arbetsplatsen. Vi vill även 

väga in hur kvinnor inom organisationen förhåller sig till den maskulina kulturen. 

Vi har valt att studera ett län i norra delarna av Sverige där det finns ett flertal deltidsstationer 

och en heltidsstation. Vi har där valt att titta på räddningstjänsten som organisation, från de 

som arbetar deltid till de som arbetar på en strategisk nivå, detta för att få en överblick i hur 

kvinnans situation ser ut på organisationen som helhet.  

Syftet med denna studie är således att titta närmare på hur de kvinnor som arbetar inom 

räddningstjänsten upplever sin arbetssituation. 
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1.2 Bakgrund  

1.2.1 Räddningstjänsten 

År 1874 fick Sverige den första nationella brandstadgan då behovet av ett gemensamt skydd 

mot bränder hade växt fram i samhället i industrialiseringens svallvågor (Rosenberg, 2001:9). 

År 1944 utökades lagstiftningen för brandkåren att även innefatta förebyggande 

brandskyddsarbete och år 1974 vidgades lagen ytterligare till att även innefatta insatser vid 

olika typer av olyckor. Benämningen räddningstjänst omnämns för första gången i och med 

att kårens uppgifter fick en större bredd och inte längre handlade om att enbart släcka bränder 

(Rosenberg, 2001:10). I Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (SMO) så framgår att varje 

kommun idag även skall ha ett handlingsprogram som tydligt visar upp deras förebyggande 

arbete samt innehåller riskbedömningar av de typer av händelser som potentiellt kan leda till 

behov av räddningsinsats (3 Kap. Kommunens skyldigheter, 3 §).  

Historiskt sett så har brandmannayrket utgjorts av personer av manligt kön. JämO 

(Jämställdhetsombudsmannen, nuvarande diskrimineringsombudsmannen) noterade så sent 

som år 1993 att det inte fanns en enda kvinnlig heltidsbrandman i Sverige. Föreställningar om 

att arbetet var för farligt för kvinnor samt att den goda gemenskap som fanns inom kåren 

skulle rubbas om kvinnor kom in var vanliga argument för att det skulle få förbli som det var 

(Jäm-O, 2007:3).  

Räddningsverket, nuvarande Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) startade 

på uppdrag av regeringen år 1997 referensgruppen "Kvinnliga brandmän" tillsammans med 

Svenska kommunförbundet, Svenska kommunalarbetareförbundet samt Arbetslivsinstitutet 

med syfte att öka jämställdheten i den svenska räddningstjänsten (Jäm-O, 2007:3). Projektet 

innebar att inhämta och sprida kunskap om ämnet såväl nationellt som internationellt (Jäm-O, 

2007:4). 

Inom de flesta yrken så strävar man vanligtvis efter att anställa de personer med mest lämpad 

kompetens för uppdraget och som tidigare nämnt så ansåg brandkåren själv vid tidpunkten för 

projektet ”Kvinnliga brandmän”, att kvinnlig närvaro snarast utgjorde ett hot mot den 

gemenskap som fanns på arbetsplatserna. Detta var med andra ord inte ett initiativ taget av 

yrkeskåren utan ett initiativ som kom från ansvariga myndigheters sida. Så, vad var då 

intentionen, om den handlade om att få in just kvinnor och inte fler kompetenta individer till 

brandkåren? En tanke som väcks berör samhällets historiskt kategoriska uppdelning av könet 
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som ett cementerat fundament som orubbligen står för något specifikt med specifika 

egenskaper. Och kanske är det också en sanning, att könet står för något specifikt med 

specifika egenskaper, men då återstår frågan huruvida detta har med könet i sig att göra eller 

huruvida det har att göra med hur mänskligheten anpassat olika beteenden till att utgöra en 

sanning i sin ambition att förenkla och förstå den värld hon lever i. Tankar, teorier och 

redogörelser kring detta ämne kommer att återupptas i ett senare avsnitt rörande teoretiska 

ansatser.  

År 2003 startade MSB den tvååriga eftergymnasiala utbildningen SMO (Skydd Mot Olyckor), 

en utbildning som är öppen för alla som vill söka sig till arbete inom räddningstjänsten. Men 

trots förhoppningar om att utbildningen skulle uppmuntra fler kvinnor att söka sig till yrket så 

är andelen sökande kvinnor till utbildningen i dagsläget inte mer än 10 - 12 %. Andelen 

sökande personer med utländsk bakgrund är förmodat än mindre (MSB, 2013:3).   

År 2007 var andelen deltidsanställda kvinnor inom räddningstjänstens operativa arbete 3,2 %.  

Andelen heltidsanställda kvinnor var samma år 1,2 %. År 2011 hade siffrorna ökat till 4,8 % 

för de deltidsanställda samt till 2,8 % för de heltidsanställda. Andelen kvinnor som arbetade 

inom förebyggande verksamhet utgjordes år 2011 av 10 % (MSB, 2012:13). Som siffrorna 

visar så kan en svag uppgång av antalet anställda kvinnor inom räddningstjänsten skönjas, 

med högst antal anställda kvinnor inom den förebyggande verksamheten. MSBs målsättning 

är att 2014 (i år) ska 40 % av samtliga nyrekryterade brandmän vara kvinnor (MSB, 2013:3). 

 

1.2.2 Jämställdhet och mångfald inom räddningstjänsten 

År 2008 utkom Räddningsverket (MSB) med rapporten "Framtidens risker och 

säkerhetsarbete". I rapporten så urskildes öka jämställdheten och mångfalden inom 

räddningstjänsten som ett viktigt område att utveckla. En motivering till detta var bland andra 

att kåren bör spegla samhällets heterogenitet, det vill säga att organisationen likt övriga 

samhället bör utgöras av en blandad grupp i fråga om kön och etnicitet (MSB, 2008:39). En 

yrkeskår som är heterogen, det vill säga en yrkeskår som står för en blandning av personer 

med olika erfarenheter, uttryck och kompetenser, har en bred förmåga att bemöta samhällets 

medborgare och möjliggör ett arbetssätt anpassat för varje unik situation. I mötet med 

traumatiserade personer så kan det för den traumatiserade innebära en stor trygghet att 
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exempelvis kunna samtala med någon på sitt eget språk, en ungdom kan känna större trygghet 

i att samtala med en äldre person i stället för en jämngammal och så vidare.  

Mathias Ericson belyser i sin studie ”Nära inpå” (2011) hur brandmannen framställs i 

samhället. Hur denne ofta förknippas med en hjälteroll samt hur det finns vissa ideal för 

manlighet och maskulinitet på räddningstjänsten som även associeras till denna roll (Ericson, 

2011:30). Vidare så både utgörs samt synliggörs brandmannen som en vit muskulös man i 

sina bästa år, vilket enligt studien kan vara till en nackdel då man tar upp problematiken kring 

mångfald, det behövs fler etniciteter och en större jämställdhet för att räddningstjänsten skall 

spegla samhället på ett bättre sätt (Ericson, 2011:26).  

MSB har idag anställt 8 regionala jämställdhets- och månfaldsutvecklare på 25 % runt om i 

landet. Dessa är personer som arbetar i den operativa verksamheten och har till uppgift att 

arbeta aktivt för att bredda räddningstjänstens position inom området, men även att försöka 

påverka samhälleliga attityder kring vem som kan anses vara en lämpad brandman. Inom 

ramarna för arbetet ingår uppgifter som att bygga lokala nätverk, ordna regionala träffar, 

utbilda samt stödja förändringsarbetet (MSB, 2009:15). En ytterligare aktivitet som planeras 

för att öka brandmannayrkets tillgänglighet är att se över yrkestiteln brandman (MSB, 

2009:12). 

Av MSBs dokument framgår att de arbetsuppgifter som förknippas med de 8 jämställdhets- 

och mångfaldsutvecklartjänsterna runt om i landet, handlar om att sprida kunskap om 

jämställdhet och mångfald inom organisationen samt påverka bilden av yrket utanför 

organisationen. Dock finner vi ingen information som handlar om att se över den faktiska 

arbetssituationen inom organisationen för de som redan arbetar i den operativa verksamheten, 

om arbetet med jämställdhet och mångfald når ända in i deras vardag och genomsyrar den 

dagliga verksamheten. Detta är något vi vill belysa med denna studie, genom att undersöka 

hur kvinnor inom räddningstjänsten upplever sin arbetssituation.  

Begreppen jämställdhet och mångfald tillämpas flitigt i de statliga dokument och skrivelser 

som vi valt att referera till i denna studie. Detta väcker en nyfikenhet angående begreppens 

innebörd, för de som tillämpar dem. På MSBs hemsida står att läsa: "Det finns ett stort 

intresse inom kommunal räddningstjänst dels för att öka antalet kvinnor så att jämställdhet på 

sikt kan uppnås och dels att öka mångfalden inom yrkesområdet." (MSB, 2010-09-17). Detta 

citat tolkar vi som om jämställdhet i detta fall handlar om att få in fler kvinnor i 
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räddningstjänsten. Mångfaldsbegreppet ges definitionen: "Med mångfald avses i detta 

sammanhang att de ”olikheter” som finns i samhället även skall avspeglas inom 

räddningstjänsten. Exempel på mångfald är annan etnisk och kulturell bakgrund än nordisk, 

sexuell läggning som avviker från heteronormen samt könsöverskridande identitet och 

uttryck." (MSB, 2010-09-17).  

”Räddningstjänsten beskrivs ofta något ironiskt som den sista manliga bastionen. Som 

svårförändrad och styrd av föråldrade traditioner och gubbar” (Glans & Rother. 2007:9) 

 Detta citat ovan som härstammar från boken skriven av Glans & Rother och är ett tyvärr ett 

vanligt synsätt på hur räddningstjänsten ses än idag. Men tittar vi lite närmare i denna bok 

skriven för just räddningstjänsten så ser man att de arbetar kraftigt för att få en mer jämställd 

arbetsplats. Räddningstjänsten försöker lyfta fram jämställdhet i diskussioner, samt gör 

satsningar för att försöka förändra den rådande ojämna könsfördelningen (Glans & Rother, 

2007:9). 

Genom att arbeta för prova-på dagar där kvinnor kan komma och testa hur det är att vara 

brandman för en dag, försöker de locka in fler kvinnor till arbetsplatsen (Glans & Rother, 

2007:10). 

I undersökningen gjord av Glans och Rother kom de fram till två argument till varför inte fler 

kvinnor arbetar som brandman 1; att kvinnors fysik är mindre än en mans fysik och 2; att 

kvinnor visar ett ointresse för yrket. Dessa argument är stereotypa uppfattningar som 

ofta grundas i personliga uttalanden som kommer fram när jämställdhet saknas i diskussionen 

(Glans & Rother, 2007:17). 

De tar även upp vikten med jämställdhetsplaner, att man behöver sätta upp delmål för att få en 

förståelse för hur en jämställd arbetsplats ser ut, särskilt eftersom räddningstjänsten är en 

arbetsplats dominerad av män och manlighet även fast arbetsuppgifterna görs på samma 

villkor oavsett kön så är detta desto viktigare (Glans & Rother, 2007:37ff). 

Avslutningsvis så handlar deras arbete om hur man ska arbeta för att få det mer jämställt inom 

räddningstjänsten samt hur viktigt det är att ta upp detta till diskussion, både inom de lägre 

och högre positionerna så att detta diskuteras och lyfts fram för att tillsammans jobba mot en 

jämställd räddningstjänst.  
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1.2.3 Relevant kompetens 

Arbetet som brandman är stundvis väldigt krävande vilket innebär att god kondition och 

fysisk styrka är kompetenser som behöver finnas hos den anställde för att denne ska klara av 

att utföra sina arbetsuppgifter på ett adekvat sätt. Då nya medarbetare rekryteras så får dessa 

följaktligen genomgå diverse fysiska tester för att avgöra huruvida de har vad som krävs för 

att arbeta som brandman.  

När det kommer till rekrytering inom heltidsstationerna, speciellt i större städer, så är det 

många sökande. Detta leder till att de få kvinnor som söker inte ligger i topp på testerna utan 

att det är männen som har ett snäpp bättre fysik. Även om flera kvinnor klarat av testerna utan 

problem så har de så otroligt många som klarat dem så att de väljer att ta dem som visat sig 

allra bäst på testerna, vilket ofta leder till att det är män som blir anställda (Ericson, 2011:23). 

År 2010 genomfördes en undersökning på uppdrag av MSB: Rapport: Attityder till 

jämställdhet inom räddningstjänsten. I rapporten så har 1000 slumpvis utsedda personer från 

allmänheten samt 1000 slumpvis utsedda brandmän fått svara på frågor om attityder till 

jämställdhet inom räddningstjänsten. Rapporten visar att den tillfrågade allmänhetens 

föreställningar om vad som krävs för att arbeta som brandman skiljer sig till viss del från vad 

de tillfrågade brandmännen anser sig eftersöka hos sina kollegor (Markör, 2010:4).  

