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Abstract      
 
Syftet med föreliggande uppsats är att visa på hur jämställdhet och 

jämlikhet kan bidra till en positiv förändring inom den verksamhet som 

Räddningstjänsten i Halmstad bedriver. Uppsatsen är dels en sociologisk 

uppsats och dels en kartläggning av Räddningstjänstens organisation i 

Halmstad. Den är skriven på uppdrag från Räddningstjänsten i Halmstad 

och beskriver brukarnas attityder till jämställdhet och jämlikhet inom 

kåren samt skildrar Räddningstjänsten både ur ett historiskt perspektiv och 

ur ett nutidsperspektiv. Frågan som ställs i arbetet är vad det innebär för 

den enskilda brandmannen, för organisationen och för brukarna att 

Räddningstjänsten är en organisation med nästan enbart svenska män.  

 

Arbetet lyfter fram och problematiserar hur fördomar och föreställningar 

kring kön och etnicitet kan bli ett hinder för såväl Räddningstjänsten som 

samhället när det handlar om jämställdhet och jämlikhet. Att arbeta för att 

öka medvetenheten, både inom och utom organisationen, kring dessa 

frågor är ett viktigt steg för ett mer jämställt arbetsliv.  

 

Nyckelord: Räddningstjänst, brandkår, genus, jämställdhet, jämlikhet, kön, 

etnicitet 
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Abstract      

 
The purpose of the current study is to show how equality and gender 

equality can contribute to a positive change within the work that the 

emergency service in Halmstad practises. The essay is a sociological essay 

as well as a mapping of the emergency services organization in Halmstad. 

It is written in an assignment of the emergency service in Halmstad and 

describes the user’s attitudes towards equality and coequality within the 

squad and describes the emergency service both in a historical perspective 

and a modern age perspective. The question asked in this essay is what it 

means for the individual fire-fighter, for the organization and for the users 

that the emergency service is an organization with almost 100% Swedish 

men alone. 

 

The essay emphasizes and problemizes how prejudice and conceptions 

about sex and ethnicity can become an obstacle for both the emergency 

service and the society when it comes to ethnicity and gender equality. To 

work with the purpose to increase awareness, both within and outside the 

organization, concerning these questions is an important step to increase a 

more equal working life. 

 

Key terms: Emergency service, fire department, gender, equality, 

(coequality), sex, ethnicity 
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engagerat sig i vårt arbete. 
 
 
Anette & Lotta 



 1 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
1. INLEDNING     3 

 
1.1 SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING                                   4 
1.2 VAD SÄGER LAGEN     5 
1.3 UPPSATSENS DISPOSITION    6 
 
2. BAKGRUND & HISTORIK    7 

 
2.1 RÄDDNINGSTJÄNSTEN I SVERIGE IDAG   8 
2.2 RÄDDNINGSTJÄNSTEN I HALMSTAD I DAG   9 
2.3 TIDIGARE FORSKNING     11 
 
3. TEORI      13 

 
3.1 ARBETE OCH KÖN     13 
3.2 KATEGORISERING     14 
3.3 MASKULINITET OCH MANNEN SOM NORM   14 
3.4 HEGEMONI OCH HOMOSOCIALITET    15 
 
4. METOD      18 
 

4.1 METODVAL     18 
4.2 KVANTITATIV METOD     18 
4.3 KVALITATIV METOD     19 
4.4 FÖRFÖRSTÅELSE     19 
4.5 PRESENTATION AV INTERVJUPERSONER   20 
4.6 ETISKA ÖVERVÄGANDEN    21 
4.7 REFLEKTIONER KRING VALIDITET OCH RESPEKTABILITET  22 
 
5. RESULTAT     24 
 
5.1 RESULTAT AV ENKÄTER    24 
5.1.1 RESPONDENTERNAS INSIKT I RÄDDNINGSTJÄNSTENS ARBETE 24 
5.1.2 RESPONDENTERNAS SYN PÅ JÄMSTÄLLDHET INOM  
RÄDDNINGSTJÄNSTEN     26 
5.1.3 RESPONDENTERNAS SYN PÅ MÅNGFALD INOM RÄDDNINGSTJÄNSTEN 29 
5.1.4 BETYDELSEN AV VEM SOM RÄDDAR RESPONDENTEN I ETT SKARPT  
LÄGE      31 
5.2 RESULTAT AV INTERVJUER    33 
5.2.1 BEMÖTANDE OCH ARBETE INOM ORGANISATIONEN  33 
5.2.2 BEMÖTANDE FRÅN ALLMÄNHETEN   35 
5.2.3 BEMÖTANDE FRÅN ANDRA MYNDIGHETER OCH ORGANISATIONER 35 
5.2.4 INFORMANTERNAS INSTÄLLNING TILL DE FYSISKA KRAVEN 36 
 
 



 2 

 
6. ANALYS      38 
 
6.1ANALYS AV ENKÄTRESULTAT    38 
6.2 ANALYS AV INTERVJUER    41 
 
7. SAMMANFATTNING    45 

 

8. REFLEKTION     47 

 

9. LITTERATURLISTA     49 

 
 
 



 3 

1. Inledning 
Räddningstjänsten (tidigare brandförsvaret) i Halmstad har i dagsläget inga kvinnliga 

brandmän anställda vilket JämO (Jämställdhetsombudsmannen) starkt kritiserat 

(Hallandsposten, 2006). Halmstad står inte inför en unik situation, problemet med 

jämställdhet inom denna organisation har i hela Sverige länge varit ett omdebatterat ämne i 

Sirenen, som är branschens egen tidning. Frågor som vi ställde oss inledningsvis var: Är 

jämställdhet och jämlikhet inom Räddningstjänsten bara en organisationsfråga? Eller är det 

en fråga som berör hela vårt samhälle? Finns det ett motstånd mot att släppa in kvinnor i 

organisationen och i så fall varför och hur har det uppstått?  

 

Det är ovanligt med kvinnliga brandmän men är ännu mera sällsynt med brandmän med 

annan etnisk bakgrund1 än svensk. Det finns idag statistik på hur många kvinnor som är 

anställda inom Räddningstjänsten, däremot saknas statistik på antalet brandmän med utländsk 

bakgrund. Räddningsverket har gjort försök med att mäta detta men har hindrats av 

diskrimineringsombudsmannen: 
 

[…] Problemet är att vi inte får mäta detta. Vi försökte när vi startade SMO – 

utbildningen2, men det blev bråk om det med en gång. 

Diskrimineringsombudsmannen sade nej, därför finns ingen statistik. (Maina 

Gustafson, Räddningsverket, Sirenen nr 5, 2006). 

 

Enligt Räddningsverkets tidning Sirenen (nr 5, 2006) är endast 0,6 % av brandmännen i 

Sverige kvinnor medan färre än 0,6 % har annan etnisk bakgrund än svensk. 

 

Att Räddningstjänsterna i Sverige är kraftigt mansdominerade är inget nytt och för att kunna 

bryta denna könssegregering krävs enligt JämO målmedvetna insatser ifrån arbetsgivarna 

(www.jamombud.se, 2006). Inom exempelvis Polisen, som precis som Räddningstjänsten kan 

betraktas som en larmorganisation, finns idag 22 % kvinnor som arbetar som poliser 

(www.polisen.se, 2006). Även Polisen har en tradition av manlig dominans men den 

organisationen har kommit mycket längre i arbetet med att få en jämnare könsfördelning. 

Enligt Helander (2003) betraktar folk i allmänhet Räddningstjänsten som ”samhällets 

hjälpgumma nummer ett”. Alla tidigare undersökningar kring detta yrke speglar det höga 

förtroende som brandmän har hos allmänheten, något som är värt att slå vakt om och förstärka 
                                                
1 Definition vid Räddningstjänsten i Halmstad: födda och påbörjad skolutbildning utanför Sverige 
2 Eftergymnasial utbildning i Skydd Mot Olyckor 
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(ibid.). Kan detta förstärkas med hjälp av att fler kvinnor och personer med annan etnisk 

bakgrund än svensk får arbete inom Räddningstjänsten eller är man inom organisationen rädd 

för att det kan det bli ett hinder, undrar vi? Räddningstjänsten som organisation speglar inte 

samhället när det gäller fördelningen av kvinnor och män, invandrare3 och svenskar och detta 

faktum är en av orsakerna till att JämO kritiserat Räddningstjänsten. 

 

I detta uppsatsarbete har vi låtit oss inspirerats av Alvesson & Deetz (2000) syn på kritisk 

forskning och kritiskt tänkande när det gäller att identifiera och ifrågasätta antaganden. De 

menar att genom ett kritiskt förhållningssätt kan man upptäcka och erkänna historiens, 

kulturens och den sociala positionens inflytande över uppfattningar och handlingar för att 

rubba rutiner och den etablerade ordningen (Ibid.).  

 

Vårt intresse för genus och maktförhållanden i samhället var en bidragande orsak till att vi 

åtog oss ett uppdrag från Räddningstjänsten i Halmstad som beskrivs nedan. Detta är inte bara 

sociologiskt intressant för oss som uppsatsskribenter utan även intressant och viktigt ur ett 

samhällsperspektiv. Framför allt idag då jämställdhet (kön) och jämlikhet (etnicitet) är en het 

och aktuell fråga inom samhällets alla skikt. Fortsättningsvis när vi använder oss av begreppet 

kön syftar vi till det som ses som manligt och kvinnligt, inte till den biologiska betydelsen. 

 

1.1 Problemformulering och syfte 
Vårt uppdrag från Räddningstjänsten i Halmstad är att undersöka, beskriva och analysera 

nuläget ur jämställdhetssynpunkt samt Räddningstjänsten ur brukarnas perspektiv. 

Räddningstjänsten I Halmstad kan definieras som en heterogen organisation, d.v.s. den består 

av individer av samma kön och från samma etniska bakgrund nämligen svensk. Den speglar 

således inte det omgivande samhället och dess sammansättning av människor.  
 

Uppsatsens syfte är att beskriva Räddningstjänsten i Halmstads nuvarande situation samt att 

kartlägga brukarnas syn på jämställdhet och jämlikhet inom Räddningstjänsten i Halmstad.  

 

 

                                                
3 Se annan etnisk bakgrund 
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Därför blir vår problemformulering: 

 

Vad innebär den heterogena manliga strukturen inom 

Räddningstjänsten för de enskilda brandmännen, för 

organisationen och för brukarna? 

 

I denna uppsats kommer vi även att reflektera kring frågorna: Hur kan detta förändras? Och 

Vad skulle en sådan förändring kunna innebära för enskilda brandmän, för organisationen och 

för brukarna? 

 

Utifrån ovanstående problemformulering diskuteras i uppsatsen vad det innebär för 

Räddningstjänsten, för brandmännen själva och för brukarna att kvinnor och personer med 

annan etnisk bakgrund än svensk till så liten del ingår i räddningsstyrkan. 

 
För att brukarna ska kunna uttala sig om det har betydelse om brandmän är män, kvinnor eller 

invandrare anser vi att det finns vissa faktorer man måste ta i beaktande. Dels bör underlaget 

av män, kvinnor respektive invandrare vara jämförbart och dels bör det finnas ett underlag av 

händelser där män, kvinnor och invandrare varit verksamma för att kunna jämföras.  I 

Halmstad finns inte detta underlag vilket innebär att vi som forskare istället får fokusera på 

allmänhetens generella inställning till jämställdhet och jämlikhet inom Räddningstjänsten.  

 

1.2 Vad säger lagen 
I Sverige har jämställdhet haft en central ställning i samhällsdebatten sedan 1970-talet, och 

landet räknas ofta som ett föregångsland i frågan. Kvinnors och mäns lika rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter innefattas av begreppet jämställdhet och innebär att kön inte 

skall vara ett omotiverat hinder för personlig utveckling. Därmed inkluderar det bland annat 

samma möjligheter till samhällsinflytande, ekonomiskt oberoende, företagande, och 

utveckling i arbetet. Jämställdhetslagen har till uppgift att främja både kvinnors och mäns lika 

rätt i arbetslivet. Lagen ställer dels krav på arbetsgivaren som aktivt ska bedriva ett 

jämställdhetsarbete och dels förbud mot direkt och indirekt diskriminering på grund av kön 

(www.jamombud.se, 2006). 

 

Diskriminering innebär att en person eller en grupp av personer särbehandlas negativt eller 

behandlas huvudsakligen, helt eller delvis, på särskilt sätt enbart på grund av grupptillhörighet 
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eller andra personliga egenskaper. Könsdiskriminering och etnisk diskriminering är exempel 

på sådan diskriminering (www.jamombud.se, 2006). 

Nedan citeras Jämställdhetslagen 1991:443 från JämO:s hemsida som tar upp vad den säger 

om arbetsförhållanden:   
 

4 § Arbetsgivaren skall genomföra sådana åtgärder som med hänsyn till 

arbetsgivarens resurser och omständigheterna i övrigt kan krävas för att 

arbetsförhållandena skall lämpa sig för både kvinnor och män.  

5 § Arbetsgivaren skall underlätta för både kvinnliga och manliga 

arbetstagare att förena förvärvsarbete och föräldraskap.  

6 § Arbetsgivaren skall vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att 

någon arbetstagare utsätts för trakasserier på grund av kön, sexuella 

trakasserier eller repressalier enligt denna lag. Lag (2005:476). ” (Citat 

JämO, 2006). 