Medan allmänheten främst ser fysiska egenskaper som en viktig kvalitet för att arbeta som 

brandman så ser brandmännen själva samarbetsförmåga och lugn som viktiga kvaliteter hos 

sina medarbetare (Markör, 2010:4). 

Ovan nämnda rapport visar hur samhällets medborgare och brandmännen själva har något 

skilda uppfattningar om vilka kvaliteter som anses eftersträvansvärda inom yrket. Då 

brandmannayrket enligt tradition varit ett mansdominerat yrke så finns en etablerad 

uppfattning i samhället om vem som kan arbeta som brandman. Att det är den fysiska styrkan 

som dominerar uppfattningen hos allmänheten är kanske inte så konstigt, med tanke på yrkets 

historia. Dock visar brandmännens egen uppfattning på att det finns mer som eftersträvas än 

fysisk styrka.  

Skall man arbeta som brandman så krävs det att man klarar av de hårda påfrestningar som kan 

uppstå vid en utryckning. Men det även väldigt viktigt att man är en person som har förmågan 
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att samarbeta, att man har förmågan att i en stressad situation fatta rationella beslut, att man 

kan bemöta människor som är traumatiserade samt att man kan behålla sitt lugn (Markör, 

2010:11). 

 

1.3 Tidigare forskning 

Utifrån tidigare forskning kan man se att ett flertal forskare har tittat närmare på 

räddningstjänsten. Detta har gjorts utifrån olika utgångspunkter såsom maskulinitet, hur 

kvinnor accepteras utifrån sexualitet, jämställdhet samt hur genus konstrueras inom 

räddningstjänsten. Nedan tittar vi närmare på några av de forskningsområden som handlar om 

konstruktionen av kvinnligt och manligt inom räddningstjänsten, vilket är relevant för vår 

studie.  

 

1.3.1 Osynliggörande av kvinnor 

I artikeln Womens agency in a context of oppression: Assessing strategies for personal action 

and public policy, skriver författaren hur media efter attacken mot World Trade Center 2001 

uppmärksammade de som deltagit i räddningsarbetet. Efter attacken deltog både kvinnor och 

män i räddningsarbetet på samma villkor och med samma risker, däremot när media 

förmedlade deras arbete till samhällets medborgare så fick de inte samma "hjältestatus". Den 

traditionella bilden av brandmannen som just en man förstärktes av bilden som förmedlades i 

media efter attacken mot World Trade Center. Detta genom att bland annat använda ord som 

"fireman" istället för ett mer könsneutralt "firefighter" i framställningarna i media 

(Chetkovich, 2004:120). Efter räddningsarbetet fick de kvinnor som deltagit i 

räddningsarbetet på samma villkor som sina manliga kollegor väldigt lite uppmärksamhet i 

media, medan männen hyllades som hjältar.  

Detta ledde till olika reaktioner bland de kvinnor som blivit förbisedda. Medan vissa 

accepterade det hela med en axelryckning så blev andra förargade och ifrågasatte medias 

vinkling offentligt, med blandade reaktioner som resultat. För vissa blev dessa ifrågasättare 

viktiga röster i kampen om jämställdhet, andra såg det som ett sätt att göra sig och sin grupp 

till offer, genom att lyfta fram ett förtryck som bäst löses genom att bara jobba på och i det 

vardagliga arbetet visa att man är lika kompetent som sina arbetskollegor (Chetkovich, 

2004:121–122). Det bildades två läger. Författaren skriver att det är en svår balansgång, att 
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stödja enskilda i deras kamp för rättvis behandling och på samma gång arbeta för 

uppbyggnaden av ett inkluderande samhälle, där det är samhällets syn som behöver omskapas 

radikalt, inte bara lagstiftningen (Chetkovich, 2004:135). 

I artikeln Is his heroism hailed and hers hidden? Women, men, and the social construction of 

heroism skriver författarna om det offentliga rummet och hur män oftare än kvinnor 

identifieras som hjältar. En hjälte synonymiseras i artikeln med att ha karaktärsdrag som att 

vara osjälvisk och risktagande i syfte att hjälpa andra. I de två parallellt utförda 

forskningsstudierna som artikeln baseras på, så visar det sig dock att när det kommer till att 

identifiera hjältar i sin personliga närhet, så förekommer män och kvinnor lika frekvent. Det 

framkom även att ju fler hjältehistorier med kvinnliga huvudpersoner som testpersonerna fick 

läsa resulterade i att de ansåg att det blev mer och mer sannolikt (Rankin & Eagly, 2008:414). 

Utifrån dessa två artiklar framgår hur mannen oftare än kvinnan lyfts fram i det offentliga 

rummet och visas upp som en hjälte. Detta föranleder ett osynliggörande av kvinnan även då 

de har samma arbetsuppgifter. Detta är intressant för vår studie då brandmannen även i en 

svensk kontext ofta symboliseras med en hjälteroll och lyfts fram i det offentliga. Även fast 

det finns kvinnor som arbetar med samma arbetsuppgifter så lyfts de inte fram på samma sätt.  

 

1.3.2 Konstruktioner av maskulinitet och femininitet   

I artikeln Doing and undoing gender in policing beskriver forskarna genus utifrån poliskåren, 

främst utifrån kvinnor och deras uppfattning kring hur det är att jobba som polis. Anledningen 

till att lyfta fram denna artikel trots att den handlar om polis och inte räddningstjänsten är att 

polisyrket har även det en bakgrund av att vara ett mansdominerat arbete. Att såväl polis, 

brandkår som ambulans arbetar inom blåljusenheten gör det hela mer intressant för vår studie. 

I artikeln framkommer det att både män och kvinnor konstruerar genusskillnader i arbetet 

(Chan, Doran & Marel, 2010:428). 

I studien framkommer det även att män har negativa attityder gentemot kvinnor utifrån: A) att 

kvinnor jobbar deltid och är mammalediga B) negativa attityder mot kvinnor generellt C) 

negativa attityder och barriärer för kvinnor att nå en högre rang (Chan, Doran & Marel, 

2010:430). 
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Männen i studien känner att de måste försvara kvinnorna i situationer som kan ske på arbetet, 

men även att kvinnor rent psykiskt inte kan klara jobbet och att polis inte riktigt är en kvinnas 

jobb. Dock anser flertalet män att kvinnor har sin plats mer i organisationen, strategiskt, inte 

operativt eftersom att de är bra på att prata med kvinnliga offer efter våld med mera. 

Kvinnorna själva anser att man inte ska para ihop två kvinnor i en polisbil på grund av 

säkerhet (Chan, Doran & Marel, 2010:432). Att ha en man och en kvinna i bilen anses bra 

eftersom de kompletterar varandra på ett bra sätt (Chan, Doran & Marel, 2010:438).  

Avslutningsvis när de intervjuade kvinnorna i ett senare skede och de hade jobbat inom 

polisen i flera år, så menar de att i början som kvinnlig polis så behövde kvinnorna ”visa” att 

de passade in, när de sedan arbetat i flera år och då börjat bli mer likvärdiga männen att de 

handlade inte lika mycket om att spela tuff och kasta sig in i strider på samma sätt.                               

Flera menar på att kvinnor har en plats bland polisen men inte i striderna, flera av dessa 

kvinnor har nu högre positioner men arbetar deltid på grund av barn. Samma tendenser kan 

anas inom räddningstjänsten då statistiken visar att det är en större andel kvinnor på de 

strategiska posterna än i den operativa verksamheten, som vi även nämner i bakgrunden. 

 

”…det kan vara en poäng att rikta kritik mot den form av intim gemenskap som manifesteras 
på stationen mellan larmen och att också den har betydelse för att upprätthålla en manlig 
norm. Medan Macho- och hjältebilden ifrågasätts, också av brandmännen själva, är 
värnandet av en särskilt intim samvaro en aspekt som jag menar är minst lika viktig för att 
förstå exkludering av kvinnor inom detta yrke”  Mathias Ericson, Nära inpå (2011:167) 

 

Ericson beskriver i sin avhandling tre begrepp som han anser är väldigt viktiga för att förstå 

brandmännen och deras yrke. Dessa tre är; maskulinitet, gemenskap samt intimitet. Han 

menar att dessa är hörnstenar för att försöka förstå hur brandmännen är. Inom gemenskapen 

finner man även jargongen, hur viktig den är för brandmännen och att den fungerar som en 

hjärtlig men rå ventil där man kan lyfta upp både det ena och det andra. Brandmännen säger 

själva i studien att det inte skulle vara på samma sätt om man hade med en kvinna i 

arbetslaget för då skulle denna jargong rubbas. De som arbetar strategiskt har inte samma 

tillgång till det bakre rummet och tar inte del av samma språk som de som arbetar operativt 

(Ericson, 2011:129). Utifrån ett maskulinitetsperspektiv kan man se i studien att många män 

som blev intervjuade var motsträviga till ordet maskulinitet, men de menade dock på hur 
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viktigt det var med muskelmassa, våga ta risker och att när man väl är ute på larm, kunna 

kontrollera sina känslor. Ericsson menar att det som brandmännen beskriver är typiskt för 

maskulinitet men de vill även inte bli kopplade samman med det ordet (Ericson, 2011:156–

157). 

Ericsson tar även upp begreppet homosocial i sammanhanget samt betydelsen av detta, att 

män som gillar att komma nära inpå andra män har tendenser att känna en intimitet (inte på ett 

sexuellt sätt) samt binda en gemenskap som det inte är lätt att bryta sig in i, speciellt om man 

är kvinna, då många av männen i intervjuerna ser sig motsträviga till att ta in kvinnor på 

arbetsplatsen (Ericson, 2011:161).  

 

1.3.3  Att accepteras enligt maskulinitetsnormer 

Tessa Wright skriver i sin artikel Lesbian Firefighters: Shifting between ”Masculinity” and 

”feminitiny” (2008) om hur kvinnor som är öppet homosexuella accepteras lättare in i 

arbetsgruppen på brandstationen än vad heterosexuella kvinnor gör.                                          

I intervjuerna kommer det fram av de kvinnor som är homosexuella att de söker sig till 

mansdominerade yrken för att de trivs att arbeta med män istället för kvinnor.                          

En av kvinnorna i studien som är öppet homosexuell beskriver det såhär: att männen på 

brandstationen accepterar henne mer sedan de fick veta att hon är homosexuell. Hon menar på 

att då blev jag en av ”grabbarna” direkt (Wright, 2008:106). Detta tyder på att om man inom 

en mansdominerad arbetsplats anpassar sig efter den maskulina norm som finns så blir man 

lättare accepterad på arbetsplatsen.  

Studien belyser en skillnad mellan de kvinnor som är homosexuella och de som är 

heterosexuella, där man ser tydliga gränser för hur man blir accepterad som brandman. De 

heterosexuella kvinnorna blir accepterade av männen men där de flesta männen har en 

överbeskyddande roll som de själva känner att de bör ha mot de kvinnor som arbetar där som 

inte är homosexuella (Wright, 2008:106).  

Utifrån studien som Wright har skrivit kan man se, att på räddningstjänsten handlar det mer 

om sexualitet och maskulinitet än om är kvinna eller man. Kvinnor som är homosexuella 

accepteras mer eftersom de ses som mer maskulina medan de heterosexuella är ”svaga” länkar 

som kräver skydd och hjälp.  
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1.4 Problemformulering 

Året är 2014 och dagens samhälle i Sverige arbetar för jämställdhet och mångfald på många 

plan. Varför har då inte räddningstjänsten följt med i denna utveckling? Tittar vi på de andra 

blåljusenheterna (ambulans och polis) kan man se att de kommit längre fram i sitt arbete med 

jämställdhet och mångfald där de aktivt försöker spegla dagens samhälle. Då det finns en hel 

del tidigare forskning om rekrytering inom räddningstjänsten så vi valde att försöka hitta en 

ny vinkel. Genom att studera kvinnor som arbetar inom räddningstjänsten kring hur de 

upplever sin arbetssituation så kan ett bredare underlag för arbetet med jämställdhet 

framkomma, hur kvinnorna anser att de behandlas utifrån sitt kön samt hur de upplever att det 

är att arbeta i en mansdominerad organisation. Den tidigare forskning som vi hänvisat till 

beskriver inte kvinnans faktiska situation på arbetsplatsen, vilken är en viktig del i förståelsen 

kring hur genus konstrueras samt upprätthålls på arbetsplatsen. 

 

1.5 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att titta närmare på hur de kvinnor som arbetar inom 

räddningstjänsten upplever sin situation.  

Det övergripande syftet studeras genom följande frågeställningar: 

- Hur konstrueras kön i kvinnornas vardagliga arbetssituation? 

- Hur förhåller sig kvinnorna till rådande maskulinitetsnormer? 

 

 

1.6 Disposition 

Studien inleds med en presentation av utvalda teorier som tillämpas för att belysa studiens 

ämne. Därefter följer metodavsnittet där en analys av intervjuerna genomförs. Sedan 

presenteras resultat och analyser där vi lyfter fram och analyserar insamlad empiri. 

Avslutningsvis så förs en diskussion kring det studerade, förslag på fortsatt forskning samt en 

kort summering av genomförd studie.   
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2. Teori  

I detta avsnitt så söker vi teoretisk grund till det vi ämnar undersöka i denna studie; Hur kön 

konstrueras i kvinnornas vardagliga arbetssituation samt hur kvinnorna förhåller sig till 

räddningstjänstens maskulinitetsnormer.  

 

Vi söker grund i teorier som framförallt behandlar genus, men även delar av teorier som 

behandlar organisationer. Författarna Ulla Eriksson - Zetterquist och Alexander Styhre 

beskriver i sin gemensamt utgivna bok Organisering och intersektionalitet (2007) hur 

forskare i mitten av 1970-talet fick upp ögonen för vad det kunde innebära att det i många 

organisationer arbetade både kvinnor och män. Innan dess, skriver de att forskningen som 

bedrivits inom området för organisationer varit "könsblind" med mannen som given 

utgångspunkt för studierna (Eriksson-Zetterquist & Styhre, 2007:45). Fram till denna tid då 

forskningen började intressera sig för konsekvenser av att organisationer drevs med 

arbetskraft bestående av både kvinnor och män så sågs kön framförallt som en biologisk 

betingelse, med antagandet om att kvinnor är på ett sätt, män på ett annat (Eriksson-

Zetterquist & Styhre, 2007:57).  

 

Mot slutet av 1980-talet så hade uppfattningen om vad kön och organisering innebär, börjat 

ses med nya ögon. Man började titta på hur den sociala samvaron med andra påverkar 

huruvida man agerar "kvinnligt" eller "manligt". Kvinnor kan agera ”manligt” och män 

”kvinnligt”, det är själva handlandet som beskrivs som genus. Forskare började se kön som 

något som konstrueras, reproduceras och upprätthålls på den sociala arenan, som en del av 

den mänskliga organiseringen.  (Eriksson-Zetterquist & Styhre, 2007:62). 

De teorier vi valt att titta på utifrån Acker och Connell bygger båda på konstruktionen av kön. 

Acker tittar mer på hur samhället skiljer könen, hur man delar upp kön medan Connell menar 

att det är både samhället och individen själv som påverkar konstruktionen av kön. Acker 

skriver i sin teori mycket utifrån strukturer medan Connell skriver utifrån ett aktörsperspektiv 

dock vägs även strukturen in genom beskrivningen av den hegemoniska maskuliniteten. 

Acker är relevant i vår studie om kvinnor i räddningstjänsten då vi kan relatera denna till en 

genusifierad organisation där strukturen sätter grunden. Connell är också relevant genom sitt 

sätt att tala om hur man kan bryta sig loss ur strukturen eftersom genus konstrueras av både 
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struktur och av individen själv. Genom att fler kvinnor bryter sig in i den mansdominerade 

arbetsplatsen räddningstjänsten så är hennes teori om individen högst relevant. 

Vi tittar på Joan Ackers (1990) sätt att förklara hur organisationsmiljöer präglas av genus, 

genusifierade organisationer. Genus utgör en grund för såväl samhällets som organisationers 

sociala strukturer, som i sin tur bidrar till att könsskillnader konstrueras och reproduceras 

inom dess ramar. Acker beskriver 5 processer som är bidragande till att dessa sociala 

strukturer upprätthålls samt beskriver hur kvinnokroppen historiskt sett kommit att betraktas 

som avvikande. 

 

Vi använder oss även av Raewyn Connells (2009) teorier om skapandet av genus, om hur 

maskulinitet och femininitet konstrueras likväl av samhället som av individerna själva. 

Connell talar om genusordningen och beskriver hur denna upprätthålls i samhället genom att 

dess individer i de flesta fall agerar så som de förväntas agera som kvinnor och som män, de 

anpassar sig alltså enligt normer kring maskulinitet och femininitet. Det är dock inte bara 

samhället som formar genusordningen utan den formas även av individerna själva. Hon 

beskriver även den hegemoniska maskuliniteten, patriarkalisk överordning i samhället, där det 

finns underordnade med det menas att femininitet och homosexuella män blir underordnade i 

den makt och dominans som finns i den hegemonistiska maskuliniteten och delaktiga som 

menas med att alla män inte följer den hegemoniska maskuliniteten fullt ut utan tar del av den 

i sin vardag (2008).   

 

2.1 Genus och organisation 

Joan Acker (1990) skriver i en artikel i Gender & Society om organisationer som 

genusifierade, hur organisationsstrukturer aldrig är helt fria från genustänk. Även om 

organisationers syn på "arbetaren" är en person fri från genustillhörighet så stämmer inte detta 

överens med verkligheten. Föreställningen om "arbetaren" handlar underförstått alltid om en 

man. Detta menar hon, beror på att genusstrukturen är så djupt rotad i det industrialiserade, 

kapitalistiska samhället, så som det formats och upprätthållits över tid (Acker, 1990:139). 

 

Hon beskriver vidare att kvinnans underordnade roll i organisationer upprätthålls genom att 

den patriarkala överordningen accepteras och inte ifrågasätts. En anledning till att den inte 
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ifrågasätts är därför att den inte syns, den ligger snarast dold i en tro om att den ifrågasätts. 

Det som syns på ytan är organisationer som identifierar sig själva som genusneutrala, trots att 

de i själva verket sitter fast i samma strukturella genustänk som samhället i övrigt. Detta gör 

att insikten om den komplexa inverkan genus har på de processer som handlar om kontroll 

och dominans ses förbi (Acker, 1990:144). 

 

Acker urskiljer 5 interagerande processer inom vilka könsskillnader konstrueras. Dessa 

processer bidrar sedermera till att upprätthålla samt reproducera samhällets likväl som 

organisationers sociala genusstrukturer. De 5 processerna är separata analysobjekt, men är alla 

små strömmar i samma flod (Acker, 1990:146).  

 

Den första processen handlar om den synliga åtskillnaden av genus. Denna sker bland annat 

genom åtskillnad av arbetsuppgifter, beteenden, rumsliga positioner och maktförhållanden 

samt hur dessa åtskillnader upprätthålls i samhällets och organisationers strukturer. Inom 

dessa är det män i de allra flesta fall som innehar positioner som medför makt (Acker, 

1990:146).  

 

Den andra processen behandlar konstruktionen av symboler som manifesterar genusbilden. 

Dessa symboler kan spridas, yttras och även motsätta sig de genusåtskillnader som beskrivits 

inom den första processen. Symboler uttrycks exempelvis genom klädsel, populärkultur, i 

massmedia samt hur genus omtalas rent språkligt. Bilden av den framgångsrike ledaren 

synonymiseras ofta med bilden av fullkomlig maskulinitet (Acker, 1990:146). 

 

Den tredje processen beskriver hur genusåtskillnaden vidmakthålls i den mänskliga 

interaktionen. Denna interaktion följer en viss struktur genom vilken roller av dominans och 

underordning i det vardagliga livet upprätthålls, med mannen i den dominerande rollen och 

kvinnan i den underordnade (Acker, 1990:147). 

 

Den fjärde processen blir en produkt av de tre första processerna och innebär skapandet av 

den individuella genusidentiteten, hur man som individ förhåller sig till de innebörder som 

återfinns i de tre första processerna. Det vill säga vad man har för typ av arbetsuppgifter, hur 

man beter sig, hur man klär sig samt vilken roll man har i den vardagliga interaktionen med 

andra (Acker, 1990:147). 



Frida Heldring & Jenna Norman 
C- uppsats, Sociologi 15 Hp 
Vt 2014 
 

22 
 

 

Den femte processen innebär att genus är en del av alla rådande sociala strukturer. Genus 

genomsyrar även samtliga interagerande processer som formar dessa sociala strukturer. Detta 

innebär att skapandet av genus i organisationer ligger djupt inbäddat i strukturen och är därav 

svårt att såväl upptäcka som förändra. Genus reproduceras och upprätthålls i organisationens 

dagliga rutiner till följd av dess djupa förankring (Acker, 1990:147).   

 

Acker beskriver hur olika typer av arbeten ses som typiskt "kvinnliga" respektive "manliga". 

Historiskt sett så bottnar denna uppdelning i faktorer som sexualitet och känslor. Dessa 

faktorer ansågs utgöra störningsmoment i könsblandade grupper och rubba organisationernas 

funktionalitet. Framförallt så handlar dessa uppfattningar om synen på kroppen, där kvinnans 

kropp setts som ett avvikande gentemot mannens genom hennes sexualitet, förmåga att föda 

barn, amma, menstruera och vara extra "emotionell". Dessa avvikande faktorer har sedermera 

legat till grund för att också behandla henne som just avvikande och därmed underordnad i 

organisationsmiljöer (Acker, 1990:152).  

 

2.2 Genus och individ 

Connell beskriver vad som utgör grunden för den moderna genusteorin, att redan i låg ålder 

sätts vi in i fack som visar hur vår identitet ska utvecklas. Pojkar uppfostras till att vara redo 

att möta våld i sitt liv, på ett eller annat sätt (Connell, 2009:16). De utövar sporter där man 

tränar på att tillämpa fysisk dominans över andra, de skall bli tuffa, maskulina. Flickor 

uppfostras till att bli omvårdande och hjälpande, feminina. Oftast är det kvinnor som har till 

uppgift att reparera följderna av det våld, som ofta skapats av män, genom att ha yrken som är 

omvårdande och hjälpande. Connell menar att dessa faktum skapar ett mönster i samhället, de 

sätter regler och etiketter på mäns och kvinnors beteenden i deras dagliga liv. De utgör delar i 

den rådande genusstrukturen, vilken Connell väljer att benämna som genusordningen, så som 

den formats och så som den upprätthålls och reproduceras. (Connell, 2009:17).  

 

Connell menar att i dagens samhälle så framhävs event, galor, tidningar och filmer i det 

offentliga rummet vilka hjälper till att skapa genusskillnader genom att de visar en felfri bild 

av vad som är maskulint och vad som är feminint. Detta är ett sätt att styra samhällets 

individer, att kontrollera deras beteenden. Hon menar att oavsett om man föds till kvinna eller 
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man så är detta inte ett designerat tillstånd, det är ett tillstånd som är under ständig 

konstruktion, inom vilket även individen själv har utrymme att förhålla sig till och konstruera 

sitt kön (Connell, 2009:18).  

 

Connell lyfter även fram ett citat från den franske feministen Simone de Beauvior ” Man föds 

inte till kvinna, man blir det”, varefter Connell tillägger den maskulina motsvarigheten ”Man 

föds inte maskulin, man måste bli man” (Connell, 2009:18). 

 

Dock förklarar inte Connell genusordningen endast genom de sociala normer som finns i 

dagens samhälle utan hon menar att det framförallt är vi själva som konstruerar oss själva som 

maskulina och feminina eftersom vi fordrar oss i denna genusordning. Vi gör som samhället 

säger att vi ska göra och vi beter och som samhället anser att vi ska göra, detta visar vi genom 

hur vi uppträder i vår vardag. I de flesta fall sker denna anpassning av fri vilja och det 

förekommer även en viss variation. En del individer trivs i den roll som samhället uppvisar 

som maskulin eller feminin medan andra vågar bryta sig loss för att detta inte känns rätt, det 

finns maskulina kvinnor och det finns feminina män (Connell, 2009:19). Historiskt sett har 

det varit mannen som försörjt familjen medan kvinnan varit hemma och tagit hand om barnen. 

Genom att en förändring har skett i samhället och kvinnan nu intagit en mer aktiv roll så kan 

man se att även kvinnor kan ha en maskulin sida, samt männen en feminin. Gränserna har 

suddats ut till viss del och det är friare att själv välja det arbete som individen själv känner att 

hon passar i. Homosexualitet är nu mer allmänt accepterat och tillåtet att visas öppet och man 

kan se en genusrelaterad tvetydighet växa fram där allt fler vågar bryta sig loss från den 

genusordning som existerar idag (Connell, 2009:19). 

 

Connell beskriver även fenomenet hegemoni, närmare bestämt den hegemoniska 

maskuliniteten. Detta begrepp innebär att patriarkatets överordning är godkänd som rådande. 