1.3 Uppsatsens disposition 
I första kapitlet presenterades den sociala företeelse, det sociologiska problem, som vi valt att 

studera, uppsatsens problemformulering och syfte samt vad jämställdhetslagen säger. I kapitel 

två gör vi en historisk tillbakablick för att sedan beskriva Räddningstjänsten i Sverige idag. 

Här efter beskriver vi Räddningstjänsten i Halmstad och avslutar kapitlet med tidigare 

forskning. 

 

Under kapitel tre har vi tagit upp den teori vi valt att utgå ifrån. Vårt metodval presenteras i 

kapitel fyra där vi tar upp de olika metoderna vi valt att använda, en presentation av våra 

intervjupersoner, etik, förförståelse samt validitet och reliabilitet.  

 

I kapitel fem redovisas våra resultat av vårt insamlade material som i kapitel sex sedan 

analyseras med hjälp av utvald teori. Den kritiska granskningen av vårt arbete presenterar vi 

och reflekterar över i kapitel sju för att i kapitel åtta avsluta med en sammanfattande 

diskussion av vår forskning. Där ges även förslag på vidare forskning inom detta område.  
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2. Bakgrund och historik 
Detta kapitel inleds med en beskrivning av Räddningstjänsten i Halmstad ur ett historiskt 

perspektiv. Vi fortsätter sedan att ge en kort beskrivning av hur Räddningstjänsten ser ut i 

Sverige idag med fokus på jämställdhet och jämlikhet för att sedan gå över till att titta på hur 

organisationen ser ut i Halmstad. Vi avslutar med att titta på hur tidigare forskning beskriver 

problematiken. 

 

2.1 Historik 

Alla arbetsföra män i åldrarna 18 – 55 år utgjorde brandförsvar enligt brandförordning från 

slutet av 1800-talet. Att brandkåren fortfarande betraktas som väldigt manlig har delvis en 

historisk- men också en religiös förklaring. De förhistoriska religionernas övertygelse om 

mannen som ren och helig och kvinnan som rituellt oren och profan upptogs av den 

västerländska religionen. Grunden för en sträng arbetsfördelning mellan män och kvinnor var 

därmed lagd och mannen framställdes som alstrare, kvinnan som vårdare, föderska och 

mottagare (Sirenen, nr 6 2006). 

 

Halmstad stad firar 700 år 2007 och lika länge som staden funnits har det funnits ett 

brandskydd men det var först 1903 som en yrkeskår bildades med anställd personal. 1903 

anställdes också den första kvinnan vid kåren med ansvar för mathållningen. Det gamla 

fattighuset vid Lilla Torg byggdes om till en brandstation som var kvar där fram till 1977 då 

nya lokaler invigdes i hörnet av Wrangelsleden – Kristinebergsvägen. 2005 invigdes den nya 

BAS– stationen vars namn syftar på samlokaliseringen av Brandförsvar – Ambulans - SOS 

Alarm (Helander, 2003).  

 

Nästa gång en kvinna anställdes vid Halmstad brandkår var 1966 och hon var då den första 

kvinnan i modern tid. Hon fick tjänsten som skrivbiträde och kan sägas ha banat väg för en 

kvinnlig domän i den annars mansdominerade organisationen. Än idag är det enbart kvinnor 

som arbetar på expeditionen. Halmstad brandförsvars första kvinnliga brandingenjör kom 

1983 (Helander, 2003). I dag är två av sex brandingenjörer kvinnor. 
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2.2 Räddningstjänsten i Sverige i dag 
Våren 2003 inledde JämO en granskning av kommunernas Räddningstjänster där målet var att 

ge nödvändig och relevant kunskap som ska underlätta yrkesutövningen för kvinnliga 

anställda och för anställning av fler kvinnor. 

 

Enligt Räddningsverkets tidning finns det 5100 anställda brandmän i Sverige varav 30 st. är 

kvinnor, som tidigare nämnts 0,6 % (Sirenen, nr 5 2006).  JämO menar att trots det låga 

antalet kvinnliga brandmän är dessa siffror positiva och menar att sedan granskningen 

inleddes så har det skett en fördubbling av kvinnliga brandmän. Hos arbetsgivarna finns det 

allmänt sett en positiv syn på att anställa kvinnliga brandmän och många har målmedvetet 

arbetat för att locka till sig fler kvinnor, exempel på detta är prova-på-dagar för kvinnor 

(www.jamombud.se, 2006).  

 

2003 kom utbildningen Skydd Mot Olyckor (SMO) som är en eftergymnasial utbildning 

vilken man måste genomgå för att få en heltidstjänst som brandman (Räddningsverket, 2006). 

JämO kan se en koppling mellan SMO – utbildningen och att andelen kvinnliga brandmän 

ökar. Det som däremot kritiseras är de fysiska tester som brandmän måste genomgå för 

anställning. JämO menar att dessa tester är utformade på ett sätt som missgynnar kvinnor. De 

menar vidare att om kvinnor genomgående får ett sämre resultat kan detta bero på testernas 

utformning. Istället för att använda sig av ”bästprincipen” vore en praktisk lösning att 

använda ”godkäntprincipen”. Det ska exempelvis inte vara avgörande hur många repetitioner 

man klarar i ett moment utöver det som räknas som godkänt. Att se den totala potentialen hos 

de sökande och inte bara vad de redan har eller kan är andra faktorer som måste vägas in 

enligt JämO (www.jamombud.se, 2006). Landets kommuner bestämmer själva 

ambitionsnivån på sin räddningstjänst vilket speglar av sig i de rekryteringskrav som ställs vid 

de olika kårerna (Glans & Rother, 2005). 

 

Trots Räddningstjänsternas ansträngningar med rekrytering av kvinnor finns ytterligare hinder 

i vägen, bl.a. från försäkringskassan. När en kvinnlig brandman blir gravid och enligt lag har 

rätt till havandeskapspenning möter hon motstånd från försäkringskassan, som anser att rätten 

till havandeskapspenning inte ska gälla för deltidsbrandmän. Detta är en fråga som 

Brandmännens Riksförbund (BRF) har kämpat med under flera år. De menar att reglerna är 

otydliga och att försäkringskassan tolkar dem olika beroende på var i landet man arbetar. BRF 
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menar att när det gäller rekrytering av kvinnliga brandmän har inte samhället hängt med och 

är heller inte tillräckligt förberett för kvinnors inträde inom yrket (Sirenen, nr 5 2006). 

 
2.3 Räddningstjänsten i Halmstad idag 
Nedanstående information om Räddningstjänsten i Halmstad är hämtad från deras egen 

information, som även finns på deras hemsida www.halmstad.se/raddningstjansten, om inget 

annat anges.  

 

I dag är Räddningstjänsten i Halmstad uppdelad i verksamheterna administration, heltidskår 

(med stationering på Räddnings- BAS) och fem deltidskårer stationerade dels på Räddnings- 

BAS, dels på stationerna i Getinge, Harplinge, Oskarström och Simlångsdalen. Förvaltningen 

använder sig utav begreppet heltidsanställda för samtliga personal inom administrationen och 

heltidskåren oavsett sysselsättningsgrad. Samtliga personal inom deltidskårerna benämns som 

deltidsanställda. Det finns 70 heltidsanställda på BAS- stationen varav fem är kvinnor, ingen 

av dem arbetar som brandman. En av dessa fem kvinnor har en ledande befattning. Det finns 

84 deltidsanställda män i deltidskårerna. I dagsläget finns det en brandman med 

invandrarbakgrund.  

 

För nyutbildade med SMO – utbildning är grundlönen 19500 kronor för en brandman idag. 

Varje månad tillkommer ett OB-tillägg4 enligt avtal som enligt 2006 ligger på 2650 kronor.  

    

Brandmannens arbetsuppgifter delas in i olika grupper: 
• Utryckningstjänst 
• Övning 
• Fysisk träning 
• Stationstjänst 
• Jourtid 
 

I Halmstad består 5 – 10 % av arbetstiden av utryckningstjänst vilket är en viktig del i 

brandmannens arbete. Av de ca 1000 insatser som gjordes under 2005 bestod 79 st. av att 

bekämpa brand i byggnad. I utryckningstjänst arbetar brandmannen med en mängd olika 

sysslor. Det kan röra sig om rökdykning, kemdykning, vattendykning, livräddning etc. Vid 

insatser skall brandmännen kunna hantera en mängd utrustning samt verktyg, bl.a. 

hydraulverktyg för att kunna få loss fastklämda vid trafikolyckor och elverktyg för att kunna 

                                                
4 Obekväm arbetstids tillägg 
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såga upp t.ex. ett golv i ett rökfyllt rum. Dessa arbetsuppgifter skall kunna utföras under 

stressande och psykisk pressade situationer när som helst på dygnet med 90 sekunders varsel. 

     

Övningar upptar ungefär 20 % av brandmännens tjänstgöringstid och vad gäller den fysiska 

träningen gäller det att brandmännen är vid god fysik för att klara hårda insatser såsom 

rökdykning. Noteras kan att Räddningsverket arbetar för att rökdykning som släckmetod på 

sikt ska fasas ut. De menar att släckning inifrån är riskfyllt och vill finna en säkrare metod 

med utvändig bekämpning där man med ny teknik och nya verktyg snabbt ska kunna dämpa 

och i bästa fall släcka branden (Sirenen, nr 5 2006). 

    

Brandmän i Halmstad genomgår varje år en läkarundersökning och ett konditionsprov, vilket 

är något lättare än anställningstestet. Konditionsprovet innebär att de skall klara att fullt 

utrustade som rökdykare gå på ett löpband med 8º lutning mot horisontalplanet i en hastighet 

av 4,5 km/h under 6 minuter. Detta motsvarar en belastning av 200 W (d.v.s. den kraft/energi 

som krävs under en viss sträcka och tid). Anställningstestet motsvarar 250 W.  

     

Även stationstjänsten omfattar ca 20 % av arbetstiden och innebär att brandmannen arbetar 

med en av sina specialuppgifter. Detta kan bl.a. innebära tvätta slang, arbete i mekanisk eller 

annan verkstad, underhåll av materiel, fordon och underhållsarbete på brandstationen. Ett 

annat exempel på stationstjänsten kan vara s.k. extern brandskyddsutbildning, vilket innebär 

att informera och lära allmänheten hur man förebygger brand och hur man ska gå till väga vid 

en eldsvåda. 

    

Ca 40 % av arbetstiden består av jourtid vilket innebär att en brandmans enda uppgift är att 

vara tillgänglig och beredd att gå i tjänst. Under denna tid måste brandmannen befinna sig på 

stationen. 

    

För att få anställning som heltidsbrandman måste man sedan 2003 genomgå Räddningsverkets 

utbildning SMO (skydd mot olycka). Utbildningen innefattar 80 studiepoäng, pågår under två 

år och ger en examen i säkerhets- och räddningsarbete. Det krävs vidare att de sökande klarar 

de lokala tester som är specifika för den station de sökt sig till. I Halmstad har man även krav 

på en utbildning i räddningsdyk. 
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 2.4  Tidigare forskning 
Det finns en del tidigare forskning vad gäller kvinnor inom Räddningstjänsten. H, Glans & B, 

Rother (2005) vid Lunds Universitet, Centrum för genusvetenskap, har skrivit en uppsats om 

kvinnliga brandmän och implementeringen av en jämställdhetssatsning vid Malmö Brandkår. 

Syftet med uppsatsen var dels att belysa hur de olika, både officiella och inofficiella, 

föreställningarna kring jämställdhet inom organisationen får betydelse för förståelsen och 

implementeringen av en jämställdhetssatsning. Författarna lyfter fram att en könsneutral 

förståelse av brandmannayrket och av organisationen som sådan får könsspecifika 

konsekvenser för primärt den grupp som ska jämställas. I sin uppsats kommer de fram till att 

det fanns en uppfattning att yrket ”Brandman” var könsneutralt på så sätt att villkoren och 

möjligheterna för kvinnor och män var lika när det gäller att bli brandman men de menar att 

det inte existerar några lika villkor för kvinnor. Villkoren och möjligheterna är från början 

satta av män och för män och är det som fortfarande gäller. 

    

Mathias Ericson (2003) vid Göteborgs universitet, institutionen för genusvetenskap, har i sin 

rapport Brandman och man tittat närmare på aktualiseringen av kön i brandmannayrket. Han 

kom bl.a. fram till att tanken om kvinnliga brandmän utmanar och kommer i konflikt med 

förståelse av kön. Grunden för argumenten mot ökad jämställdhet utgörs av generaliserande 

föreställningar om kvinnor som ställs mot generaliserande förställningar om brandmän.  

    

Enligt Ericsons tolkning har debatten om ökad jämställdhet aktualiserat redan existerande 

problematiker och motsättningar inom Räddningstjänsten. Vidare menar han att arbetet för 

ökad jämställdhet måste förstås och problematiseras i ett sammanhang av maktkamper och 

tolkningsföreträden. På uppdrag av Räddningsverket togs rapporten fram och genom att 

diskutera yrkesidentitet, kön och attityderna till jämställdhetsfrågor inom Räddningstjänsten, 

syftade den till ”ett fördjupat och problematiserande jämställdhetsarbete inom 

räddningstjänsten” (Ericsson, 2003).  

    

I Räddningsverkets egen tidning Sirenen debatteras ämnet om kvinnliga brandmäns vara eller 

inte vara flitigt. Ämnet engagerar inte bara branschens eget folk, många andra organisationer 

inom larmkedjan kommer med synpunkter. 