Framförallt bygger denna överordning på att den godkänts på kollektiv basis, utifrån en grund 

av kulturella föreställningar samt institutionella maktförhållanden och den drivs i första hand 

av auktoritet, inte av våld. Den hegemoniska maskuliniteten innefattar en viss typ av 

maskulinitet, den typ av maskulinitet som är godkänd inom ramarna för de kulturella 

föreställningar den verkar inom. Dessa kulturella föreställningar är inte statiska, vilket innebär 

att den hegemoniska maskuliniteten är föränderlig till sin natur. Denna maktdominans är en 

”allmänt accepterad” strategi som gör att de maskuliniteter och femininiteter som inte passar 
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in blir till underordnade för den hegemoniska maskuliniteten som är den för tillfället 

accepterade kulturella föreställningen (Connell, 2008:115). Här kan man likna 

brandmannayrket vid en slags hegemonisk maskulinitet. Räddningstjänsten är en 

mansdominerad arbetsplats där strukturen är godkänd på en kollektiv basis, inom vilken 

maskulinitetsnormer är erkända som rådande.  

 

Connell beskriver hur de heterosexuella männens dominans gör de homosexuella männen till 

underordnade, vilket märks i den diskriminering som sker från den kulturella uteslutning som 

visar sig i samhället. Connell beskriver en hierarki där de män som är homosexuella återfinns 

i det nedersta skiktet, vilket gör att de som är gay utesluts från den hegemonistiska 

maskuliniteten. Dock är det inte bara den gruppen av människor som är långt ner på hierarkin 

utan även de män som har avvikande åsikter. Connell menar att den femininitet som uttrycks 

av vissa är en nedsmutsning av maskuliniteten (Connell, 2008:116ff). 

 

Inom den hegemoniska maskuliniteten finns något som Connell kallar för delaktighet. Med 

detta menas att väldigt få män lever helt enligt den hegemoniska maskulinitetens mönster, 

men att desto fler drar nytta av att vara delaktiga i den patriarkaliska utdelningen. Detta 

innebär att män kan dra nytta av att kvinnor har en underordnad ställning (Connell, 

2008:117ff).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Frida Heldring & Jenna Norman 
C- uppsats, Sociologi 15 Hp 
Vt 2014 
 

25 
 

3. Metod 

Anledningen till att vi valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer samt att sedan 

tematisera dessa var att vi ville få ut så mycket information som möjligt från våra 

respondenter kring hur deras uppfattningar och situation ser ut, utifrån dem själva och deras 

berättelser. Vi valde därefter att göra en tematisering av materialet vi fått fram för att kunna få 

en överblick om vad som är viktigt att lyfta fram samt finna samband mellan de olika 

respondenternas berättelser i de teman som framkommit. Genom att tillämpa en 

socialkonstruktionistisk ansats, vilken beskriver förhållandet mellan individ och samhälle som 

något som påverkar varandra ömsesidigt, vill vi belysa hur kön konstrueras i 

räddningstjänsten samt hur genus påverkar vardagen i organisationen. 

Socialkonstruktionismen har sitt ursprung inom fenomenologin men har även förknippats med 

områden som postmodernism, kritisk teori, hermeneutik samt etnometodologi (Alvesson & 

Sköldberg, 2008:82). Berger och Luckman beskriver hur samhället kan ses som en mänsklig 

produkt som skapas av oss själva och det är därför samhällen kan se olika ut på olika platser. 

De beskriver vidare hur samhället är en objektiv verklighet och utifrån detta så blir människan 

en social produkt inom dess ramar (Berger & Luckman, 1979:78). Individen och samhället 

påverkar varandra i ett dialektiskt förhållande. 

Människan styrs inte enbart av sina biologiska förutsättningar och drifter, hon konstruerar sin 

sociala verklighet och har ett behov av att skapa små världar inom den stora, där det dagliga 

livet kan levas och hennes rutiner kan skapa en struktur (Berger & Luckman, 1979:68).  

Studien tillämpar en abduktiv ansats. Denna skiljer sig från dels den induktiva ansatsen som 

utgår från empirin, samt den deduktiva ansatsen som utgår från teorin (Alvesson & Sköldberg, 

2008:56). 

Abduktion innebär att det som skall studeras görs så utifrån en på förhand uttänkt teori. 

Proceduren växlar sedan mellan att empiri inhämtas och teorin anpassas efterhand. Detta för 

att nå ett optimalt resultat som bygger på förståelse för det studerade utifrån tillämpad 

teoriförklaring (Alvesson & Sköldberg, 2008:55). Abduktionen är således en levande ansats 

som tillåter materialet att växa fram genom att ömsom fråga empirin och teorin om de vill 

samarbeta. 
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Innan ämnet för denna studie var helt befäst så fanns teorier som behandlar genus inhämtade. 

Varefter intervjuarbetet pågick så lades vissa teorier åt sidan och andra behölls, då det blev 

mer och mer uppenbart vad vi sökte samt vad som var relevant utifrån den empiri som kom ur 

intervjumaterialet. Då syfte samt frågeställningar var fastslagna så återstod de teorier som nu 

tillämpas i studien, de visade sig vara mest relevanta att använda i förhållande till studiens 

syfte.  

 

3.1 Avgränsningar 

Vi har valt att intervjua 10 kvinnor som arbetar i räddningstjänsten. Där valde vi att intervjua 

både kvinnor som arbetar operativt och strategiskt för att få en bra överblick över hela 

organisationen. Vi gjorde 8 intervjuer, varav en var en gruppintervju med 3 kvinnor. 

Anledningen till att det blev en gruppintervju var att omständigheterna kring respondenterna 

såg ut på ett sådant sätt att de ville göra intervjun tillsammans. Detta tror vi inte kommer ha 

någon påverkan på vårt material. Vi har valt bort att intervjua män om hur de upplever att 

kvinnans situation ser ut på arbetsplatsen på grund av att vi bara har 10 veckor att göra denna 

studie och med även män inräknade så skulle studien bli för bred och stor. Hade vi haft mer 

tid till denna studie så hade det varit otroligt intressant att även intervjua män som arbetar 

med kvinnor för att se hur de anser att det fungerar samt hur de ser på räddningstjänsten ur ett 

jämställdhetsperspektiv. Vi har valt att avgränsa oss till ett län i norra Sverige, där finns det en 

heltidsstation samt ett flertal deltidsstationer runt omkring i länet. 

 

3.2 Intervjuer 

Vi har valt att tillämpa semistrukturerade intervjuer till denna studie.  

Den semistrukturerade forskningsintervjun har sina rötter i fenomenologin och har till syfte 

att skapa förståelse för det vardagliga utifrån respondentens eget perspektiv.  

Att använda en semistrukturerad intervjuguide innebär dels att det finns en guide att förhålla 

sig till under samtalet, men även att det finns en frihet att tala öppet då guiden snarast utgörs 

av hållpunkter och teman än en strikt frågeföljd (Kvale & Brinkmann, 2009:43). Under 

intervjuerna så har båda författarna varit med och genomfört dessa tillsammans. Genom att 

vara två intervjuare så har vi kunnat hjälpas åt att lyfta fram följdfrågor till respondenterna 

vilket resulterat i en alltmer djupgående intervju.  
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En kvalitativ intervju är icke-standardiserad, vilket innebär att man innan intervjun inte kan 

veta vilka frågor som i ett senare skede kan vara dem som är av betydelse för forskningen. 

Det är av vikt att intervjuaren i en kvalitativ forskningsintervju är uppmärksam, vaken och 

fantasirik (Svensson & Starrin, 1996:56). Då intervjuerna var klara transkriberades samtliga 

ordagrant. 

 

3.2.1 Etik 

Samtliga intervjuer har inletts med ett muntligt informerat samtycke. Respondenterna 

informerades om intervjuns syfte, dess upplägg samt att deltagande i intervjun är helt och 

hållet frivilligt och att respondenten när som helst under intervjun har rätt att dra sig ur. Detta 

är viktigt att informera respondenten om, för att studien ska bli tillämplig (Silverman, 

2010:155). Samtliga respondenter gav sitt samtycke till materialets användning i denna studie. 

 

Vi har även informerat respondenten om att om denne inte vill svara på någon av frågorna 

utan vill hoppa över någon av de frågor vi ställer för att sedan fortsätta på nästa så är det helt 

okej (Silverman, 2010:159). Vidare så har respondenterna informerats om konfidentialitet, att 

de data som identifierar den enskilde respondenten inte kommer att offentliggöras (Kvale & 

Brinkmann, 2009:87–88).  

 

3.2.2 Självkritisk reflektion 

Då vi ville underlätta för våra respondenter att delta i denna studie så valde vi att åka till deras 

respektive hemort för att genomföra intervjuerna. Detta för att det är långa avstånd inom länet 

och det skulle kräva långt mer än den timme som intervjun tog av deras tid i anspråk om de 

skulle åka och träffa oss där vi höll till. Vi ansåg det därför rimligt att åka till dem och 

genomföra intervjuerna på deras respektive arbetsplats, men väl på arbetsplatsen så 

genomfördes intervjuerna i rum med stängda dörrar så att inget skulle störa.  

 

Detta kan dock ha påverkat intervjun i form av att respondenterna haft svårare att tala öppet 

om frågor som rör den arbetsplats de befinner sig på. Samtidigt kan detta vara positivt, att 

intervjuerna genomförts på en för respondenterna trygg plats. Hade vi genomfört intervjuerna 

på en allmän plats, exempelvis ett café, med en mer informell ton så kanske svaren hade blivit 

annorlunda.  
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3.3 Analys av intervjuer  

Vid analysarbetet av intervjumaterialet så tillämpades så kallad tematisering. Detta innebär att 

man börjar med att läsa igenom de transkriberade intervjuerna, där forskaren uppmärksammar 

intressanta avsnitt, efter det sorteras dessa in i teman. Efter detta läses samtliga teman igenom 

ett tema i taget, gärna flera gånger för att lyfta fram det relevanta, då kan man även finna 

underkategorier i respektive tema (Hayes, 2000:178). När man fokuserar på ett tema i taget 

och söker igenom sin empiri noggrant är det viktigt att de data som är irrelevanta för studien 

sorteras bort. Vid genomförandet av semistrukturerade intervjuer kan transkriberingarna 

innehålla en stor mängd data, då är det extra viktigt att smalna av och finna det som är 

relevant för studien vilket inte alltid är det lättaste. Återigen är det viktigt att läsa varje tema 

flera gånger för att förstå vad respondenten faktiskt säger (Hayes, 2000:180ff). Anledningen 

till att man använder tematisering är att man vill få fram information som ger forskaren 

material nog att komma till en slutsats, oavsett om syftet/hypotesen stämmer överens med 

detta eller inte (Hayes, 2000:179). Genom att tematisera får man även en bra överblick för att 

se hur respektive respondents svar ser ut i respektive tema, där man kan finna likheter och 

olikheter från alla intervjuer (Hayes, 2000:181). 

Efter att samtliga intervjuer transkriberats ordagrant så har respondenterna döpts om till 

fiktiva namn. Därefter har intervjuerna lästs igenom var för sig för att få en överblick över 

empirin. Genom denna process så uppenbarades från början 7 teman som vi färgkodade i 

empirin för att på ett strukturellt sätt se vad som tillhörde vilket tema. När vi läst igenom detta 

ett flertal gånger såg vi att många av dessa teman hörde ihop vilket gjorde att vi till slut hade 2 

övergripande teman med tillhörande underteman: Grön – Vägen till räddningstjänsten, med 

underteman: Vägen till räddningstjänsten som kvinna, Fysik som hinder? samt hjälten. Gul – 

Upplevd arbetssituation på en könspräglad arbetsplats, med underteman: Den könspräglade 

arbetsplatsen, olikheter ökar kompetensen, jämställdhet och mångfald, maskulinitetsnormer 

samt föreställningar kring maskulinitet och den ideale brandmannen. Då studiens fokus ligger 

på det gula temat, så blev detta av naturliga skäl större än det gröna. 

Då vi kommit fram till dessa teman gick vi åter tillbaka till de utskrivna transkriberingarna 

med de applicerade färgkoderna på respektive tema. Sedan återgick vi till dokumenten i 

datorn och förde över samtlig information tillhörande respektive färgkod/tema och nya 

dokument skapades utifrån detta. Nu fanns 2 stycken ihopsatta teman, vilket gav oss en bra 
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överblick i materialet. Sedan gicks ett tema i taget igenom, för att se om dessa teman kunde 

smalnas av ytterligare. När dessa gicks igenom fann vi underkategorier i varje enskilt tema 

vilket lett till att vi på ett mer åskådligt sätt kan förstå den djupare innebörden av intervjuerna.  
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4. Resultat och Analys 

4.1 Vägen till Räddningstjänsten 

För att få en bild av kvinnornas situation i räddningstjänsten så är en relevant del i helheten att 

få förståelse för vad som från början initierade våra respondenter till att söka sig till 

organisationen. Detta är relevant för att se huruvida de förväntningar och föreställningar de 

hade innan de började arbeta stämmer överens med hur de idag upplever sin situation. Inom 

detta tema så framträder bilden av respondenternas väg till räddningstjänsten, varför de valde 

yrket, hur prova-på dagar för kvinnor i vissa fall uppmuntrade dem att söka, vad de hade för 

föreställningar innan de började kring bilden av brandmannen, deras inställning till att välja 

ett yrke i en mansdominerad bransch samt hur deras tankar kring att vara kvinna och arbeta 

inom räddningstjänsten. 