    

När det gäller adekvat forskning kring mångfald inom Räddningstjänsten har vi inte lyckats 

finna någon. Som vi nämnde i vår inledning finns det ingen statistik på antalet brandmän med 
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annan etnisk bakgrund vilket vi tror kan vara en bidragande orsak till detta. Sirenen (nr.5, 

2006) tar dock upp problematiken under temat mångfald. I en intervju med Teofil Jakupovic 

(en av få med annan etnisk bakgrund än svensk inom Räddningstjänsten) menar han att folk 

behöver ansikten de kan identifiera sig med. En ökad mångfald inom Räddningstjänsten 

skulle öka tryggheten för fler i samhället. Problemet med varför så få med invandrarbakgrund 

söker sig till detta yrke tror han dels kan bero på att man inte känner sig säker i språket men 

också att invandrare inte riktigt vet vad jobbet som brandman innebär (Sirenen nr.5, 2006). 

Mångfald inom Räddningstjänsten skulle kunna utgöra en länk till samhällets medborgare 

med annan etnisk bakgrund än svensk. Vi menar att problematiken kring mångfald och 

jämlikhet kan liknas vid de problem som går att urskilja kring kön och jämställdhet. 
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3. Teori 
I detta kapitel presenteras våra teoretiska utgångspunkter. Dessa teorier kommer vi sedan att 

använda för att analysera och teoretiskt förstå vårt resultat i analyskapitlet. 

 

3.1 Arbete och kön 

Trots att kvinnor utgör nästan hälften av arbetskraften i ett flertal länder finns en uttalad 

könsarbetsdelning med kvinnor och män i olika yrken och ett litet antal kvinnor i ledande 

befattningar.  Enligt Alvesson & Billing (1999) kan de mest inflytelserika förklaringarna 

relateras till teorier om tre olika nivåer: makronivå, mellannivå och mikronivå. Att det råder 

ojämlikhet mellan könen kan på makronivå förklaras genom exempelvis patriarkatsteorin där 

det universella (männen som grupp som dominerar kvinnorna som grupp) och transhistoriska 

förtrycket har en avgörande roll. Teorin bygger på att den historiska betydelsen av åtskiljandet 

av män och kvinnor än idag har inverkan på könsarbetsdelningen och kvinnors underordning. 

Detta innebär att arbetsmarknaden behärskas av en patriarkal segregering som medför 

utestängning av kvinnor. Detta leder till att kvinnor hänvisas till lågavlönade branscher och 

yrken samt till deltidsarbete (Alvesson & Billing, 1999).  

    

När man studerar jämställdhet på mellannivån undersöker man företag, arbetsplatser och 

yrkesgrupper – de specifika institutionella platserna – där ojämlikhet och differentiering 

mellan könen konstitueras. Historiskt sett råder det inom de flesta organisationer manliga 

värderingar som gör det svårare för kvinnorna som kommit in sent i organisationerna. Det 

som bidrar till könsarbetsdelningen är en tendens till homosocial reproduktion, d.v.s. män 

söker och föredrar sällskap med det egna könet och de manliga maktstrukturerna (Alvesson & 

Billing, 1999). Detta kommer vi in mer på senare. 

    

Könsteorier på mikronivåer uppmärksammar förväntningar och normer och deras påverkan 

över individen. Många arbeten kännetecknas av roller som vi förknippar med antingen 

kvinnor eller män eller något feminint eller maskulint. Det är fortfarande ovanligt att se 

kvinnliga brandmän och manliga sjuksköterskor i vår del av världen och de är i minoritet 

inom sina yrkesgrupper. Till dessa båda yrkesgrupper riktas olika förväntningar då vissa typer 

av utbildning, yrkesval och positioner i arbetet hör ihop med ett visst kön. Man kan tala om att 

ett arbete äger en viss könssymbolik, d.v.s. arbetet uppträder inte i könsneutral skepnad utan 



 14 

tillskrivs någon form maskulinitet eller femininitet. Brandman är ett exempel på ett yrke med 

en stark maskulin könssymbolik (Alvesson & Billing, 1999). 

 

3.2 Kategorisering  
För att världen skall framträda i meningsfull form så behöver det finnas en mängd kategorier 

som berättar för oss vilka indelningar av exempelvis människor som är rimliga och giltiga. Att 

dela in t.ex. man, kvinna, invandrare etc. i olika grupper är ett måste för att vi ska förstå 

sammanhang och kunna urskilja likheter och olikheter. I det diskursanalytiska arbetet är det 

av vikt att belysa hur exempelvis kategorier som svensk, invandrare, man, kvinna har 

konstruerats och vad det kan få för konsekvenser. Enligt Börjesson är nämligen gränsen 

mellan rationella kategorier och fördomar hårfin. Kategorier kan därför verka hämmande i 

flera avseenden då de i många fall bygger just enbart på fördomar (Börjesson, 2003). 

       

3.3 Maskulinitet och mannen som norm 

Enligt maskulinitetsforskaren Connell (1999) förväntas nästan alltid sann maskulinitet utgå 

från männens kroppar – den finns inneboende i den manliga kroppen eller uttrycker något om 

den manliga kroppen. Connell (1999) hänvisar till Lionel Tigers teori om att männens kroppar 

är bärare av en maskulinitet som har skapats genom det evolutionära tryck som utövats på det 

mänskliga släktet. Männen ärver tillsammans med de maskulina generna även tendenser till 

tävlingslusta, politisk makt, hierarki, revirtänkande, lusten till att bilda herrkubbar etc. Enligt 

Wilson, som Connell hänvisar till, har skillnaderna i fysik och temperament mellan kvinnor 

och män av kulturen utvidgats till en universell manlig dominans (Connell, 1999). 

    

Vad gäller masskulturen har idrott och sport blivit den ledande definitionen av maskulinitet. 

Manliga kroppar i rörelse visas oavbrutet upp inom idrotten och omsorgsfullt utformade och 

noggrant övervakande regler får dessa kroppar att strid mot varandra. Kombination av 

överlägsen styrka (genom storlek, kondition och lagarbete) och överlägsen skicklighet (genom 

planering, träning och intuition) gör det möjligt för den ena sidan att vinna striden. Att 

maskuliniteten utgörs av kroppsliga handlingar innebär att genus blir sårbart när handlingarna 

inte kan accepteras – t.ex. som ett resultat av fysisk oförmåga (Connell, 1999). 

    

Den svenska genusforskaren Yvonne Hirdman använder sig av en tankemodell där det 

patriarkala samhället beskrivs som ett genussystem som vilar på två pelare, dikotomi och 

hierarki. Dikotomin kallar Hirdman för den meningsskapande pelaren, vilken innebär att varje 
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människa måste tillhöra en av två klart avgränsade och från varandra åtskilda kategorier. 

Detta leder till en dualistisk bild av könen, där manligt och kvinnligt ses som varandras 

motpoler. Dikotomin verkar såväl på ett psykiskt som fysiskt plan och strukturerar tre olika 

ting; egenskaper, platser och sysslor. Dessa tre aspekter bildar tillsammans med det 

biologiska könet en logiskt godtagbar helhet, där de enskilda delarna definierar genus 

samtidigt som genus påverkar de enskilda delarnas utformning. Hirdman poängterar även att 

definitionen av könen bygger på uteslutande, att den som är man är man just därför att man är 

olik den som är kvinna, och att det samtidigt är denna skillnad som gör kvinnna till kvinna, 

eftersom kvinnan i sin tur skiljer sig från den som är man. (Hirdman m.fl., 1993).  

    

Den andra pelaren som bär upp genussystemet, hierarkin, kallar Hirdman den maktskapande 

delen av genussystemet vilken innebär att mannen ständigt utgör normen utifrån vilken 

kvinnan bedöms. Mannen blir i och med detta den ”normala” och kvinna den avvikande, 

vilket i sin tur ger upphov till att mannen överordnas (Hirdman m.fl., 1993). Denna manliga 

norm är något som män, medvetet eller omedvetet, måste hålla sig till och som innehåller 

såväl individuellt psykologiska, som sociala, historiska konsekvenser. Normen är en djupt 

kulturellt nedärvd självklarhet som i den vardagliga betydelsen innebär att brandmän är män 

och kvinnliga brandmän blir något onormalt (Hirdman, 2001).  

    

Hirdman (2001) menar att om en kvinna går in på manliga områden och utför ”manliga 

sysslor” måste hon förändras medan om en man går över till kvinnors områden och gör 

”kvinnosaker” måste dessa områden och saker förändras. Genom att kvinnor kommer in i 

arbetslivet på mäns villkor imiterar och anpassar de sig till rådande regler. Trots detta menar 

Hirdman att paradoxalt nog sker samtidigt som förstärkningen av en idealtypisk maskulin 

livsvärld en begynnande differentiering mellan manliga brandmän och kvinnliga brandmän. 

Differentiering innebär ökad artikulering som i sin tur leder till ökad extremisering. Genom 

detta bleknar normen som en följd av att fler kvinnor suddar till bilden samt att den tidigare 

självklarheten som fanns brandman emellan – man bildar inte längre en symbios (Hirdman, 

2001).  

 

3.4 Hegemoni och homosocialitet 

Den heterogena manliga strukturen inom Räddningstjänsten kan härledas till begreppet 

hegemoni som härstammar från Gramscis analys av klassteorierna som hänvisar till den 

kulturella dynamik som gör att en grupp kan hävda och upprätthålla en ledande position i 
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samhällslivet. Hegemonisk maskulinitet utgörs i första hand av den heterosexuella mannens 

dominans och kan visualiseras som idealtyper såsom filmskådespelare och fantasifigurer 

såsom t.ex. Stålmannen eller Tarzan, men även utav yrkeskategorier såsom brandmän eller 

polis (Connell, 1999).  

    

En tämligen övertygande kollektiv bild av maskulinitet erbjuds i de högsta nivåerna inom 

näringslivet, militären och staten och innefattar en maskulinitet som fortfarande inte är särskilt 

hotad av feministiska kvinnor och oliktänkande män. Det som kännetecknar hegemonin är det 

framgångsrika hävdandet av auktoritet snarare än våld. Hegemonisk manlighet innehåller en 

allmänt accepterad strategi, är en historiskt föränderlig relation och kan hänföras till kulturell 

dominans i samhället som helhet (Connell, 1999).  

    

Kimmel & Aronson (2004) hänvisar till Lipman-Blumen som redan 1976 introducerade 

begreppet homosocialitet till den dåvarande könsforskningen och hävdade att den traditionella 

homosocialiteten praktiseras mer av män än av kvinnor. Anledningen till att det fanns fler 

grupper av homosocialiserande män är ett uttryck för den manliga dominansen. Samtidigt som 

mäns dominanta positioner förstärks genom att utestänga kvinnor från viktiga delar av 

samhället stärks sammanhållningen mellan män. Ofta är inte medlemmarna av homosociala 

grupper medvetna om att det faktum att de håller ihop med samma kön är ett konstituerande 

kännetecken för deras grupp. Att ignorera detta faktum är att ta mäns positioner i 

könsmaktordningen för givna (Kimmel & Aronson, 2004). 

    

Homosocialitet är den ömsesidiga orienteringen för medlemmar av samma kön där man söker 

och föredrar gemenskapen av personer med samma kön vilket innehåller könsbaserade band 

och solidaritet. Homosocialitet har en fysisk och symbolisk innebörd, d.v.s. att när det gäller 

att utveckla (moraliska) attityder, (politiska) åsikter och värdesystem så är medlemmarna av 

samma kön de som är de mest betydelsefulla för individen. De homosociala grupperna är av 

stor vikt då det gäller att finna och bevara en maskulin identitet. Jämlika grupper av manliga 

ungdomar spelar en viktig roll i processen att utveckla en vuxen maskulin identitet. 

Tillsammans med andra vuxna män och genom att bli bekräftad av andra män styrks mannens 

maskulinitet. Att bli bekräftad av en person av motsatt kön har inte samma betydelse, det som 

räknas här är att bli bekräftad av en av samma kön (Kimmel & Aronson, 2004). 
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För att en grupp ska kunna definieras som homosocial måste både den fysiska och den 

symboliska betydelsen vara given. Enbart den fysiska representationen av medlemmarna av 

samma kön konstituerar inte en homosocial sfär. Även om en eller ett fåtal kvinnor är fysiskt 

närvarande i en annars manlig sfär, kan den homosociologiska sfären ändå bibehållas om 

kvinnan anpassar sig till de rådande maskulina mönster som gäller för kommunikation och 

interaktion (Kimmel & Aronson, 2004).  

    

Jämfört med heterosociala miljöer ses homosociala miljöer av män som mer avslappnande 

oavsett vilken samhällsklass man tillhör. För de flesta män är en sådan grupp ett ställe som 

har ett högt värde, här kan de ha roligt och vara sig själva. Det viktigaste för män vad gäller 

homosociala grupper är att gruppen ses som en autentisk värld, en plats där den ”äkta” 

maskulina mannen kan leva vidare. Kommunikationen i homosociala grupper ses som mer 

raka och ärliga än kommunikationen i heterosociala grupper (Kimmel & Aronson, 2004). 

    

När det gäller interaktionen av mångfald och kultur i homosociala grupper finns det en stor 

öppenhet. Den kritiska delen är närvaron av kvinnor. Homosocialitet som sådan får män att 

återuppleva de begär och förväntningar som de tror måste införlivas när kvinnor är 

närvarande. Med hänsyn till detta är kvinnor alltid en potentiell fara för den homosociala 

sammanhållningen (Kimmel & Aronson, 2004). 