Då materialet granskats så framträder ett flertal återkommande begrepp i samband med varför 

respondenterna valt att söka sig till yrket inom räddningstjänsten. Ord som spänning, 

utmaning, (personlig) utveckling, intressant samt att hjälpa är ord som förekommer i 

respondenternas beskrivningar. Ett flertal beskriver hur de eftersökt ett arbete där de ges 

möjlighet att utvecklas som människa samt där de har utmanande arbetsuppgifter. Flera av 

respondenterna beskriver drivkraften som en möjlighet att hjälpa andra, att man kan göra en 

insats. I ett par fall spelade särskilda prova-på dagar för kvinnor en avgörande roll för att de 

fattade beslutet att söka sig till yrket. En av respondenterna beskriver att det var en lämplig 

nivå att prova för att upptäcka att de klarade av den fysiska utmaningen. 

 

4.1.1 Vägen till räddningstjänsten som kvinna 

Till detta tema kopplas dels respondenternas reflektioner kring att de som kvinnor sökt sig till 

räddningstjänsten, men även hur de ser på idealbilden av brandmannen. Idealbilden av 

brandmannen var inget som fanns med i den ursprungliga intervjuguiden, men ämnet kom på 

tal i samtliga intervjuer. Vi redovisar den tillsammans med kvinnornas reflektioner kring de 

föreställningar de hade inför att de som kvinnor sökt sig till räddningstjänsten. 

En av respondenterna uppfattar att bilden av brandmannen hos gemene man är att denne 

endast ägnar sig åt att släcka bränder, samt att åka på någon trafikolycka möjligtvis. En annan 

av respondenterna exemplifierar idealbilden av brandmannen som: 
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”… den här brandfilmen som var förra året, det var ju en tv-reklam (…) Typ hela skiftet gick 

upp; Du glömde väl inte släcka ljuset? Och det var ju bara vita män, i 30år alltså muskulösa… 

” (Lo)  

Ytterligare en annan respondent beskriver bilden som: 

”… det är inte konstigt egentligen att det ser ut som det gör för att det har varit så i princip.. 

det heter ju brandman liksom.” (Charlie)  

En av respondenterna uttrycker att det fanns vissa tveksamheter inför att söka sig till 

räddningstjänsten just som kvinna: 

”Jag kanske hade lite sådär, funderingar, på om man skulle bli väl mottagen eftersom man 

hade hört… eller, att det är många kvinnor som diskrimineras så, så den bilden fanns väl i mitt 

bakhuvud.” (Alex)  

En annan respondent beskriver något liknande: 

”Alltså visst hade jag tänkt att, alltså, man kommer säkert få nå mothugg och såna saker… ”  

(Lo) 

Ytterligare en respondent reflekterar: 

”… jag hade ingen tanke på att jag var kvinna och sökte in till räddningstjänsten, det hade jag 

inte. För att hade jag haft dom tankarna tror jag inte jag hade sökt in” (Robin) 

 

Utifrån det första temat som vi redovisat resultaten från ovan så kan man se hur den 

hegemoniska maskuliniteten som Connell beskriver är återkommande. Kvinnorna beskriver 

bilden de hade innan de började på räddningstjänsten, att mannen som överordnad har en 

makt och dominans på arbetsplatsen samt att organisationen är maskuliniserad. En av 

respondenterna uttryckte vissa tveksamheter inför att söka sig till räddningstjänsten som 

kvinna. Hon funderade på hur hon skulle bli mottagen då hon hade hört att det är många 

kvinnor som diskrimineras.  Redan där kan man se hur den hegemoniska maskuliniteten har 

format sitt mönster, hur kvinnor ser sig själva som en underordnad gentemot den maskulina 

normen i samhället.  
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Connells beskrivningar av den hegemoniska maskuliniteten innebär att patriarkatets 

överordning i samhället är rådande vilket gör att det är männen som har en dominerande 

ställning. Den bygger mer på auktoritet än på våld, då denna maskulinitet är kollektiv och inte 

individuell, men den är dock ändå föränderlig. Det betyder att nya grupper kan ”utmana” de 

rådande och allmänt accepterade strategier som finns inom en hegemonisk maskulinitet. Då 

kan denna också förändras. Inom denna rådande maskulinitet finns dock ett uteslutande av 

vissa grupper, däribland kvinnor (Connell, 2008:115). Utifrån flera av kvinnors intervjuer 

framkommer det att de innan de började arbeta på räddningstjänsten hade en syn på hur det 

skulle vara för dem att arbeta där just som kvinna. De kände att de kunde mötas av mothugg, 

uteslutande ur arbetsgruppen samt tveksamheter, detta låg i deras föreställning i hur det 

möjligtvis kommer att se ut. 

En av respondenterna beskriver i resultatet att hon inte hade en tanke på att hon var kvinna 

och sökte sig till räddningstjänsten och hade hon haft det så tror hon inte att hon hade sökt in.  

Detta är intressant ur den aspekt att hon själv inte tänkt på sig själv i termer av att vara kvinna 

innan hon sökte arbetet, utan att den iakttagelsen var något som uppenbarades för henne 

någonstans i mötet med den verkliga situationen. Joan Acker beskriver hur genusstrukturen är 

djupt inbäddad i alla samhällets sociala processer. Även om det finns en ambition i både 

samhället och inom organisationer att stå för en genusneutralitet, så existerar inte en sådan 

menar Acker (1990:139). Kvinnan, som tidigare inte reflekterat över huruvida hon som 

kvinna sökt sig till räddningstjänsten blev emellertid varse detta faktum då hon stod öga mot 

öga med samhällets förväntningar på hur kvinnor och män skall agera. Yrket gör i enlighet 

med Ackers första process en åtskillnad av kön redan vid första anblick, genom att 

representera typiskt "manliga" arbetsuppgifter, beteenden och maktförhållanden (Acker, 

1990:146). 

 

4.1.2 Fysik som hinder? 

Ur intervjuerna framkommer inom detta tema en entydig bild som nedan kommer att 

redovisas. Detta rör respondenternas föreställningar innan de började arbeta inom 

räddningstjänsten, hur de tänkte i termer av att som kvinnor söka sig till organisationen. Detta 

berör främst de respondenter som arbetar inom den operativa verksamheten. En av 

respondenterna säger att: 
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”… jag trodde att det skulle vara för tungt men det var ju, det gick ju alldeles utmärkt.” (Kim) 

En annan respondent beskriver sina tankegångar om hur hon inte trodde att hon skulle klara 

av att ha på sig masken tillhörande rökdykningsutrustningen, men även: 

”… den fysiska biten, mest kanske att, fixar jag det?” (Annika) 

En respondent säger: 

”… man tänker rent fysiskt att det skulle vara liksom ett hinder, jag väger ju inte så mycket.”  

(Charlie) 

Ytterligare en respondent beskriver sina tankar som: 

”… jag tänkte just att jag inte klarade av det för att det är så tungt, det är så jobbigt och man 

håller på med teknikgrejer och maskiner och grejer, det var det jag tänkte på att jag inte 

klarade av… ” (Robin) 

En respondent beskriver hur hon tänkte innan, när det kommer till den fysiska biten, att hon 

som kvinna skulle tycka att arbetet skulle vara för tungt samt att det skulle bli jobbigt att hålla 

på med teknik och maskiner. Att detta skulle bli en anledning till att kvinnorna inte skulle 

klara av sitt arbete var det många som tog upp i intervjumaterialet som en föreställning. 

Connell beskriver en genusordning där man redan som liten blir formad beroende på vilket 

kön man föds till, vi föds alla till människor men ändå stöps vi olika beroende på om man är 

kvinna eller man. Där man formas till maskulin eller feminin av allt från samhället till normer 

och uppväxt. Pojkar ska redan i tidig ålder hålla på med sporter och vara maskulina medan 

flickor ska leka med dockor och lära sig att vara omvårdande. Det är inte bara samhället som 

formar oss utan även individen själv då denne låter sig följa den maskulina vägen som man 

eller den feminina vägen som kvinna i det vardagliga livet (Connell, 2009:19). Dessa kvinnor 

som beskriver sin fysik som ett hinder inom räddningstjänsten gjorde det som en föreställning 

innan de började arbeta, vilket kan ligga till grund i hur samhället ser ut idag. Brandmannen 

ses som en stark maskulin man i 30-årsåldern, medan bilden av en kvinna i räddningstjänsten 

inte är särskilt utmärkande i samhället. 
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4.1.3 Hjälten  

Flera av respondenterna beskriver hur brandmannayrket ofta förknippas med en hjälteroll, hur 

en samhällsbild formats som ger yrket en något ensidig dimension. Bland annat framställs 

ofta brandmannen som en hjälte i filmer och media, där huvudrollsinnehavaren oftast är en 

man. En respondent beskriver: 

”Man tror ju att det är som på film med dom här karlarna som, en är i huset och räddar hela 

världen, men det är ju mycket mer samarbete” (Kim) 

En annan respondent beskriver hur hon som barn såg en film med en kvinnlig hjälte, samt hur 

denna film påverkat hennes val att söka sig till yrket: 

”Från början är det nog en barndomsdröm, jag såg nån film när jag var i 10-årsåldern om en 

kvinna som kämpade sig in bland männen” (Alex) 

Flera respondenter beskriver hur brandmannayrket ofta förknippas med en hjälteroll, med 

uppenbar antydan till en kopplad maskulinitet. Detta kan även ses i artikeln som handlar om 

räddningsarbetet efter World Trade Center- attacken i New York 2001, under avsnittet för 

tidigare forskning. Då media förmedlade bilder från räddningsarbetet så blev brandmannen 

uppmärksammad som en hjälte, medan de kvinnliga kollegorna hamnade i skymundan trots 

sin likvärdiga insatser (Chetkovich, 2004:120). Detta kan knytas till Ackers beskrivning av 

den andra processen om hur könsskillnader konstrueras. Den handlar om hur konstruktionen 

av symboler i samhället manifesterar genusbilden. Acker beskriver hur bilden av den 

framgångsrike ledaren, i detta fall hjälten, ofta synonymiseras med maskulin fullkomlighet 

(Acker, 1990:146). Detta innebär att då bilden av brandmannen synonymiseras med hjälten så 

befästs åtskillnaden av kön inom ramarna för vem som kan utöva yrket.  

 

4.2 Upplevd arbetssituation på en könspräglad arbetsplats 

Inom detta tema så sammanställs material från intervjuerna som knyter an till respondenternas 

situation så som den ser ut i dagsläget, då de kommit in i organisationen. Här ligger studiens 

största fokus och belyser sådant som hur kön konstrueras på arbetsplatsen, kompetens, 

jämställdhet och mångfald samt maskulinitet. 
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4.2.1 Den könspräglade arbetsplatsen 

Ur intervjumaterialet uppstår en bild av att respondenterna arbetar i en könspräglad miljö. Det 

finns ett flertal aspekter som uppmärksammas inom ramarna för könsprägeln och de 

behandlar antingen en kvarlevnad av gamla traditioner, eller föreställningar om 

könsskillnader. Ett exempel är en fysisk uppdelning av umgängeslokaler såsom bastur, vilka 

utgör naturliga småprats- och lära-känna-varandraplatser. Då dessa könssepareras föranleds 

en ofrivillig icke gemenskap mellan kvinnor och män på arbetsplatsen. Samtidigt förekommer 

arbete på andra håll för att få till separata omklädningsrum på arbetsplatsen.  

En annan aspekt handlar om föreställningen om att kvinnor och män är på olika sätt. En 

respondent beskriver att de på arbetsplatsen fått för sig att hon är extra känslig. Hon beskriver: 

”Men dom har tagit väl hand om mig liksom (…) jag hoppas att dom tar hand om grabbarna 

på samma sätt…” (Alex) 

Ytterligare en annan respondent beskriver hur man som kvinna kan behöva hävda sig för visa 

sig fullgod för arbetet. Män som arbetat en längre tid på arbetsplatsen beskrivs kunna kliva 

rätt in i en pågående situation: 

”… man får ta för sig ganska mycket själv om man ska in i gamet så att säga.” (Ronnie) 

I intervjumaterialet exemplifieras en könsbaserad uppdelning av umgängeslokaler såsom 

bastur. Detta leder till en ofrivillig ickegemenskap mellan kvinnor och män på arbetsplatsen, 

kön konstrueras och hålls åtskilda. Acker beskriver den synbara åtskillnaden av kön, i detta 

fall umgängeslokalen, bastun. De rumsliga positionerna har befästs i och med 

könsuppdelningen och innebär att könet i sig har blivit en del i arbetsplatsens sätt att se 

kvinnor och män som olika (Acker, 1990:146).   

 

En av respondenterna berättar att de på arbetsplatsen fått för sig att hon är extra känslig. Även 

detta exempel går att knyta an till Ackers teori om hur könsskillnader konstrueras, då den 

beskriver hur olika beteenden är tillåtna beroende på om man är kvinna eller man (Acker, 

1990:146). Acker beskriver även hur den kvinnliga kroppen genom historien behandlats som 

avvikande från den manliga kroppen genom hennes sexualitet, förmåga att föda barn, 

menstruera samt vara extra "emotionell" (Acker, 1990:152). Konstruktionen av kön i enlighet 

med den första processen sker då ett beteende är förväntat, exempelvis att en kvinna förväntas 

vara extra känslig.  
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4.2.2 Olikheter ökar kompetensen 

Inom detta område återfinnes i intervjuerna en tydlig uppfattning bland respondenterna att 

kompetens bör handla om individer snarare än om kön, om hur personer är, vad de har för 

erfarenheter och kunskaper. Ett flertal av respondenterna påtalar vikten av samarbete samt hur 

utvecklade tekniker underlättar arbetet och gör även fysiskt tunga arbeten möjliga att hantera 

med hjälp av dessa. 

En respondent uttrycker: 

”… dom ska ju inte anställa för könen, dom ska ju anställa på kunskap. Kunskap och vad man 

klarar av…” (Ronnie) 

En annan respondent menar att: 

”Ja det har ju varit mansdominerat hela tiden, men jag tror dom har sett styrkan i kvinnan 

idag.” (Chris) 

Flera respondenter förklarar behovet av en könsblandad arbetsplats, dels för att utföra olika 

praktiska arbetsuppgifter, men även vid bemötande med personer i utsatta situationer. En 

respondent förklarar: 

”… man kompletterar ju varandra väldigt bra ute på larm (…) man måste krypa in i trånga 

utrymmen och då kanske jag passar bättre ” (Alex) 

En annan beskriver hur en situation kan se ut på ett larm: 

”… tjejer kan göra en del grejer som inte killar kan, till exempel när det är familjer och barn i 

bilen, så barn är ju tryggare när en tjej sätter sig med dom än när en stor karl med stora händer 

och stort skägg, liksom då blir barn rädda i stället. (…) Så att här liksom uppskattar dom oss.”  

(Kim) 

 En av respondenterna påtalar vikten av ett gott samarbete i arbetsgruppen: 

”Jag tror man får ha styrkan i varandra, så känns det som att man blir tryggare i sig själv 

också” (Chris) 

En annan respondent beskriver vikten av att använda teknik i arbetet. Då man exempelvis 

sprutar med vattenslang i högsta tryck så är det bra att ha lite tyngd bakom, för även om man 
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är stark så spelar tyngden in. Hon beskriver hur hon för att klara av det specifika 

arbetsmomentet använder en särskild teknik: 

”… sen har jag lärt mig att om jag sätter mig ner, får lite lägre tyngdpunkt då är det lättare 

också.” (Charlie)  

Några respondenter uppmärksammar även de verktyg som finns att tillgå för att klara av 

arbetsuppgifterna, ett exempel som målas upp är att man inte förväntas kunna lyfta en bil med 

styrka utan då finns verktyg att tillgå. En respondent påpekar även att den utrustning som 

används har utvecklats: 

”… alltså idag finns det ju lättviktstuber och så, man hjälps åt.” (Kim)   

Ett flertal av respondenterna lyfter fram att kompetens bör handla om individuella förmågor 

och kunskaper snarare än om könsmässiga sådana. Rent teoretiskt kan således en arbetsgrupp 

bestående av enbart män vara okej. Dock framträder samtidigt en bild av hur en blandning av 

kvinnors och mäns fysiska olikheter ger det bästa resultatet i en arbetsgrupp. Detta beskrivs i 

termer av att kvinnor kan passa bättre än män då det kommer till att utföra vissa 

arbetsuppgifter, exempelvis när det krävs en slank och smidig kropp för att krypa i trånga 

utrymmen. Eller då det handlar om traumatiska situationer där barn är inblandade, då kvinnlig 

närvaro beskrivs ge en större trygghet än en karl med skägg och grova drag.   

 

Detta kan vid första anblick kopplas till Ackers beskrivning av den första processen som 

konstruerar en åtskillnad av kön i uppdelningen av arbetsuppgifter (Acker, 1990:146). Men 

vad som möjliggör den första processen återfinns snarast på ett djupare plan än det synliga, 

det är en del av den samhälleliga genusstruktur som även genomsyrar organisationernas 

dagliga arbete (Acker, 1990:139). Vad som upprätthåller och reproducerar synen på vilka 

arbetsuppgifter som anses typiska för kvinnor och män är en samverkan mellan ett flertal 

strukturella processer som ligger djupt inbäddade i historiens hjulspår. 

 

Flera respondenter beskriver hur arbetstekniker, verktyg och anpassad utrustning hjälper dem 

att klara av det dagliga arbetet. Vikten av mångfald och de fördelar som kommer med en 

könsblandad arbetsplats är även sådant som respondenterna belyser. Samtidigt anser de att det 

inte är konstigt att räddningstjänsten är mansdominerad, med tanke på dess historia. Ett par av 

respondenterna talar om kvotering, huruvida det vore positivt eller negativt att kvotera in 



Frida Heldring & Jenna Norman 
C- uppsats, Sociologi 15 Hp 
Vt 2014 
 

38 
 

kvinnor i den mansdominerade räddningstjänsten. Dessa anpassningar, åtgärder och 

potentiella åtgärder lindrar dock endast de synliga symtom som finns på ytan. De gör förvisso 

arbetet mer tillgängligt för kvinnor, men så länge strukturen i organisationen består så 

fortsätter kvinnan att vara välkommen att arbeta inom organisationen som kvinna, inte som en 

kompetent individ (Acker, 1990:147).    

 

4.2.3 Jämställdhet och mångfald 

I intervjumaterialet framträder en bild av respondenternas tankar kring jämställdhet och 

mångfald. Samtliga respondenter anser att en arbetsplats som karaktäriseras av både 

jämställdhet och mångfald ger de bästa förutsättningarna för att utföra arbetet då olika 

individer har olika egenskaper samt förutsättningar för att genomföra de många olika 

arbetsuppgifter som kan förekomma. En stor del av respondenterna beskriver situationer då de 

uppmuntrats att stå på sig och ta för sig i arbetet. En respondent beskriver en situation då hon 

just börjat arbeta på räddningstjänsten, hur hon togs åt sidan av sin överordnade som sa åt 

henne att hon inte skulle tolerera att behandlas annorlunda på arbetsplatsen för att hon var 

kvinna. En annan respondent beskriver: 

”Idag så är ju målsättningen att alla ska må bra på arbetsplatsen, att ingen ska känna sig 

utstött.” (Robin) 

En respondent beskriver hur hon upplever kollegornas uppfattning om att ha kvinnor i 

arbetsgruppen: 

”… dom uppskattar att vi är med. Grabbarna är glada att det att det är tjejer i alla fall. Dom 

säger att det blir en annorlunda stämning när tjejerna är med. ” (Kim) 

En annan respondent beskriver sin arbetsgrupp som: 

”… vi är ett team som jobbar.” (Chris) 

Det finns även en annan sida av myntet som beskrivs i termer av att man som kvinna behöver 

hävda sig och visa framfötterna för att passa in, en respondent berättar: 

”Jag vet vad jag vill, men sen vet jag att jag har fått slagit mig fram också väldigt mycket, det 

känns som om jag alltid måste bevisa någonting, alltså det där lilla extra för att jag är tjej och 

folk ser mig som tjej.” (Alex) 
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Flera av respondenterna talar om kvotering, huruvida detta fenomen är stjälpande eller 

hjälpande för att få in fler kvinnor i organisationen. En respondent berättar att hon inte tror 

hon fått jobbet för att hon är kvinna, men hon tror inte heller att det var en nackdel för henne i 

rekryteringsprocessen. När kvotering kommer på tal befarar hon att det kan uppstå negativa 

stämningar på arbetsplatserna: 

”Jaha, hon fick jobbet genom kvotering eller…” (Ronnie) 

Några respondenter uppmärksammar mångfaldsbegreppet och påtalar vikten av att det behövs 

en större blandning av individer med olika erfarenheter och språkkunskaper in i 

organisationen för att möta samhället. De beskriver hur räddningstjänsten behöver röra sig 

bort från den traditionella bilden: 

”Det har ju varit så i alla tider och sen så är det först på senare år som folk har börjat inse att 

mångfald är bra liksom.” (Lo) 

Intervjumaterialet vittnar om att en förändring rörande synen på kvinnor inom 

räddningstjänsten är i antågande. Detta beskrivs i termer av att det idag finns en större 

acceptans i samhället samt att deras arbetsplatser arbetar aktivt för att visa att 

räddningstjänsten är en arbetsplats för både kvinnor och män. En respondent säger att: 

”Skolan har ju varit här så då brukar man ju plocka med sig lite för att visa både manligt och 

kvinnligt” (Robin) 

En respondent beskriver hur förändringsarbetet de senaste åren gett resultat: 

”Jag tror att det kommer se annorlunda ut om vi säger om 10 år, för om vi går tillbaka 10 – 15 

år…” (Annika) 

En respondent beskriver hur samhällets acceptans förändras i takt med att allt fler kvinnor är 

synliga ute på utryckningar och som representanter för yrket: 

”Det kanske är det att de ser att även kvinnorna fixar det, vi finns med liksom. Även vi kan 

vara ute med våra bilar och slangar” (Chris) 

Flertalet av kvinnorna har även berättat att när de börjat arbeta på räddningstjänsten så har de 

fått visa framfötterna och hävda sig. En av respondenterna säger i intervjun att hon har alltid 

vetat att hon vill arbeta på räddningstjänsten men att hon har fått slagit sig fram genom att 

alltid känna att hon behövt bevisa någonting. Hon tillägger att hon måste visa det där lilla 
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extra bara för att hon är tjej men även för att folk ser henne som en tjej. I genusordningen som 

Connell beskriver kan man se att gränserna börjat suddats ut, att individen är friare att välja 

vad hon vill göra. Men samhällets acceptans för vad som är maskulint och feminint ligger 

ändå kvar och pyr under ytan (Connell, 2009:19). För att bevisa att man passar in måste man 

slå sig fram. Det finns inget givet utrymme för en genusneutral arbetsplats. Man måste hela 

tiden bevisa att jag kan, jag kan även fast jag är kvinna. 

Man kan dessutom se hur kvinnorna beskriver hur räddningstjänsten arbetar mot en 

målsättning där alla ska må bra på arbetsplatsen. En kvinna beskriver att när hon började på 

räddningstjänsten tog hennes överordnade henne åt sidan och sa åt henne att komma direkt till 

honom om hon kände att hon behandlades annorlunda, för detta ska inte tolereras. Connell 

pratar om i sin hegemoniska maskulinitet om delaktighet som menas att många som ingår i 

denna patriarkala strategi inte efterlever den till punkt och pricka. Detta kan liknas vid de män 

som arbetar inom räddningstjänsten att man respekterar kvinnor på arbetsplatsen även fast 

man lever i den hegemoniska maskuliniteten (Connell, 2008:117ff).  

 

4.2.4 Maskulinitetsnormer 

Trots att räddningstjänsten som organisation på senare år kommit i gång med arbetet kring 

jämställdhet och mångfald så präglas organisationen tydligt av maskulinitetsnormer. Några 

upplevelser beskriver den gemenskap som finns på arbetsplatsen, en tendens som tyder på ett 

könsuppdelat umgänge. Några av respondenterna beskriver hur de i arbetet stött på fördomar 

som kvinnor. En av respondenterna berättar hur hon märker att människor utanför 

organisationen reagerar på det faktum att hon är ung och kvinna, i synnerhet då hon möter 

äldre män i sitt yrkesutövande: 

”… och det kommer ut en ung tjej, jaha, ung tjej, ja men vad kan du...” (Lo) 

En respondent menar att man har fördel av att vara på ett visst sätt för att passa in, att ägna sig 

åt sport och vara en ”killtjej” eller ”pojkflicka” 

En annan uttrycker det såhär: 

”… Man behöver inte vara någon halvman liksom bara för att va här, men man kanske inte 

ska vara rädd för att va skitig.” (Kim) 
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”Alltså då, man blir ju accepterad. Det är ju räddningstjänstens normer överhuvudtaget.”  