    

På grund av att homosocialitet verkar vara mer viktigt för män än för kvinnor kan man kanske 

förvänta sig att den förändring som skett inom könsmaktordningen kan leda till en ökad 

homosocial relation mellan kvinnor som en källa till makt, samtidigt som resultaten i den 

ökade forskningen av mäns homosocialitet kan användas som ett hindrande argument för 

jämlikhet mellan könen. Men en konsekvens av reproduktionen av genusordningen är, 

paradoxalt nog, att fler och fler formellt manliga institutioner, speciellt på arbetsplatser, 

förlorar sin homosociala karaktär (Kimmel & Aronson, 2004). 

 

 

 



 18 

4. Metod 
I detta kapitel redogörs för den metod som vi valt att använda i denna undersökning. Vi 

kommer även att ta upp olika aspekter som vi anser vara viktiga att tänka på under 

genomförandet av undersökningen, vilka är förförståelse, etik, urval, genomförande av 

insamling av data samt validitet och reliabilitet. Först beskrivs de metoder som vi valt att 

använda oss av. 

  

4.1 Metodval 

Då Räddningstjänsten i Halmstad ser ut som den gör i dagsläget har vi fått anpassa våra 

metoder när det gäller insamling av empiri efter detta. För bästa resultat hade det varit 

önskvärt med en styrka bestående av både män och kvinnor samt personer med 

invandrarbakgrund. Med detta som bakgrund har vi valt metoder som vi funnit lämpliga.  För 

att kunna besvara vår frågeställning och uppnå de mål vi har med detta forskningsarbete 

använder vi metodtriangulering d.v.s. olika datainsamlingsmetoder. Vi använder oss av 

kvalitativ och kvantitativ metod plus befintlig statistik om Räddningstjänsten i Sverige och 

Halmstad. Med hjälp av triangulering kan vi studera vårt sociala fenomen utifrån olika 

synpunkter och synvinklar (Grönmo, 2006).  

  

Vi tror att observation under ett skarpt läge hade varit en mycket bra metod för att få fram ett 

så sanningsenligt resultat som möjligt. Genom en observation hade vi kunnat göra egna 

tolkningar av om brukarna bemöter män, kvinnor eller invandrare på olika sätt. Detta skulle 

dock ha krävt att vi skulle ha turen att vara på plats vid rätt tidpunkt för ett skarpt läge. 

    

 

4.2 Kvantitativ metod   

Kvantitativ forskning presenteras med hjälp av statistik och tabeller utifrån ett enkätmaterial, 

d.v.s. söker reducera mångtydigheten genom att förvandla vårt insamlade material till 

kvantifierbara kategorier (Alvesson & Deetz 2000). Vi vände oss till allmänheten på Stora 

Torg i Halmstad där vi bad människor som kom förbi att fylla i vår förstrukturerade enkät, se 

bilaga 1. På så vis fick vi ett obundet slumpmässigt urval vad gäller kön, ålder, bakgrund och 

erfarenhet kring vårt forskningsområde (Stukát, 1993). 
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Genom att dela ut enkäterna direkt till respondenterna vet man med säkerhet att de enkäter 

man lämnat ifrån sig får man också tillbaka. En fördel att dela ut enkäterna på detta sätt är att 

eventuella frågor vad gäller undersökningen kan besvaras direkt samt att responsen från 

respondenterna kan ge oss mer än vad vi frågade efter i enkäten. En annan fördel är att man 

minimerar risken för bortfall.  

    

Vid genomförandet stod vi, som vi nämnt ovan, på Stora Torg i Halmstad, vilket krävde ett 

tillstånd från Tekniska kontoret. För att dra till oss uppmärksamhet lånade vi en nyrenoverad 

och fin gammal stegbil av räddningstjänsten. Vi fick också låna en av räddningstjänstens 

anställda som var med oss under dagen. Varje respondent fick en penna med 

räddningstjänstens logga som tack för att de medverkade.  

 

 
 

För att komplettera vårt kvantitativa material har vi även valt att använda oss av kvalitativ 

metod i form av tre stycken intervjuer. 

 

4.3 Kvalitativ metod    
Syftet och meningen med intervjuer är enligt Kvale (1997) att beskriva och försöka förstå 

såväl den intervjuades upplevelser som innebörden av dem. Genom att använda denna metod 

har vi haft möjlighet att ställa de frågor vi haft direkt till våra informanter. Vi valde att 

använda oss utav semistrukturerat frågeformulär och har utgått ifrån en mall, se bilaga 2, med 

frågor men även låtit samtalet fått styra innehållet på intervjun. Detta sätt inbjuder enligt 

Denscombe (2000) till djupgående undersökningar som i synnerhet utforskar personliga 

erfarenheter och känslor.  
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Vi tror att en kvalitativ undersökning i form av djupare samtal och med möjlighet att ställa 

följdfrågor till intervjupersonen och låta denne utveckla sina tankar runt frågorna är ett bra 

komplement till våra enkäter. Detta för att få en djupare insikt i vad det innebär för 

Räddningstjänsten, brandmännen själva och för brukarna att kvinnor och personer med annan 

etnisk bakgrund än svensk till så liten del ingår i räddningsstyrkan. Vår utgångspunkt för detta 

resonemang är den metodologiska individualismen som baseras på antagandet att sociala 

fenomen är detsamma som summan av individerna och deras tankar och handlingar (Gilje & 

Grimen, 2002).  

       

Vi beslutade oss för att göra ett så kallat tillgänglighetsurval, även kallat bekvämlighetsurval, 

till våra intervjuer. Tillgänglighetsurval bygger enligt Denscombe (2000) på forskarens 

bekvämlighet. Vi har fått tips på informanter utav uppdragsgivaren och utifrån det har vi valt 

att intervjua personer som varit tillgängliga, två kvinnliga brandmän och en brandman med 

invandrarbakgrund. En nackdel med tillgänglighetsurval kan vara risken att urvalet inte blir 

representativt, även om man kan ha tur (Hartman, 1998). Vi anser att ett urval vad gäller 

kvalitativ metod aldrig kan ses som representativt för hela den grupp som representeras, då 

varje individs erfarenhet är unik. Den unika erfarenheten anser vi vara det väsentliga när det 

gäller denna form av undersökning. Eftersom vi vänt oss till informanter som har erfarenhet 

av det som vi är intresserade av att få veta mera om anser vi att urvalet är relevant.  

 

4.4 Förförståelse 
Vi har valt att ta upp förförståelse som en egen punkt här då vi anser detta vara av stor vikt i 

vår studie. Redan från val av ämne till hur vi tolkar våra informanter har vår förförståelse 

präglat vårt arbete. Vår erfarenhet av räddningstjänsten som organisation skiljer sig genom att 

en av oss (Anette) har arbetat i organisationen med beredskap i kommunen medan den andra 

(Lotta) har mött räddningstjänsten i sitt yrkesverksamma liv som barnskötare i 

utbildningssituationer.  

Det är oerhört svårt att ställa sig helt neutral till en undersökning som genomförs. Forskarens 

inställning till ämnet kan påverka resultatet, vilket innebär att det är viktigt att redogöra för 

sin förförståelse i ämnet som undersöks för att utomstående personer ska kunna ta ställning 

till forskningens giltighet (Denscombe, 2000). Anettes tidigare erfarenheter innebär en närhet 

till ämnet som hon behöver distansera sig ifrån medan Lottas distans innebär att hon behöver 

närma sig ämnet. Denna kombination tror vi kan ha bidragit till att medvetet arbeta med att 
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undvika oönskade bias, att vi kunnat bortse från våra egna värderingar och låtit det empiriska 

materialet vara det centrala i vårt resultat. 

    

Enligt Gilje & Grimen (2004) möter människor aldrig världen förutsättningslöst utan man 

förstår alltid något mot bakgrund av vissa förutsättningar. Även Denscombe (2000) menar att 

forskaren påverkar sitt material genom att ha egna erfarenheter och värderingar. Kvale (1997) 

poängterar att man bör tänka på vilka känslor som kan väckas hos individen under 

intervjusituationen, som t.ex. stress och förändringar i självuppfattning. Alla frågor där 

intervjupersonen måste tänka och reflektera över svaren kan sätta igång nya tankar och 

känslor hos individen, vilket kan vara både positivt och negativt. Detta är viktigt att tänka på 

och ta hänsyn till vilket vi försökt att göra. 

 

4.5 Presentation av intervjupersoner 
Nedan ges en kort presentation av våra tre intervjupersoner. Intervjupersonerna har fått 

fingerade namn, ungefärliga åldrar och antal arbetade år inom Räddningstjänsten för att i 

möjligaste mån kunna undvika identifiering. För att få ytterligare inblick i hur det är att arbeta 

som kvinnlig brandman har vi valt att intervjua en kvinna som inte arbetar i Halmstad. Hon 

kan alltså inte uttala sig specifikt om Halmstad men hennes erfarenheter som kvinnlig 

brandman har ett värde för vår forskning. 

 
Kirsti - 30 år, är deltidsbrandman sedan sex år tillbaka. Hon är undersköterska i botten och 
arbetar extra inom ambulansen och hon arbetar inte i Halmstad. 
 
 Sanna - 28 år, har tidigare arbetat som brandman i Halmstad under ett och ett halvt år. 
Eftersom hon är den enda kvinnliga brandman som arbetat i Halmstad har vi inte kunnat 
anonymisera henne, vilket hon är införstådd med.  
 
Mogge - 35 år, har arbetat som brandman i snart tio år. Han har även ett förflutet inom 
ambulanssjukvården och arbetar i Halmstad sedan ett år tillbaka. Eftersom han är den enda 
brandman med annan etnisk bakgrund som arbetat i Halmstad har vi inte kunnat anonymisera 
honom, vilket han är införstådd med.  
 
4.6 Etiska överväganden 
Enligt Vetenskapsrådet (www.vetenskapsradet.se, 2006) ska forskning med människor leda 

till goda konsekvenser för samhället. De har utformat fyra allmänna huvudkrav på forskning 

där informationskravet innebär att de som är berörda av forskningen ska informeras om 
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forskningens syfte. Samtyckeskravet innebär att informanternas medverkan är frivillig och att 

de har rätt att avbryta sin medverkan när de vill (Ibid.). Dessa två krav anser vi oss ha uppfyllt 

då vi, både vid insamling av enkäter samt vid intervjuerna, lämnat denna information till våra 

informanter. Det tredje kravet är konfidentialitetskravet, att det material vi får in av våra 

informanter förvaras oåtkomligt för andra än forskaren, samt att informanternas 

personuppgifter inte avslöjas. Vår informant med invandrarbakgrund har gett sitt medgivande 

till att kunna identifieras i vårt arbete, likaså den kvinnliga brandman som tidigare arbetat i 

Halmstad. Detta då det inte helt går att anonymisera dem. 

    

Grunden i nyttjandekravet innebär att forskarens insamlade material inte får användas till 

andra ändamål än till det som det avsetts för (www.vetenskapsradet.se, 2006). Kvale menar 

att när det gäller etiska ställningstaganden vid en intervju aktualiseras detta under hela 

forskningsprocessen och inte under något speciellt stadie. Det är viktigt att de etiska frågorna 

övervägs redan från undersökningens början och fram till slutrapporten (Kvale, 1997). Detta 

har vi försökt att ha i åtanke under arbetet med vår undersökning. Det vi tyckt varit svårt vad 

det gäller etiken är uppdragets karaktär dvs. undersökningen riktar sig till Räddningstjänsten i 

Halmstad och på så vis blir det lättare att identifiera utsatta grupper såsom kvinnor och 

invandrare.  

 
Det faktum att vi utfört denna uppsats på uppdrag av räddningstjänsten har enligt oss enbart 

inneburit fördelar. En har varit att det varit lätt för oss att få tag på material, information och 

intervjupersoner. På grund av att vi skrivit på uppdrag av Räddningstjänsten i Halmstad har 

det medfört en större press på oss som samtidigt hjälpt oss att hålla skärpan och att fokusera 

på vår uppgift.  

 

4.7 Reflektioner kring validitet och reliabilitet 
Ur metodologiska aspekter finns det alltid för- och nackdelar med alla tillvägagångssätt. 

Brister i forskningens tillförlitlighet är något som inte helt kan undvikas men de måste 

minimeras (Denscombe, 2000).  

    

Vi anser att vår inre validitet när det gäller kvalitativ metod, som bl.a. representerar forskarens 

upplägg och huruvida man ställer frågor till rätt människor (Denscombe, 2000), är hög då vi 

enbart vänt oss till människor som kan besvara de frågor vi har. Ser man till den yttre 

validiteten d.v.s. giltigheten för vår forskning, som fokuserar mer på resultatet och hur det kan 
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användas i andra situationer (Denscombe, 2000), anser vi att resultatet delvis går att 

generalisera. Tidigare forskning i ämnet samt räddningsverkets medlemstidning visar på att 

jämställdhet och jämlikhet är ett allmänt förekommande problem inom organisationen, oavsett 

räddningstjänst och kommun. 

 

Då det gäller validiteten, i den kvantitativa delen i vårt arbete, anser vi den också vara hög 

eftersom vi vänder oss till 100 slumpvis utvalda personer, brukare av räddningstjänsten, och 

syftet var att ta reda på brukarnas inställning till jämställdhet och jämlikhet inom 

Räddningstjänsten. Uppdraget handlar om att ta reda på brukarnas syn på räddningstjänsten 

och därför är det deras åsikter och svar på våra ibland hypotetiska frågor som är det relevanta 

att använda här. 