(Lo) 

En annan maskulinitetsaspekt handlar om den jargong som återfinns på samtliga 

respondenters arbetsplatser. Tonen i jargongen beskrivs bland annat som rå men hjärtlig samt 

att den är ett sätt att hantera de olyckor och traumatiska situationer som man kan behöva 

uppleva som en del av arbetet. Den beskrivs i termer av att vara en överlevnad, ett sätt att 

ventilera: 

”Just jargongen finns att man skojar och driver med varandra. För man måste ha lite roligt när 

det är hemska saker man är ute på.” (Robin)  

Även då samtliga respondenter påpekar att jargongen inte innehåller några nedvärderande 

eller diskriminerande inslag så beskrivs den i många fall som ”manlig”: 

”Det är ju lite grabbigt att skämta om man får säga så alltså, du ska gärna kunna ta ett skämt 

liksom” (Lo) 

”… alltså det är ju mycket killar och då blir det ju en manlig jargong.” (Ronnie) 

Några av respondenterna påpekar att det inte skadar att ha lite skinn på näsan: 

”… det är ju en skämtsam och skön jargong. Ingen diskriminering. Och skulle det vara nått 

snack om sånt så kan jag käfta emot” (Alex) 

När de väl börjat arbeta så märkte de att fysiken som de trott skulle vara ett hinder för att de 

var kvinnor visade sig inte vara det. En beskriver hur man inte behöver vara en halvman bara 

för att arbeta där, men lyfter upp i nästa mening att man inte får vara rädd för att bli skitig. En 

annan beskriver sig själv som en kill/tjej, pojk/flicka vilket hon ser som en fördel för att kunna 

passa in på arbetsplatsen. Där bryter man sig loss från den feminina sidan och visar att det 

finns kvinnor som tilltalas an maskulinitet likaväl som det finns män som tilltalas femininitet. 

Connell menar att just den biten kan förändras, från att vara insatt i ett fack: feminin eller 

maskulin, så är det inte ett designerat tillstånd. Man kan genom att bryta sig ur sin grupp visa 

för både samhället som för sig själv att man kan förhålla sig till samt konstruera sitt kön 

(Connell, 2009:18).  

Flera av respondenterna beskriver den jargong som finns på arbetsplatsen. Den beskrivs som 

manlig men inte diskriminerande. Vidare beskrivs den som nödvändig, en överlevnad, som en 
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ventil eftersom de är hemska saker man är ute på och man behöver få ha lite roligt också. Men 

som en respondent beskriver så är det bra med lite skinn på näsan då skämten ibland kan bli 

råa. Här kommer det återigen om hur männen utifrån den hegemoniska maskuliniteten har 

skapat en arena där jargongen är maskulin. De män som arbetar är återigen delaktiga i den 

hegemoniska maskuliniteten som råder på arbetsplatsen och kvinnorna får hävda sig för att 

försöka trycka tillbaka för att inte bli underordnade (Connell, 2008:117ff).   

 

4.2.5 Föreställningar kring maskulinitet och den ideale brandmannen 

Ur intervjumaterialet framträder en bild av hur några av respondenterna uppfattar att 

samhället ser på dem som kvinnor i ett mansdominerat yrke, hur fördomar möter dem i deras 

dagliga arbete. En av respondenterna beskriver sina tankar efter ett samtal med en person på 

gatan som inte ansåg att det var passande att vara kvinna och arbeta som brandman: 

”… det här går nog inte eftersom jag är svag och jag är kvinna och man klarar inte det här 

(…) då kom tankarna att jag var ju kvinna och inne i brandkåren, det går ju inte. Det var då 

det väcktes, att man var kvinna” (Robin) 

Flera av kvinnorna uttrycker att bilden av brandmannen är djupt inrotad i samhället. En 

respondent beskriver det såhär: 

”… bilden har ju funnits sen urminnes tider, att det är mest män.” (Alex) 

Flera av respondenterna belyser vikten av att ha förebilder och de ser det även som sin egen 

uppgift, att vara kvinnliga förebilder inom ett mansdominerat område, en av respondenterna 

beskriver: 

”Det är inte alla gånger man kan få egna idéer utan det är lätt att man härmar snarare och då är 

det ju viktigt att det blir fler kvinnor” (Charlie) 

En annan respondent uttrycker vikten av att själv vara en förebild: 

”Ja men då tänker du själv att; nämen kolla det finns ju tjejer med!” (Chris) 

Ytterligare en annan respondent berättar: 

”Jag tror att jag har inspirerat en del också, det är många tjejer som kommer fram och frågar; 

Ah men hur funkar det där och klarar man av det?” (Alex) 
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Några av respondenterna berättar att de lägger vikt vid att visa upp brandkåren som en 

arbetsplats där både kvinnor och män har utrymme. Detta kan handla om att föreläsa för 

skolklasser eller att informera samhällsmedborgare om verksamheten. En respondent 

beskriver en situation då fler kvinnliga medarbetare eftersöktes till arbetsplatsen. Till detta 

tillfälle var det kvinnor som redan arbetar inom räddningstjänsten som höll i informationen: 

”… dom såg liksom styrkan i att ta in oss och berätta (…) det kräver ju sin kvinna till det” 

(Chris)  

I intervjumaterialet framkommer uppfattningar om hur samhället ser på dem, som kvinnor i 

ett mansdominerat yrke. En av respondenterna beskriver hur ett vardagssamtal med någon 

utanför organisationen får henne att tveka på sin egen förmåga att utöva sitt yrke. Flera av 

respondenterna belyser samtidigt vikten av att ha förebilder samt hur de ser det som sin egen 

uppgift att vara förebilder för andra, för att hjälpa till att ändra på den rådande samhällsbilden, 

att kvinnor inte har förmågan att utöva yrket. De anser det viktigt att man visar upp att både 

kvinnligt och manligt har utrymme i räddningstjänsten. Detta kan knytas till Acker kring hur 

en synlig könsåtskillnad konstrueras (Acker, 1990:146). Genom att som kvinna möta ett 

ifrågasättande utifrån om huruvida hon är lämplig att utöva sitt yrke så kan man se hur 

samhällets värderingar kring arbetsuppgifter och beteende kommer fram. Detsamma gäller då 

det handlar om förebilder. Respondenterna vill vara förebilder för andra, men, för andra 

kvinnor. Normerna bryts i och med att kvinnor överhuvudtaget arbetar inom 

räddningstjänsten, som i stort symboliserar en maskulinitet. Och könsåtskillnaden upprätthålls 

i och med att kvinnor, som vill vara förebilder för andra kvinnor att bryta rådande 

genusnormer, fortfarande representerar sitt kön.  

Utifrån intervjumaterialet kan man se hur kvinnorna beskriver den förändring som sakta sker 

på räddningstjänsten. En av respondenterna beskriver hur det kommer se annorlunda ut om 

man ser 10 år framåt, hon menar, att tittar man bakåt 10-15 år så ser man vilken förändring 

som skett. Många av respondenterna beskriver också hur samhällets acceptans förändras i takt 

med att fler kvinnor syns ute på utryckningar. Connell beskriver hur den hegemoniska 

maskuliniteten inte är statisk utan att den är just föränderlig (Connell, 2008:115). Kvinnor 

visar i en allt större sträckning att de passar in på räddningstjänsten, en av respondenterna 

berättar hur både samhället och arbetsplatsen ser att även kvinnorna fixar det, hon avslutar 

med att stolt säga: -Även vi kan vara ute med våra bilar och slangar. Genom att bryta de 

institutionella och kulturella föreställningarna så utmanar kvinnorna patriarkatet och dess 
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socialt accepterad strategi och ordning. Det visar att kvinnor har en given plats, genom att 

utmana de rutiner och mönster som ses som maskulina. Men då denna hegemoniska 

maskulinitet bygger på en kollektiv basis som drivs av auktoritet behöver förändringen ske i 

hela organisationen för att den ska kunna ge resultat (Connell, 2008:115). 
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5. Avslutande diskussion  

Syftet med denna studie är att dels ta reda på hur kön konstrueras i kvinnornas vardagliga 

arbetssituation, men även hur kvinnorna förhåller sig till räddningstjänstens 

maskulinitetsnormer.  

Det framgår på ett tydligt sätt att kön konstrueras i kvinnornas vardagliga arbetssituation på 

flera plan. Dels genom en djupt liggande samhällssyn kring hur könstillhörighet tillåts 

uttryckas på den sociala arenan, men även på ett mer synligt plan där exempelvis olika 

arbetsuppgifter tillskrivs olika kön. I det offentliga förmedlas en bild av hur man ska agera 

utifrån sin könstillhörighet, vilka beteenden som är okej samt vad som ses som maskulint 

respektive feminint. Även om kvinnorna inte såg sig själva som kvinnliga sökande till 

räddningstjänsten så blev de varse detta faktum i mötet med organisationen. 

Räddningstjänsten är en synbart könspräglad organisation med tydliga maskulina normer. 

Alla de processer som styr organisationens form vilar på en samhällelig djupt inbäddad 

genusstruktur som tillskriver kön olikheter och bidrar till att de konstrueras i vardagen.  

Att söka sig till räddningstjänsten är synonymt med att söka sig till en maskulin miljö. Även 

om man som enskild individ i det vardagliga livet kan ”motstå” samhällets genusstrukturer så 

blir man i mötet med en könspräglad organisation intvingad i den genusstruktur som råder på 

arbetsplatsen. En konstruktion av kön sker vari kvinnor och män betraktas som olika.  

Genom att kön konstrueras i det vardagliga arbetet på olika sätt så upprätthålls och 

reproduceras historiens syn på kvinnan och mannen som olika. Respondenterna i denna studie 

beskriver hur fördelaktigt det är med en könsblandad arbetsgrupp, då kvinnor och män 

beskrivs kunna tillföra olika kompetenser till arbetet. Historiskt sett så har kvinnan betraktats 

som omhändertagande, medan mannen betraktats den som stark, modig och den som hanterar 

den tekniska biten. Detta är fortfarande på många arbetsplatser den rådande föreställningen 

och innebär för många individer en trygghet. Då individer styrs till stor del av rutiner i sin 

vardag så innebär det en trygghet att vara en del av en struktur som hjälper till att sätta och 

upprätthålla rutiner, i detta fall kring hur man ska förhålla sig till genus.  

Även om det finns en acceptans och välkomnande inställning inom organisationen gentemot 

kvinnliga kollegor så är den maskulina normen rådande. Kvinnor välkomnas, som kvinnor. 

Kvinnor representerar just kvinnor inom räddningstjänsten och blir förebilder för andra 
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kvinnor. Den bild som förmedlas i samhället av brandmannen, den starke, modiga hjälterollen 

representerar snarast den manliga versionen av yrkesrollen.  

 

Det framträder en delad bild av huruvida kvinnorna såg sig själva som kvinnor då de sökte 

arbete hos räddningstjänsten samt hur detta påverkade deras föreställningar om hur de skulle 

komma att bli bemötta i sin blivande yrkesroll. Genom att belysa detta med hjälp av Connells 

teori om den hegemoniska maskuliniteten, inom vilken patriarkatets överordning ses som en 

allmänt accepterad samhällsstrategi, så blev det tydligt att de kvinnor som såg sig som 

sökande kvinnor, redan accepterat de maskulina normer som de förväntade sig möta i 

räddningstjänsten. De förväntade sig att mötas av mothugg och tveksamheter på grund av sin 

könstillhörighet. De sökte sig till yrket, medvetna om sitt underordnade läge. Samtidigt 

framkom en bild där en av respondenterna beskriver hur hon inte hade en tanke på att hon var 

kvinna och sökte sig till yrket, hon sökte sig till yrket omedveten om sitt underordnade läge.  

 

Räddningstjänsten är en synbart könspräglad organisation, dels genom sin maskulina 

framtoning men även sin historiskt manliga tradition, så faller många individer bort. Genom 

Ackers beskrivningar om de processer vari åtskillnad av kön konstrueras belyser vi hur genus 

har påverkat dessa kvinnor och deras föreställningar om yrket. Oavsett om kvinnorna var 

medvetna om sitt underordnade läge eller ej så var det ett aktivt val att söka sig till en 

maskuliniserad miljö. Och även om maskuliniteten plockas ut ur organisationen och 

arbetsuppgifterna poneras kunna utföras av vem som helst, så sker ändå konstruktionen av 

kön oundvikligen som en följd av den djupt inbäddade genusstruktur som genomsyrar 

samhället. Om kvinnan inte tänkt på sig själv som kvinna innan det faktiska mötet med 

räddningstjänsten, så blir hon varse att hon är kvinna i mötet. Det är möjligt att man som 

enskild individ till en viss punkt kan förhålla sig genusneutral, att det finns en möjlighet att 

"motstå" samhällets genusstrukturer i den egna vardagen, men i mötet med en organisation 

eller annan samhällelig instans så sker en konstruktion av kön vari kvinnor och män ses med 

olika ögon.  

 

Flera av respondenterna föreställde sig innan de började arbeta inom räddningstjänsten att de 

inte hade den fysiska förmågan att klara av arbetet. Detta belyses med hjälp av Connells teori 

om genusordningen, vilken beskriver hur individer föds till flickor och pojkar, men sedan 
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formas till att bli maskulina eller feminina. Att möta maskulina normer som feminin innebär 

oftast att man antingen anpassar sig eller att man förhåller sig till dem med någon form av 

distans. Att komma in i ett sammanhang som består av normer som man inte är själv 

uppfostrats i kan vara svårt. Ännu svårare blir det om arbetsplatsen som man tilltalas av inte 

heller signalerar att man är välkommen. Exempelvis så kan yrkestiteln brandman upplevas 

som att kvinnor inte är inkluderade bland potentiella arbetare, vilket i sig kan innebära att 

kvinnor inte ser yrket som ett alternativ redan då de hör talas om yrkestiteln. Att 

genusneutralisera titeln skulle kunna vara ett bra sätt att visa att man är en inkluderande 

organisation. Det skulle även tyda på en strävan efter att vara en modern organisation, som 

medvetet och offentligt går ut och förklarar att organisationen frångår den traditionella bilden 

av vem som kan arbeta inom räddningstjänsten. Även om detta kan tyckas ytligt, att ändra ett 

namn, så har en sådan handling potential att gå än mer på djupet än att enbart fokusera på att 

få in fler kvinnor och en större mångfald till organisationen. Detta genom att man signalerar 

att organisationen som helhet tar ett kliv ut ur historien, det berör inte bara vissa arbetsplatser.   

 
Det beskrivs hur en könsbaserad uppdelning av umgängeslokaler leder till en ofrivillig 

ickegemenskap på arbetsplatsen. Genom Ackers teori om processer så belyses hur kön 

konstrueras på arbetsplatsen och skiljer dem åt (Acker, 1990:146). I och med att en 

könsuppdelning av umgängeslokaler finns på en arbetsplats så uppmanas de individer som 

arbetar inom dess ramar att se kvinnor och män som olika. Redan från början då man visas 

runt på arbetsplatsen så görs det klart, du är en sådan och du är en sådan, man kategoriseras 

till att tillhöra en viss grupp. Detta innebär att de individer som arbetar på arbetsplatsen redan 

från början har ett vi och dom. Även om de individer som arbetar i organisationen inte vill ha 

en känsla av en uppdelad arbetsgrupp, så blir detta svårt att motverka då uppdelningen är 

fysiskt påtvingad. 

 

Utifrån analysen kan vi se hur en hjälteroll beskrivs, den maskulina och muskulösa 

brandmannen på toppen av sin karriär som visas i tidningar, tv, filmer samt reklam. Acker 

beskriver hur denna bild av den maskuline mannen symboliserar hjälten i samhället. För att 

detta ska ändras behöver media visa flera sidor av myntet, det finns kvinnor som arbetar på 

räddningstjänsten och det finns män som är smala, knubbiga, långa samt korta men man väljer 

ändå att visa upp en idealbild som en hjälte för hur det ser ut på arbetsplatsen. Detta gör att 

Kvinnan utesluts ur samhörigheten på räddningstjänsten. Man är för att ha kvinnor på 
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räddningstjänsten, men släpper man verkligen in dem? För att göra detta krävs en markant 

förändring i hur brandmannen framställs i samhället. 

Kvinnorna som arbetar inom räddningstjänsten beskriver hur de vill framstå som förebilder 

för andra kvinnor i samhället, detta anser vi är bra men det är också ett sätt att göra kvinnor 

till förebilder för kvinnor och män förebilder för män. Den könsneutrala effekt som man 

kanske hoppas på försvinner i en uppdelning av förebilder av samma kön.  

Utifrån analysen där det diskuteras kring förändring kan man se att kvinnorna visar 

framfötterna i organisationen och desto fler som visar att även kvinnor har en given plats, 

både för de som de arbetar med men också genom att visa sig på uttryckningar i en allt större 

utsträckning, gör att föreställningarna kring hur en brandman ska vara sakta men säkert 

ändras. Dock för att det ska förändras på djupet så måste detta ske på både en kollektiv basis 

samt genom att bryta de institutionella och kulturella föreställningar som finns om hur 

organisationen ska se ut. Genom att kvinnor blir mer synliga i och som företrädare för 

organisationen så börjar de maskulinitetsnormer som präglar räddningstjänsten att luckras 

upp. Connell beskriver med samband med den hegemoniska maskuliniteten att denna 

maskulinitet går att komma ur, för att detta ska ske behövs dock en stor förändring på 

arbetsplatsen. Som en kvinna beskriver i resultatet; om man går tillbaka 10 år så har det hänt 

mycket. Vi anser dock att mycket av det som hänt hittills inom organisationen bara är att 

skrapa på ytan. För att kvinnan liksom mannen ska ha en given plats, för att räddningstjänsten 

skall vara en arbetsplats för alla så måste organisationen förändras från grunden. Som Acker 

beskriver så måste organisationen förändras på ett strukturellt plan för att detta skall ha en 

givande effekt, med det menas att den genusstruktur som finns på djupet måste förändras och 

omarbetas. Annars blir det lätt att kvinnan får arbeta på räddningstjänsten, men blir hon 

inkluderad som en individ som arbetar där eller blir hon en kvinna som arbetar där? Detta för 

att räddningstjänsten ska vara en arbetsplats dit alla kan söka, göra testerna och efter det bli 

anställda som individer inte efter sitt kön. 

Flera av kvinnorna beskriver hur de anser att deras arbetskamrater respekterar dem. En 

beskriver när hon först började på arbetsplatsen hur hennes överordnad tog henne åt sidan och 

sa att hon inte ska accepteras att behandlas annorlunda på arbetsplatsen. Om detta sker ska 

hon direkt rapportera till honom då detta inte är någonting som tolereras på räddningstjänsten. 

Utifrån detta kan man se att alla män inte behöver leva efter den hegemoniska maskuliniteten 

som finns på arbetsplatsen. Connell beskriver en del av den som hon kallar delaktighet, med 
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det menas att vissa män kanske inte följer de maskulinitets normer som finns fullt ut. De 

accepterar att kvinnor finns där men ändå är de delaktiga i den hegemoniska maskuliniteten 

genom att själv inte försöka bryta sig loss. Vi anser att här kanske det är så att flera av 

männen inte delar den maskulina normens värderingar utan att de finns de män som 

uppskattar en könsneutral arbetsplats där alla är jämställda. För att det ska kunna ske en 

förändring så krävs det att även dessa män tar ett steg tillbaka och blickar in i 

räddningstjänsten för att få en överblick hur det faktiskt ser ut, för att sedan ta ett kliv in och 

försöka förändra. För om man är tyst och inte säger någonting, det är de som gör att när 

maskuliniteten kommer på tal så kommer de att antyda att man håller med och då kommer 

inte detta mönster att brytas. Som Connell uttrycker i sin teori om hegemonisk maskulinitet; 

den är accepterad på en kollektiv basis. Så för att förändra måste även männen inse att 

kvinnor hör hemma i räddningstjänsten och ta steget att tala om det också. Detsamma anser vi 

gäller den maskulina jargongen som finns på räddningstjänsten. Den beskrivs som rå men 

hjärtlig, man ska som tjej kunna ”ta ett skämt”, en ventil i en vardag där hemska saker kan 

hända på en uttryckning. Frågan är: behöver det vara en jargong som är maskulin för att 

ventil-behovet ska tillfredsställas? Många av kvinnorna anser att denna jargong är skämtsam 

och rolig, den uppskattas. Och kanske är det så att när man som kvinna som söker sig till en 

mansdominerad arbetsplats, också uppskattar en jargong som är mer maskulin och att det är 

”högt i tak” när det kommer till hur man är mot varandra.  
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5.1 Fortsatt forskning 

I denna studie har vi fokuserat på kvinnornas vardag i den svenska räddningstjänsten, dels hur 

kön konstrueras på deras arbetsplats, men även hur de förhåller sig till de maskulina normer 

som råder. Det vore intressant att intervjua män som arbetar på räddningstjänsten för att fånga 

deras reflektioner och tankar kring den maskulinitet som råder samt hur den påverkas av att 

det kommer in fler kvinnor på arbetsplatsen. Det skulle även vara intressant att ställa frågan 

till räddningstjänstens medarbetare hur de tror det skulle vara om arbetsplatsen var 

genusneutral. Skulle detta påverka arbetet? Hur man uppfattar arbetet?  Något annat som är 

relevant att studera närmre är att titta på mångfalden inom räddningstjänsten. Det skulle även 

vara intressant att titta på kvinnor som arbetar strategiskt och kvinnor som arbetar operativt 

för att få förståelse kring varför det är en högre procent kvinnor inom den strategiska 

verksamheten.  

 

5.2 Avslutningsvis 

Inledningsvis i denna studie så sammanställdes en rad åtgärder som initierats och utarbetats 

för att öka jämställdheten och mångfalden i den svenska räddningstjänsten. Vad som sedan 

framkommer visar att det ännu råder en tydlig könsprägling inom organisationen och arbetet 

med att öka jämställdhet och mångfald har en lång bit kvar. Det som fokuseras i 

jämställdhetsarbetet tycks främst vara att få in kvinnor i räddningstjänsten. Detta görs genom 

olika insatser, exempelvis genom prova-på dagar samt riktad information till kvinnor. Åtta 

regionala jämställdhets- och mångfaldsutvecklare har även anställts av MSB för att främja 

arbetet och skapa lokala kontaktnät. Detta arbete är såväl viktigt som nödvändigt i dagens 

samhälle där alla individer förväntas behandlas lika med lika förutsättningar. 

Vi ser dock utifrån denna studie, att det arbete som utförs inte går tillräckligt djupt. För att 

använda en välkänd metafor: Man botar inte en sjukdom genom att bara behandla dess 

symtom. För att kunna förändra den synliga genusstrukturen som existerar i samhället likväl 

som hos räddningstjänsten, så krävs det att den osynliga genusstrukturen förändras. Den som 

ligger djupt inbäddad i samhällets historia och ännu styr de samhälleliga värderingar som 

finns idag.     
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7. Bilagor  

7.1 Intervjuguide 

Intervjuguide 
 
 

Individuell upplevelse 
 
 
Varför valde du att börja arbeta inom Räddningstjänsten? 
 
 
Upplever du att arbetet inom Räddningstjänsten är som du hade föreställt dig? 
- kan du beskriva? 
 
 
Hade du några föreställningar innan du började om hur det skulle vara att arbeta inom 

Räddningstjänsten som kvinna? 
 
 
Hur upplever du att det är att vara kvinna i en mansdominerad bransch?  
 
 
Har du någon gång känt dig särbehandlad på arbetet på grund av att du är kvinna? 
- kan du beskriva någon specifik situation? 
 
 
Har du någon gång upplevt en känsla av utanförskap på arbetsplatsen? 
- kan du beskriva någon specifik situation? 
- vad tror du att känslan av utanförskapet berodde på? 
 
 
Upplever du att din arbetssituation har förändrats över tid? 
- på vilket sätt? 
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Kontextuell upplevelse 
 
 
Upplever du att det finns en jargong på arbetsplatsen?  
- kan du beskriva? 
- hur påverkar det dig? 
 
 
Hur ser dina relationer ut till andra inom organisationen?  
 
 
Upplever du att din arbetsplats arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald? 
- hur märker du detta i din vardag? 
 
 
Känner du att du arbetar på samma villkor som dina manliga kollegor? 
 
 
Vad anser du om att det är fler män än kvinnor som arbetar inom Räddningstjänsten som 
organisation? 
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7.2 Komplement till Intervjuguide 

Komplement till intervjuguide 
 
 
 
 
Bakgrundsfrågor 
 
 
 
Hur gammal är du?  

 
 
Vad har du för utbildning? 
 

 
 
Vad har du arbetat med tidigare? 
 

 
 
Hur ser din familjesituation ut? 
 

 
 
Hur länge har du arbetat inom Räddningstjänsten? 
 
 

 
Vad har du för arbetsuppgifter? 
 

 
 