    

Reliabiliteten mäter hur hög tillförlitlighet det är i resultaten, att forskaren mäter och använder 

resultaten på ett relevant sätt (Denscombe, 2000). Om vi uppnått en hög reliabilitet i vårt 

arbete låter vi vara upp till läsaren att bedöma.  
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 5. Resultat 
 
I detta kapitel presenteras resultatet av våra enkäter och intervjuer. För att förenkla för läsaren 

har vi valt att börja med resultatet av enkäten och därefter resultatet av våra intervjuer. För att 

det ska vara lätt att följa med har vi tematiserat de olika delarna. 

  

5. 1 Resultat av enkäter 
Enkäternas resultat har vi delat in i fyra teman. Dessa är: Respondenternas insikt i 

Räddningstjänstens arbete, Respondenternas syn på jämställdhet inom Räddningstjänsten, 

Respondenternas syn på mångfald inom Räddningstjänsten samt Betydelsen av vem som 

räddar respondenten i ett skarpt läge. När det gäller tabell tre till tio är frågorna hypotetiskt 

ställda, d.v.s. respondenterna svarar utifrån sin föreställning om frågornas innebörd. 

    

Till att börja med har vi tagit fram en tabell som visar svarsfrekvensen i förhållande till kön 

och ålder. Åldersindelningen av grupperna har vi gjort efter Statistiska Centralbyråns (SCB) 

åldersindelning när det gäller deras befolkningsstatistik. Totalt var det 58 % kvinnor och 42 % 

män som besvarade vår enkät.  
 
Tabell 1: 
 
Respondenternas ålder, procent     
  Alla Kvinnor Män  
18-24  9 12  5 
25-44  52 65  33 
45-64  30 19  45 
64+  9 4 17  
  100 100 100  
Antal svar  100 58 42 
  
 
Majoriteten av kvinnorna, 65 %, var i åldersgruppen 25 – 44 år medan åldersgruppen 45-64 år 

bestod av 45 % av de manliga respondenterna.  

 

5.1.1 Respondenternas insikt i Räddningstjänstens arbete 
Respondenternas insikt i vad Räddningstjänsten har för uppgift/uppgifter i samhället var stor, 

anser vi. I vår enkät hade vi alternativen; 1) Släcka bränder, 2) Hjälpa till vid trafikolyckor, 3) 

Hjälpa till vid översvämningar och 4) Utbildningar på skolor/arbetsplatser. Det fanns också 

en ruta med alternativet annat där de kunde fylla i om det var något som de ville tillägga.  
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98 % hade valt att kryssa i alla de fyra första alternativen, 2 % hade enbart fyllt i alternativet 

släcka bränder. 15 % av respondenterna hade inte bara kryssat i de fyra första alternativen 

utan även kommenterat alternativet annat med följande kommentarer: 

 
● Medhjälp   ● Katastrofer, drunkning, allting  
● Allt annat ingen kan lösa  ● Krisberedskapsarbete 
● Det som behövs  ● Leta efter försvunna personer 
● Ta ner katter från träd  ● Förebyggande   
● Allt möjligt   ● Ambulans 
 
 
 
På frågan ”Har du varit i kontakt med Räddningstjänsten någon gång?” svarade 58 % ja. De 

respondenter som svarat att de varit i kontakt med Räddningstjänsten har angett situationer 

såsom: 
 

● Bränder  ● Larmat 
● Drunkning  ● Sjöräddning 
● Vattenläcka   ● Översvämning 
● Trafikolycka  ● Ridolycka 
● Studiebesök  ● I arbetet  
● Utbildning  ● Släktingar som arbetar i organisationen 
● Har brandman som yrke 
 

Av de 58 % av respondenterna som varit i kontakt med Räddningstjänsten var 2/3 kvinnor och 

1/3 män. Dessa respondenter fick svara på följdfrågan ”Hur upplevde du bemötandet du 

fick?” . 

 
Tabell 2: 
 
Upplevelse av bemötande, procent    
  Alla Kvinnor Män  
Mycket bra  72 69 79 
Bra  22 23 21 
Varken bra   6 8 0 
Eller dåligt     
Dåligt   0 0 0  
Mycket dåligt  0 0 0  
  100 100 100  
Antal svar  58 39 19 
 

Som vi ser i tabell två upplevde 72 % bemötandet som mycket bra, 22 % som bra och 6 % 

som varken bra eller dåligt. Ingen av respondenterna upplevde bemötandet som dåligt eller 

mycket dåligt. 
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5.1.2 Respondenternas syn på jämställdhet inom Räddningstjänsten  
På frågan ”Vad är din uppfattning om jämställdheten inom Räddningstjänsten?” svarade 

respondenterna följande:  

 
Tabell 3: 

 
Uppfattning om jämställdheten inom Räddningstjänsten, procent   
  Alla Kvinnor Män  
Opassande för kvinnor 1 0 2 
Fåtal kvinnor passar 26 19 36 
Kvinnor på specifika poster 4 2 7 
Arbetet jämt fördelat mellan     
kvinnor och män 49 55 40 
Annan åsikt  20 24 15  
  100 100 100  
Antal svar:  100 58 42 
 

Majoriteten av kvinnorna, 55 %, tyckte att arbetet borde vara jämnt fördelat mellan kvinnor 

och män, medan 40 % bland männen var av samma åsikt.  36 % av männen kunde tänka sig 

ett fåtal kvinnor inom Räddningstjänsten medan motsvarande siffra hos kvinnorna var  

19 %. 24 % av kvinnorna var av annan åsikt och svarade bland annat: 
 

• Könet mindre viktigt, rätt person på rätt plats oavsett kön 
• Alla ska kunna hålla samma standard oavsett kön i yrket 
• Rätt man på rätt plats, gäller givetvis även kvinnor  
• Kvinnor kan bara de vill 
• Så länge de klarar att uppfylla de fysiska krav + kriterier som finns spelar det ingen roll om det är 

kvinna el. man 
• Den som passar mentalt och fysiskt för arbetet bör få jobba där oavsett kön 
• Om kvinnan har samma fysiska och psykiska förutsättningar som mannen är det ok med kvinnor 
• Kvinnor som klarar kraven ska kunna jobba på samma villkor 
• Befattningar ska tillsättas efter kompetens, är kvinnor kompetenta - varsågod! Gärna kvinnor! 
 

15 % av männen var av annan åsikt och svarade bland annat: 
 

• Brandingenjör som kvinna är helt ok, men inte annars 
• Olämpligt 
• Hårt jobb, klarar de det? 
• Den som är kvalificerad för yrket ska ha det oavsett kön 
• De som uppfyller kompetenskraven bäst ska ha arbetet oavsett kön 
• De som söker och passar bäst ska ha jobbet 

 
 

På frågan ”Anser du att Räddningstjänsten kan hamna i situationer där arbetet kan påverkas 

av personalens kön” svarade 42 % av respondenterna att båda könen var lika lämpade, 25 % 

menade att det fanns situationer där män var bättre lämpade, 23 % tyckte att kvinnor kunde 

vara bättre lämpade i vissa situationer, 6 % menade att kvinnor kunde vara helt olämpliga i 

vissa situationer och 4 % menade att det kunde finnas situationer där män kunde vara helt 
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olämpliga. Som framgår av tabellen fick vi här in 142 svar vilket berodde på att 

respondenterna kunde välja mer än ett svarsalternativ. 
 
Tabell 4:  

 
Situationer där arbetet kan påverkas av personalens kön, procent   
  Alla Kvinnor Män  
Kvinnor bättre lämpade 23 23 24  
Män är bättre lämpade 25 24 25 
Båda lika lämpade 42 41 42 
Kvinnor helt olämpliga 6 6 7  
Män helt olämpliga 4 6 2  
  100 100 100  
Antal svar:  142 87 55 
 
 
Kommentarerna från kvinnorna till ovanstående fråga var: 

• Mäns styrka kan vara en tillgång ibland 
• Män är oftast starkare 
• Kvinnor kan dock ha fysiska begränsningar 
• Män är bättre lämpade vid tungt jobb och båda är lika lämpliga vid bemötande vid människor 
• Ingen är olämplig vid någon situation men det ena könet kan vara mer lämpligt 
• Kvinnor bättre lämpade än män vid omhändertagande 
• Arbetet är detsamma även om du är kvinna som man. Män är kanske starkare fysiskt än kvinnor. 
• Skillnader mellan män och kvinnor finns, det går ej att bortse från. Men de kompletterar varandra. 
• Har de samma förutsättningar är båda könen lämpliga 
• Så länge fysiken håller annars får man väl ha olika arbetsuppgifter på plats 
• Olika situationer kan kräva sig att det lämpar sig bättre med kvinna respektive man. Typ ungdomar och 

olyckor 
• Män är bättre lämpade än kvinnor vid tunga lyft, om kvinnorna inte är lika starka 

 

Endast två kommentarer kom från män: 
• Män är bättre lämpade än kvinnor vid fysiskt tunga situationer 
• Har du klarat testerna så ska du kunna arbetet oavsett kön 

 
    

På frågan ”Anser du att själva räddningsarbetet skulle kunna påverkas om fler kvinnor 

arbetade inom yrket?” svarade respondenterna följande: 

 
Tabell 5: 
 
Räddningsarbetets påverkan om fler kvinnor arbetade inom yrket, procent  
  Alla Kvinnor Män  
Ja, till det bättre  51 52 50 
Ja, till det sämre 5 0 12 
Skulle inte påverkas 43 46 38 
Vet ej  1 2 0  
  100 100 100  
Antal svar:  100 58 42 
 

Fördelningen av svaren från kvinnorna och männen skiljer sig inte nämnvärt när det gäller 

kvinnors eventuella påverkan till det bättre när det gäller själva räddningsarbetet, 52 % bland 
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kvinnorna och 50 % bland männen har svarat detta. 46 % av kvinnorna och 38 % av männen 

tror inte att räddningsarbetet skulle påverkas. Ingen bland kvinnorna anser att arbetet skulle 

påverkas till det sämre, vilket däremot 12 % bland männen anser. Nedan följer några 

kommentarer som vi fått av kvinnor respektive män i denna fråga: 

 

Kvinnors kommentarer:  
• Man har olika syn på saker, komplement. 
• Svårt att säga, jag tror att man ska se över arbetet och ge utrymme till dessa frågor och ta det och se på 

det. Men självklart kan det bli bättre. 
• Samma krav oavsett kön i yrket, krav och arbetssätt funkar bra och borde inte förändras oavsett kön på 

”brandmännen” 
• Mindre ”grabbigt ” antagligen 
• Det beror på vilka tjänster de har 
• Tror kvinnor tänker annorlunda, har annat bemötande än män. 
• Ödmjukhet mot behövande i nödsituation. 
• Principiellt tror jag att varje arbetsplats mår bäst av en mix av män och kvinnor. 
• Det skulle kompletteras med kvinnor. 
• Blandade arbetsplatser är alltid bra. 
• Både och. 

 
 
 Mäns kommentarer: 
         

• Lika gott arbete som mannen 
• Kvinnor är lika bra, ibland bättre 
• Kvinnor ser andra saker, bra komplement. 
• Kvinnor är inte så starka     

 
 

   

På frågan ”Anser du att själva räddningsarbetet kommer att förändras om det blir fler 

kvinnor inom kåren?” svarade respondenterna så här: 

 
Tabell 6:  
 
Räddningsarbetets förändring om fler kvinnor arbetade inom yrket, 
procent     
 Alla Kvinnor Män  
Ja 29 26 33  
Nej 48 53 40   
Vet ej 23 21 27  
 100 100 100   
Antal svar: 100 58 42 
 
 

Av kvinnorna svarar 53 % att de tror att räddningsarbetet inte kommer att förändras med fler 

kvinnor inom Räddningstjänsten, 26 % tror att det kommer att förändras medan 21 % svarar 

att de inte vet. Av männen svarar 40 % att det inte kommer att förändras, 33 % att det kommer 

att förändras och 27 % vet ej. 
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På denna fråga fick vi också in en del kommentarer: 
 

Kvinnors kommentarer: 
• Om man ger utrymme till att ha en dialog och eftertanke i dessa frågor i organisationen ger man en 

möjlighet. 
• Inte om det redan finns kvinnor. 
• Kvinnor ser annorlunda på vissa situationer. 
• Det blir bättre 
• Nej det hoppas jag inte  
• Bättre 
• Inte så ”grabbigt” 

 
Mäns kommentarer: 

 
• Lämpligare vid omhändertagande. 
• Bättre hjälpmedel? 
• Samma saker händer ändå 
• Kommer ta längre tid om kvinnor arbetar. 
• Kvinnor är svagare 

 
 
5.1.3 Respondenternas syn på mångfald inom Räddningstjänsten  
Vad gäller frågan ”Anser du att Räddningstjänsten kan hamna i situationer där arbetet kan 

påverkas av räddningspersonalens etniska bakgrund?” svarade 69 % bland kvinnorna och  

57 % bland männen att den etniska bakgrunden inte har någon betydelse när det gäller 

situationer i arbetet på. 24 % bland kvinnorna och 33 % bland männen ansåg att det kan 

finnas situationer där invandrare är bättre lämpade medan 7 % bland kvinnorna och 10 % 

bland männen menade att det finns situationer där invandrare kan vara helt olämpliga. Även 

på denna fråga kunde respondenterna fylla i mer än ett alternativ. 
  
Tabell 7:  
 
Situationer där arbetet kan påverkas av personalens etniska bakgrund, procent  
  Alla Kvinnor Män  
Invandrare bättre lämpade 28 24 33  
Båda lika lämpliga 64 69 57 
Invandrare olämpliga 8 7 10  
  100 100 100  
Antal svar:  108 62 46 
 

Kommentarer från kvinnorna var: 
• Det beror på invandrarnas utbildning och språkkunskap 
• Invandrare bättre lämpade vid språksvårigheter 
• Det borde inte ha betydelse. Utbildning i etik = urval? 
• Språket kan vara skillnaden i mötet med drabbade invandrare 
• Invandrare kan ha en fördel just när det gäller språk 
• Invandrare bättre lämpade vid t.ex. icke svenskspråkiga inblandade 
• Invandrare bättre lämpade vid möte med landsmän 
• Båda lika lämpade men ett krav ska vara god kunskap i svenska 
• Invandrare bättre lämpade på att ta hand om/prata men offer med invandrarbakgrund. Tänker på språk 

och kulturella skillnader 
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Kommentarer från männen: 
• Det kan påverka åt båda håll 
• Invandrare bättre lämpade om det finns behov av språkkunnighet 
• Det svenska språket ett krav 
• Invandrare bättre lämpade när det gäller annat språk vid räddningsinsats 
• Muslimska kvinnor olämpliga 
• Invandrares bakgrund kan hjälpa i vissa situationer 
• Invandrare kan vara bättre lämpade när de möter sina landsmän 

 

    

På frågan ”Anser du att själva räddningsarbetet skulle kunna påverkas om fler personer med 

invandrarbakgrund arbetade inom yrket?” svarade 59 % av respondenterna att det inte skulle 

påverkas, 37 % svarade att det skulle påverkas till det bättre och 4 % svarade till det sämre.  
 
Tabell 8: 
 
Räddningsarbetets påverkan om fler invandrare arbetade inom yrket , procent  
  Alla Kvinnor Män  
Ja, till det bättre  37 38 36 
Ja, till det sämre 4 3 4 
Skulle inte påverkas 59 59 60  
  100 100 100  
Antal svar:  100 58 42 
 

 

De kommentarer vi fick in på denna fråga var främst från kvinnor: 
• De förstår inte en rädd persons svenska. 
• Språkförståelse 
• Varför skulle det påverkas? Det vet vad de har för uppgifter på plats oavsett bakgrund. 
• Svårt att säga, jag tror att man ska se över arbetet och ge utrymme till dessa frågor och ta det och se på 

det. Men självklart kan det bli bättre. 
• Språk prata med utländska. 
• Språket 
• Så länge de kan språket. 
• Pga. Olika kulturer i Sverige och språket, vid mötet med människor med annan kultur eventuellt språk. 
• Det beror på den tilltalades utbildning och språkkunnighet. 
• Underlättar för de med invandrarbakgrund, språket. 

 
Endast en man lämnade kommentar på denna fråga: 

 
• Vid språkliga situationer. 

 
 
Svaren på frågan ”Anser du att själva räddningsarbetet kommer att förändras om det blir fler 

invandrare inom kåren?” visade att 53 % av kvinnorna anser att det inte kommer att ske 

någon förändring, 25 % svarar vet ej medan 22 % anser att det kommer förändras. 

Motsvarande siffror hos männen är 60 % som inte tror att arbetet kommer att förändras, 24 % 

tror att arbetet skulle förändras och 16 % svarar vet ej. 
 
Tabell 9: 
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Räddningsarbetets förändring om fler invandrare arbetade inom yrket, procent  
  Alla Kvinnor Män  
Ja  23 22 24 
Nej  56 53 60 
Vet ej  21 25 16  
  100 100 100  
Antal svar:  100 58 42 
 

Kommentarerna från kvinnorna till denna fråga var följande: 
 

• Det blir bättre 
• Bättre 
• Säkert bra för kommunikationen. 
• I situationer där kultur och språk är avgörande. 
• Om man ger utrymme till att ha en dialog och eftertanke i dessa frågor i organisationen ger man en 

möjlighet. Man måste ge dessa frågor en chans och de måste få en plats. Annars faller man i gamla 
mönster oavsett om det finns fler kvinnor och invandrare. 

 
Männens kommentarer: 
 

• Skola, språket ett krav. 
• Till det bättre. 

 
 

5.1.4 Betydelsen av vem som räddar respondenten i ett skarpt läge 

Vår avslutande fråga i enkäten var ”Om du befinner dig i ett skarpt läge, anser du att det har 

betydelse om det är en man, kvinna eller invandrare som räddar dig?” var det endast 10 % 

som ansåg att det har betydelse vem som räddar dem.  

 
Tabell 10: 
 
Betydelse av vem man blir räddad av under ett skarpt läge, procent  
 Alla Kvinnor Män  
Ja 10 5 17   
Nej 90 95 83  
 100 100 100  
Antal svar: 100 58 42 
 
Även här fick vi in kommentarer. Kvinnorna skrev: 
 

• Det beror på, våldtäkt = kvinnlig, annars ingen betydelse 
• Litar på att alla har ungefär samma kompetens + krav på sig i yrket 
• Ingen som helst betydelse 
• Får jag välja väljer jag en man 
• Bara de är kunniga i vad de ska uträtta 
• Bara dem räddar mig 
• Bara personen är kompetent 
• Man eller kvinna ingen skillnad men om de är invandrare som har svårt med språket kan det kännas 

otryggt men inte annars 
 
Männen skrev: 
 

• En man önskvärd 
• Ingen betydelse 
• De måste kunna svenska 
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• Föredrar egen landsman 
• Inte invandrare, men kvinnors fysik är generellt lägre 
• Jobbet ska göras 
• Vill inte bli räddad av en svag kvinna 
• En kvinna skulle inte orka rädda mig 
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5.2 Resultat av intervjuer 
I denna del har vi valt att dela upp resultatet i fyra olika teman: Bemötande och arbete inom 

organisationen, Bemötande från allmänheten, Bemötande från andra myndigheter och 

organisationer, Informanternas inställning till de fysiska kraven. 

 

5.2.1 Bemötande och arbete inom organisationen 

Kirsti upplevde att hon i början bemöttes med mycket misstänksamhet och tvivlande attityder 

från sina arbetskamrater. Inledningsvis fick hon höra kommentarer som: 
 

[…] va bra att du kommer att arbeta med oss så att vi får någon som kan ta 

hand om sårade på arbetsplatsen. (Kirsti) 
 

Kirsti menar att hon har fått kämpa för en jämställd och likvärdig arbetsfördelning. Vidare 

säger hon att hon i början var lite trevande och mer undvikande när hon stötte på 

föreställningar om hennes kompetens i yrket medan hon med åren lärt sig att konfrontera 

dessa föreställningar och ställa krav på respekt.  

    

Det finns enligt Kirsti tre kategorier av män när det gäller attityder till kvinnor inom 

Räddningstjänsten;  
 

• Kategori 1 – De naturliga.  

• Kategori 2 – De skeptiska.  

• Kategori 3 – De överdrivet charmiga. 

 

Den första kategorin innefattar de män som inte gör någon grej av att hon är kvinna, utan 

bemöter henne som en i gruppen. Kategori två är de som uttalat gör motstånd mot kvinnor 

inom kåren. Den sista kategorin är enligt Kirsti den svåraste, då de från början döljer sina 

åsikter bakom charm och ser henne som en maskot. Dessa menar hon är svårast att hantera då 

deras riktiga åsikter oftast kommer upp i festliga sammanhang. 

    

Kirsti med sina sex år i branschen tycker sig idag vara accepterad inom sin kår men att bli 

accepterad har dock haft ett pris och hon säger att hon har fått offra sin kvinnlighet. 

    

Mogge anställdes 1998 på en av Göteborgs brandstationer och arbetar sedan ett år tillbaka i 

Halmstad. Han upplever sig alltid ha blivit behandlad som vem som helst vilket han har 
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upplevt enbart som positivt. Han påpekar tydligt att han inte skulle ha velat få jobbet p.g.a. 

hans invandrarbakgrund, 
 

[…] Att bli anställd på grund av min bakgrund skulle varit förnedrande för 

mig själv och jag skulle uppleva det diskriminerande. Det handlar ju om ens 

självkänsla. Jag känner mig inte som en invandrare utan som en människa 

som tillfredställer mina behov. (Mogge) 

 

När Mogge anställdes i Göteborg skrevs det mycket i media vilket han tyckte blev lite 

jobbigt. Han förstod inte varför det blev en sådan grej utav det, han var ju bara en av alla 

andra som sökte och fick ett jobb. Han sökte och fick tjänsten på sina meriter - inte för att 

han var invandrare. Mogge menade att det var för mycket fokus på en grej som inte var så 

viktig egentligen. För att kunna komma någonstans menar Mogge att man måste vara hungrig 

och ta för sig, oavsett om man är man, kvinna eller invandrare. 

    

Att arbeta som brandman menar Mogge är som att ha en andra familj; 
 

[…] Man delar glädje, mat, bekymmer, vi är som syskon… Eller bröder. 

(Mogge) 

 

Mogge menar att det är ett tufft yrke där kroppen och hälsan är av avgörande betydelse. Man 

måste ta hand om sig och träna mycket. Dessutom måste man vara praktiskt lagd och kunna 

fatta svåra beslut på kort tid. Samtidigt menar han att brandmannayrket är ett vårdande yrke 

där man måste kunna visa medmänsklighet och vara professionell i sitt yrkesutövande;  
 

[…] Vi jobbar ju hela tiden mot tredje man. Vi är ansiktet utåt vilket innebär 

att man måste vara trygg i sin yrkesroll så jag vet när jag går in i nästa fas (i 

den händelse man jobbar i, författarnas anm.). (Mogge) 

 

    

Tjusningen med att vara brandman menar Mogge är att man jobbar i lag och att alla har 

någonting att ge – alla i laget har lika stor betydelse. För att beskriva vad han menar 

symboliserar Mogge larmkläderna som ett skal. När larmkläderna är på är det på allvar och de 

går in i en roll där det handlar om att rädda liv. När larmkläderna plockas av plockar de även 

av skalet och blir mjuka. Att kunna prata med varandra om svåra upplevelser och känslor efter 

ett larm är ett måste.  
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Sanna upplevde bemötandet inom Räddningstjänsten i Halmstad som enbart positivt och 

menar att hon fick ett bra stöd från såväl chefer, förmän och lagkamrater. Hon menar att det 

var skönt att det fanns andra kvinnor inom organisationen att vända sig till, även om de inte 

var brandmän. Vidare menar Sanna att det var tydligt att Halmstad Räddningstjänst kämpade 

och gjorde vad de kunde för att få in kvinnor i organisationen och att de såg kvinnor som en 

tillgång på arbetsplatsen. På frågan om hon upplevt att män och kvinnor får olika bemötande 

säger hon: 
 

[…] det kan nog vara så men det är inget som är uttalat.  (Sanna)  
 

Att arbeta inom Räddningstjänsten är enligt Sanna att befinna sig i en speciell miljö där man 

ständigt utmanas till att visa vad man går för och som kvinna har hon känt att hon ibland har 

ögonen på sig, att visa att hon fixar jobbet. Detta är både positivt och negativt menar Sanna. 

 

5.2.2 Bemötande från allmänheten 
Kirsti har aldrig upplevt någon negativ respons från allmänheten, utan tvärtom menar hon att 

alla är så oerhört tacksamma över att få hjälp. Inte heller Mogge upplever sig ha mött något 

motstånd från allmänheten utan tvärtom menar han att p.g.a. hans bakgrund har unga killar 

med invandrarbakgrund kommit fram och ställt frågor om hur han fått sitt jobb och vad som 

krävs om de ska bli brandmän.  

    

Även för Sanna har det alltid varit positiva reaktioner ifrån allmänheten. Det hon många 

gånger upplevt är däremot en förvåning över att det kommer en kvinnlig brandman. Hon säger 

vidare att hon har fått stöttning i sitt val av yrke ifrån kompisar och andra personer i hennes 

ålder. Däremot har hon mött en viss skepsis från äldre generationer. Hennes föräldrar har 

också gett henne stöd men inte i den utsträckning som Sanna hade önskat. Samtidigt menar 

hon att de varit lite oroliga för hennes val av yrke. 

 
5.2.3 Bemötande från andra myndigheter och organisationer 

Det största motståndet upplever sig Kirsti möta från polisen ute på olycksplatser. Hon har vid 

flertalet tillfällen fått motta kränkande kommentarer såsom: 
 

[…] Vem är du gift med? (Kirsti) 

Får se nu… Var jobbar du någonstans? (Kirsti) 
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Något som hon upplever som jobbigt är att hon ofta blir tilltalad som ”flickan” från 

polismän. 

    

Tvärtemot Kirstis upplevelser av polisen tycker Mogge att han har blivit ”grymt bra” 

bemött. Han menar att på en olycksplats arbetar alla med att rädda liv;  
 

[…] Vi hjälps åt, de e ju ge och ta. Mycket bra… (Mogge) 

 

Även Sanna har positiva erfarenheter då det gäller bemötande ifrån andra 

organisationer. 

 
5.2.4 Informanternas inställning till de fysiska kraven 

De fysiska kraven som ställs på brandmän idag anser Kirsti inte står i relation till hur det 

verkligen ser ut i räddningsinsatser. Hon menar att i Räddningstjänsten arbetar man i lag, till 

skillnad från när hon arbetar inom ambulansen där de oftast bara är två stycken. Arbetet inom 

ambulansen är därför många gånger mer fysiskt krävande. Trots detta arbetar det fler kvinnor 

inom ambulansen än inom Räddningstjänsten.  

    

Mogge menar att de fysiska kraven är tuffa och att de också ska vara det. Han menar att de 

står i relation till de arbetsuppgifter som de utför och kan ställas inför. Kraven, menar Mogge, 

måste vara lika oavsett kön eftersom man inte kan välja uppgift vid en skarp insats. Oavsett 

om man t.ex. inledningsvis har till uppgift att köra stegbilen så kan situationen kräva att du 

behöver gå in som rökdykare. Då måste man klara av den uppgiften. Mogge har aldrig arbetat 

med någon kvinnlig brandman och har därför ingen erfarenhet av det. Däremot har han stor 

erfarenhet av att arbeta med tjejer i sitt yrke som ambulanssjukvårdare. Han menar att det är 

ingen skillnad på vem man jobbar med och att det har ingen betydelse så länge alla klarar sina 

arbetsuppgifter. Att få in fler kvinnor och invandrare inom Räddningstjänsten tror Mogge inte 

kommer att vara ett problem. Det kommer lösa sig med tiden, samhället rör sig framåt och det 

gör även Räddningstjänsten. Vidare menar han att all denna fokusering från exempelvis JämO 

och media kan ha en motsatt effekt. Att få jobbet som brandman för att man är kvinna eller 

invandrare är att bli särbehandlad. 
 

[…] Vem vill bli särbehandlad,…jag vill ju ha jobbet för mina meriters skull, 

inte för att jag råkar vara invandrare (Mogge) 
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Precis som Mogge var det viktigt för Sanna att få jobbet för sina meriters skull och inte på 

grund av att hon är kvinna. Detta klargjorde hon för sin chef under deras mailkontakt under 

uttagningsperioden. Sannas erfarenheter när det gäller de fysiska kraven är att de är tuffa men 

ändå relevanta. Hon menar att testerna är bra i Halmstad då de även är arbetsrelaterade.  
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6. Analys 

I detta kapitel kommer vi att analysera vårt resultat med hjälp av de teorier vi tagit upp under 

kapitel tre samt relevant litteratur, tidigare forskning och tidningsartiklar som vi tagit upp 

under inledning och bakgrund. Vi inleder med att analysera enkätresultaten för att sedan 

fortsätta med resultatet av intervjuerna och avslutar med en sammanfattande analys av enkät 

och intervju. 

 

6. 1 Analys av enkätresultat 

Vårt resultat visar att det finns en stor kunskap hos våra respondenter om vad 

Räddningstjänsten i Halmstad har för uppgifter. Så här långt är organisationen väl förankrad i 

samhället och har lyckats med sitt uppdrag att nå ut till allmänheten. Räddningstjänsten har ett 

gott anseende hos respondenterna och av dem som varit i kontakt med Räddningstjänsten 

upplevde hela 94 % bemötandet som mycket bra eller bra. Ingen har upplevt bemötandet som 

dåligt eller mycket dåligt. Respondenterna har ett stort förtroende för och en hög förväntan på 

organisationens förmåga och vilka uppgifter de kan lösa, vilket många av de kommentarer 

som lämnades visar på: Allt annat som ingen kan lösa, Det som behövs, Katastrofer, 

drunkning allting samt Allt möjligt.  

 

Då det gäller synen på jämställdhet inom Räddningstjänsten, se tabell 3, kan vi urskilja att 

män i större utsträckning än kvinnor inte tyckte att kvinnor passar in alls eller att endast ett 

fåtal kvinnor passar inom Räddningstjänsten som organisation. Dessa anser då att kvinnor bör 

arbeta på specifika poster såsom administrativa tjänster. Att män i större utsträckning än 

kvinnor inte kan se kvinnor inom denna organisation tror vi delvis kan förklaras av de 

könsteorier som uppmärksammar förväntningar och normer och deras påverkan över 

individen. Just arbetet som brandman innebär en yrkesroll som hör nära samman med män 

och maskulinitet (Alvesson & Billing, 1999). En annan förklaring kan vara den homosociala 

miljön som tycks vara viktigare för män än för kvinnor (Kimmel & Aronsons, 2004). Vår 

uppfattning är att många av våra respondenter upplever Räddningstjänsten som en homosocial 

grupp. Att rent hypotetiskt släppa in kvinnor i organisationen innebär att de stereotypa 

föreställningarna om manligt och kvinnligt ruckas på.  
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Vi finner det intressant att i de fall då respondenterna svarat att de är av annan åsikt kan vi 

urskilja en viss skillnad mellan kvinnors respektive mäns åsikter, se kommentarer till tabell 3. 

Kvinnorna fokuserar i högre grad än männen på att det ska vara rätt person på rätt plats. 

Samtidigt kan vi utläsa av deras kommentarer som ”kvinnor som klarar kraven ska kunna 

jobba på samma villkor” att de jämför kvinnors och mäns kompetenser, där männens 

kompetenser tas för givna. Trots att man talar om lika villkor är det utifrån männens villkor 

som även kvinnor bedöms. Männen ser i högre grad kompetens som en viktig aspekt för 

jämställdhet inom Räddningstjänsten men ifrågasätter kvinnors fysiska möjligheter att klara 

av jobbet som brandman. Vi kan koppla den fysiska aspekten till Connells (1999) begrepp om 

maskulinitet, d.v.s. fysisk styrka förväntas finnas inneboende i den manliga kroppen och det 

finns skillnader mellan kvinnor och män vad gäller fysik och temperament.  

 

Det är fortfarande ovanligt att se manliga sjuksköterskor men ännu mer ovanligt att se 

kvinnliga brandmän. Utifrån vårt resultat kan vi se att de kvinnliga respondenternas 

kommentarer tyder på en könsbunden uppfattning om mannen som den starka och kvinnan 

som den omhändertagande, se kommentarer tabell 4. Den rådande föreställningen om vad 

som krävs av brandmän är just en maskulin styrka som kvinnor inte förväntas besitta. 

Däremot görs en naturlig sammankoppling mellan kvinnor och omhändertagande. Till 

skillnad från kvinnorna går de manliga respondenterna inte in på den omhändertagande 

faktorn utan ser mer till fysiken. En man menar att klarar en person av de fysiska testerna så 

ska den personen klara arbetet, oavsett situation. Att räddningsarbetet skulle påverkas av 

kvinnor inom Räddningstjänsten tror de flesta av våra respondenter och menar att en mix av 

kvinnor och män som kan komplettera varandra är det bästa, oavsett arbetsplats. Det går dock 

att urskilja föreställningar om att det handlar om kvinnans ”mjuka och omhändertagande” sida 

som komplement till mannens ”hårda starka” sida.   

       

Att kategorisera män, kvinnor och invandrare är enligt Börjesson (2003) nödvändigt för att 

kunna urskilja likheter och olikheter. Då kategorisering i många fall kan bygga på fördomar 

snarare än konkreta likheter och skillnader kan konsekvenserna av detta innebära att 

kategorisering kan verka hämmande. I vårt resultat tycker vi oss kunna se en mängd fördomar 

kring kategorin invandrare från våra respondenter. Fördomar som att invandrare inte vore 

lämpliga som brandmän bygger på att de inte skulle kunna svenska i tillräckligt hög grad. En 

annan fördom verkar vara att invandrare inte har tillräckligt adekvat utbildning för att klara 

arbetet. Kommentarer som stödjer detta är: De förstår inte en rädd persons svenska, Det beror 
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på den tilltalades utbildning och språkkunskap samt Det svenska språket är ett krav, se 

kommentarer tabell 7.  

 

Samtidigt verkar det finnas en öppen syn på att öka mångfalden inom Räddningstjänsten i 

Halmstad. Många kunde se fördelar med fler brandmän med invandrarbakgrund, speciellt när 

det gäller räddningsinsatser där invandrare var inblandade. Här ses istället språket som en 

tillgång. Här kan vi urskilja en motsägelsefull inställning där man å ena sidan ser språket som 

ett problem och å andra sidan ser språket som en tillgång. Detta tror vi kan bero på de 

kategoriseringar, som enligt Börjesson (2003) görs om, i detta fall, invandrare där kategorin 

invandrare även innefattar en del fördomar. Fördomen bygger, som vi ser det, på att en 

brandman med annan etnisk bakgrund än svensk inte skulle behärska det svenska språket i 

vissa situationer. Här ses alltså deras bakgrund som något negativt medan i en situation där 

deras bakgrund och hemspråk blir till en tillgång vänds det istället och blir till något positivt.  

  
Enligt 90 % av respondenterna har det ingen betydelse vem som, hypotetiskt sett, skulle rädda 

dem om de befann sig i ett skarpt läge, se tabell 10. I de fall det skulle kunna ha betydelse var 

det främst män som ansåg detta då de tvivlade på kvinnans fysiska förmåga. Hos både män 

och kvinnor kan vi utläsa ett visst tvivel kring invandrares språkkunskaper. I de kommentarer 

vi fått kan vi återigen utläsa en stark tro på fysikens och styrkans betydelse för brandmannens 

yrkesutövning. Flera av våra respondenter har i enkäterna fyllt i att de anser att arbetet borde 

vara jämnt fördelat mellan kvinnor och män då båda könen är lika lämpade så länge de klarar 

de fysiska kraven. Trots detta vill några av dem inte bli räddade av en kvinna i ett skarpt läge, 

då de betvivlar kvinnans fysiska kompetens. Vi kan här se att en ambivalens vad gäller 

inställningen till jämställdhet tydligt lyser igenom. Trots att flertalet respondenter inte anser 

att kön ska vara avgörande generellt sett kan vi ändå utläsa betydelsen av kön när det ställs på 

sin spets. Många svarar till en början politiskt korrekt men vid följdfrågor kommer det 

individuellt tänkta eller kända fram.  Börjesson (2003) tar i sin teori om kategorisering upp 

gränsen mellan kategorisering och fördomar och menar att denna är hårfin. Vi anser också att 

när det handlar om kvinnliga brandmäns fysiska kompetens bygger de till stor del på just 

fördomar.  
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6.2 Analys av intervjuer 
Det bemötande Kirsti upplevde att hon fick i början av sin karriär inom Räddningstjänsten var 

av skilda slag. Hon delar in sina manliga kolleger i tre kategorier för att kunna skilja på vilka 

som är vänligt inställda till henne som kvinnlig brandman och vilka som inte är det. Enligt 

Börjesson (2003) använder man sig av just kategorisering för att göra världen mer begriplig. 

Kirsti kategoriserar de naturliga, vilka innefattar de som ser henne som en naturlig del i 

gruppen. De skeptiska männen är på ett sätt, som vi ser det, förutsägbara och gör det lättare 

för Kirsti att hantera då de gör ett uttalat motstånd till hennes närvaro i gruppen. Däremot är 

det svårare att förutsäga och hantera de överdrivet charmiga eftersom hon inte vet vad hon 

kan förvänta sig från dem. 

 

Vi menar att det är inte bara Kirsti som kategoriserar sina arbetskamrater utan de 

kategoriserar även henne. De olika grupperna av män har skilda sätt att se på Kirsti där de 

naturliga ser henne som vilken arbetskamrat och brandman som helst och släpper in henne i 

gruppen. De skeptiska med sitt öppna och uttalade motstånd till henne som brandman ger 

henne inte någon möjlighet att visa sin förmåga och kompetens. Detta relaterar vi till 

Hirdmans (2001) teori om manlig norm vilket förklarar att den historiska betydelsen av att 

vara ”brandman” än idag betyder att en brandman är en man. Hirdman förklarar detta med att 

det är en djupt kulturellt nedärv självklarhet som ofta inte problematiseras. Detta leder till att 

kvinnliga brandmän betraktas som något onormalt. 

    

Det faktum att just de överdrivet charmiga männen bemöter Kirsti som de gör hänger 

samman med den kategorisering de gör av henne. Den kan liknas vid en form av ridderlighet. 

De får själva rollen som riddaren och hon blir den som behöver deras beskydd, vilket då får 

ett helt annat syfte än att se henne som arbetskamrat.  Vi anser också att hon i egenskap av 

kvinna ses som ett hot mot deras manlighet då hon klarar av de uppgifter som männen gör och 

som männen ser som ett bevis på deras maskulinitet – det som skiljer dem från det kvinnliga. 

För att kunna hantera detta tillskriver de henne en egenskap i form av ”maskot” och hon får på 

så sätt en mer hanterbar plats i gruppen. Med hjälp av begreppet homosocialitet (Kimmel & 

Aronsons, 2004) kan vi även tolka männens överdrivet charmiga sätt som att de tror att 

hennes närvaro betyder att de måste falla in i ett visst mönster som innefattar förväntningar 

och krav på dem och att de måste vara på ett visst sätt i kvinnors närvaro. 
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Om en kvinna går in på männens områden och utför ”manliga” sysslor så innebär det att 

kvinnan måste förändras (Hirdman, 2001). Detta kan vi se hos Kirsti där hennes beslut att 

arbeta som brandman innebär, som hon själv säger, att hon fått offra sin kvinnlighet. Genom 

att hon arbetar inom ett traditionellt manligt område innebär det att hon får imitera och 

anpassa sig efter de rådande regler som redan finns (Hirdman, 2001). Detta hänger samman 

med den historiska betydelsen av kvinnors underordning som Alvesson & Billing (1999) 

menar är betydelsefull för jämställdheten på samhällsnivå. Går man vidare och tittar på det på 

organisationsnivå, exempelvis inom Räddningstjänsten, innebär detta att de manliga 

värderingar som historiskt sett finns inom en organisation gör det svårare för kvinnor som 

senare kommit in i organisationerna (Alvesson & Billing, 1999). Kirsti anser att hon offrar sin 

kvinnlighet på arbetet vilket kan tolkas som att hon anpassar sig till de rådande reglerna och 

det klimat som finns och som underlättar godkännandet av henne som kvinnlig brandman. 

Detta underlättar inte bara för Kirsti utan även för hennes manliga arbetskamrater samt för 

organisationen i stort. Genom att hon anpassar sig kan den gällande och rådande normen 

fortgå. Den rådande normen inom Räddningstjänsten, med huvudsakligen manliga brandmän, 

kan även förstås med hjälp av Kimmel & Aronsons (2004) teori om homosociala grupper. 

Den innebär bland annat att medlemmarna av homosociala grupper ofta inte själva är 

medvetna om att det som är ett konstituerande kännetecken för deras grupp är just det faktum 

att de håller ihop med personer av samma kön och/eller etniska bakgrund.  

    

Ingen av våra tre informanter har upplevt någon negativ respons från samhället när de varit i 

tjänst, snarare tvärtom. Mogge berättade att unga killar med invandrarbakgrund kommit fram 

till honom under tjänst och ställt frågor rörande hur han fått sitt jobb och hur man ska göra för 

att bli brandman. Vi menar att Mogge utgör en förebild för dessa unga människor och det är 

viktigt att även Räddningstjänsten speglar mångfalden i samhället i stort. Detta är ett konkret 

exempel på hur mångfald inom Räddningstjänsten i en förlängning är till nytta inte bara för 

brukarna utan även för brandmännen själva och för organisationen. Om Räddningstjänsten 

visar på en mångfald inom sin organisation kan omgivningen se yrket som en möjlighet, 

oavsett vilken bakgrund de har. Ju större mångfald och bredd Räddningstjänsten återspeglar 

desto tryggare samhälle för fler personer, anser vi. 

 
Sannas upplevelse av allmänhetens förvånande reaktioner, då de upptäckt att hon är kvinna, 

kan förklaras av teorier om könssymbolikens betydelse. Alvesson & Billing (1999) menar att 

yrken och yrkesgrupper inte uppträder könsneutralt utan tillskrivs vissa förväntningar i form 
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av maskulinitet eller femininitet. Hirdman (2001) har som vi tidigare nämnt beskrivit den 

manliga normen som en kulturellt nedärvd självklarhet, vilket får konsekvensen att kvinnliga 

brandmän ses som något onormalt. Sanna menar att det främst är personer från den äldre 

generationen som är skeptiska till hennes yrkesval. Med tanke på den nedärvda självklarheten 

är det kanske inte förvånande att det är främst personer från den äldre generationen som ser 

hennes yrkesval som något tveksamt. Denna skepsis från den äldre generationen vad gäller 

kvinnliga brandmän kunde vi även se hos många av de respondenter som var över 60 år. De 

uttryckte då främst en oro kring kvinnornas hälsa och styrka. 

 

Både Sanna och Mogge beskriver bemötandet från andra myndigheter och organisationer som 

positivt. Kirsti däremot har, främst från manliga poliser, mött kränkande kommentarer om 

henne som kvinnlig brandman. Detta är inte acceptabelt men kan möjligen förklaras av att de 

känner sig osäkra på kvinnliga arbetskamrater, även om det i detta fall handlar om två olika 

organisationer som samarbetar. Den negativa synen på en ökad andel kvinnliga brandmän 

kanske inte handlar om vilka krav som ställs på arbetet utan kan mer ha att göra med identitet 

och självbild hos brandmännen själva. Detta är något som Ericsson (2003) diskuterar i sin 

rapport där han menar att det kan handla om en osäkerhet. Organisationernas historiska 

könsmönster och arbetsuppgifter utmanar den ordning som (här utom organisationen) anses 

vara naturlig (Glans & Rother, 2005). Genom att Kirsti som kvinna klarar de arbetsuppgifter 

som historiskt sett varit avsedda för män blir hon för en del av männen inom organisationen 

ett hot mot maskuliniteten och den naturliga ordningen.   

 

Sanna och Mogge anser, till skillnad från Kirsti, att de fysiska kraven är tuffa men relevanta 

och står i relation till det arbete de utför. Att detta skiljer sig kan förklaras av att testerna 

utformas av respektive kommun och därför inte ser likadana ut. Vid intervjun med Mogge 

angående de fysiska kraven återkom han flera gånger till kravet att klara de uppgifter som 

man ställs inför som brandman. Han menar att det inte har någon betydelse vem man arbetar 

med, man, kvinna eller invandrare, så länge alla klarar av sina arbetsuppgifter.  Kraven, menar 

han, måste vara lika oavsett kön eller bakgrund eftersom alla ställs inför samma 

arbetsuppgifter. Som vi ser det intar Mogge en etnisk- och könsneutral ståndpunkt när det 

gäller yrket brandman. Kollegornas kön eller bakgrund tillskrivs ingen betydelse så länge 

anställningsvillkoren är desamma. Mogge poängterade vikten av kompetens och lämplighet 

för yrket där rekrytering inte får ske på bekostnad av säkerheten.  
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Att det kommer bli fler kvinnor och en större etnisk mångfald och därmed också en mer 

jämställd och jämlik Räddningstjänst ser Mogge som en del av samhällets utveckling. Så 

länge samhället rör sig framåt kommer Räddningstjänsten också att röra sig framåt. Glans & 

Rother (2005) tar upp en rad förhållningssätt till jämställdhetsbegreppet och tar bl.a. upp 

jämställdhet som en generationsfråga. Framförallt handlar det om attitydproblem som 

kommer att lösa sig på ett självklart sätt genom naturligt generationsskifte på 

arbetsmarknaden. Detta kan vi till viss del hålla med Mogge om, men vi anser att det krävs att 

man arbetar aktivt och fokuserat med dessa frågor för att en förändring ska kunna komma till 

stånd. Genom att arbeta med dessa frågor medvetandegör man problemen, vilket är ett måste 

för att jämställdhet och jämlikhet ska bli något självklart och naturligt. 
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7. Sammanfattning 
Under arbetets gång har vi upprepade gånger stött på frågan om fysikens närmast avgörande 

roll för att kunna arbeta som brandman. Det verkar som om att våra 100 slumpmässigt utvalda 

respondenter i allmänhet har en positiv inställning till att Räddningstjänsten skulle kunna bli 

en organisation där personalen kan bestå av såväl kvinnor, män som invandrare. Samtidigt, 

när man går närmare in på problematiken, framkommer en alltmer tveksam uppfattning till 

kvinnors fysiska förmåga bland våra respondenter, både hos kvinnor och hos män. Det tycks 

också finnas en allmän medvetenhet om att det finns fysiska tester som man måste klara av 

för att kunna arbeta som brandman. Paradoxalt nog ifrågasätts ändå den kvinnliga 

brandmannens fysiska kapacitet men ingen ifrågasätter den manliga brandmannens fysiska 

kapacitet. De uppgifter som Räddningstjänsten kopplas samman med är ofta fysiskt krävande. 

Vi kan se en liknelse mellan idrott och yrket brandman där styrkan och skickligheten innebär 

en möjlighet att klara de uppgifter de ställs inför. Som vi ser det utgör här maskuliniteten i 

form av kroppsliga handlingar en sårbarhet för genus på så sätt att kvinnor på grund av deras 

kön utestängs. Att brandman som kategori är så nära knutet till manlig fysisk styrka kan 

tolkas som ett motstånd till kvinnliga brandmän och också användas som ett argument till 

varför det inte ska anställas kvinnor som brandmän.  

 

5-10 % av en brandmans arbetstid utgörs av utryckningstjänst. Det är alltså under denna tid 

som den fysiska styrkan kan komma att sättas på prov. Den tyngsta och mest utsatta uppgiften 

är rökdykning och det är främst här kvinnornas fysik ifrågasätts. Detta är intressant då man på 

sikt arbetar för att fasa ut rökdykningen och hitta säkrare metoder för att släcka bränder. Vi 

menar inte att förringa betydelsen av fysisk kapacitet men vi anser att det finns kvinnor som 

klarar dessa uppgifter lika bra som män. Att arbeta som brandman kräver förutom fysisk 

styrka samarbetsförmåga, empati, psykisk stabilitet samt förmåga att kunna ta hand om och 

bemöta människor i svåra situationer. Dessa egenskaper borde få större utrymme i debatten 

kring en jämställd Räddningstjänst. 

 

Problematiken kring Försäkringskassans ovilja att betala ut havandeskapspenning till gravida 

kvinnliga brandmän är ytterligare ett hinder som drabbar inte bara kvinnorna utan även 

organisationen som kan gå miste om möjlig arbetskraft. Brandmännens Riksförbund har länge 

kämpat med denna fråga och vi tycker det är viktigt att de fortsätter att trycka på för att nå 
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fram till en acceptabel lösning. Att försäkringskassan kan tolka regler på olika sätt i olika 

delar av landet är inte godtagbart. 

 

Många av våra respondenter uttryckte språket som ett möjligt problem när det gäller 

anställning av personer med annan etnisk bakgrund än svensk inom Räddningstjänsten. 

Återigen kan vi se att kategorisering får konsekvenser för organisationen. Som vi ser det 

handlar det om en fördom om att personer med annan etnisk bakgrund än svensk talar dålig 

svenska generellt sett. Om man inte kan kommunicera med sina arbetskamrater kan man 

heller inte klara av arbetet. Att kunna hantera det svenska språket ser vi som en given 

förutsättning för att kunna arbeta som brandman. 
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8. Reflektion  
Uppdragsgivarna till vår uppsats har ambitionen att arbetet skall kunna användas som ett led i 

ett ökat jämställdhetsarbete för Räddningstjänsten som organisation. Det har varit en 

utmaning för oss som skribenter att försöka leverera det som organisationen efterfrågat plus 

att det skulle bli en uppsats i sociologi och skrivas utifrån en given mall för ett sådant arbete.  

 

Vårt arbete bygger till stor del på enkät- och intervjumaterial och som vi tidigare nämnt i vårt 

metodkapitel tror vi att observation hade varit ett bra komplement. Vi har allt eftersom arbetet 

fortskridit insett att vi borde ha väntat med att samla in våra enkäter då vi kunnat bearbeta 

våra frågor på ett bättre och mer innehållsrikt sätt. Vissa frågor hade vi kunnat ta bort och 

andra frågor kunde ha tillkommit och därmed hade vi troligtvis fått ett resultat som tydligare 

visat vårt problemområde. 

 

Vi anser att Räddningstjänsten i Halmstad har en god vilja och en positiv inställning till 

jämställdhets- och jämlikhetsproblematiken och att det är en bra början till förändring. En 

positiv inställning leder dock inte till förändring per automatik utan det kräver även att 

människor inom organisationen medvetet handlar och agerar.  Föreställningarna om 

brandmannen som en man har en djupt rotad historisk betydelse i människors medvetande. 

Dessa föreställningar har en stereotyp karaktär och måste bli problematiserade och ifrågasatta 

i ett sociologiskt arbete som handlar om jämställdhet. Som vi tidigare nämnt tillskrivs 

begreppet brandman kraftfullhet och manlig fysisk styrka vilket inte kan uppnås av kvinnliga 

brandmän. Vi menar att detta är ett problem som berör både organisationen Räddningstjänsten 

och samhället i allmänhet. Uppfattningen om att kvinnor inte skulle vara lämpliga för 

brandmansyrket på grund av bristande fysisk förmåga får konsekvenser för 

jämställdhetsarbetet. Dessutom blir det en paradox när man samtidigt uttalar att kvinnor och 

män konkurrerar och arbetar på lika villkor. Att konkurrera och arbeta på lika villkor innebär 

att kvinnor som vill bli brandmän måste anpassa sig till de antagningskrav och villkor som 

redan finns d.v.s. männens villkor som är satta av män för män.  

 

Vi har genomgående fått uppfattningen att den generella inställningen hos respondenterna är 

att kvinnor likväl som män ska kunna arbeta som brandmän men när frågan specificeras och 

med konkreta exempel så blir en kvinnlig brandmans fysik ifrågasatt och jämförd med en 

manlig brandmans förväntade styrka. Precis som Glans & Rother (2005) kom fram till i sin 
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uppsats menar vi att könet, när det gäller brandmän, har betydelse även om det inte sägs rakt 

ut vare sig av organisationen eller av allmänheten. Ökad medvetenhet kring jämställdhets- och 

jämlikhetsfrågor, inom Räddningstjänsten, är en förutsättning för att nå såväl en förändring av 

organisationen som av allmänhetens attityd. Det faktum att Räddningstjänsten som 

organisation kan definieras som en homosocial arbetsplats kan innebära att kvinnor och 

invandrare, vilka utgör minoriteter inom Räddningstjänsten, känner sig främmande för att 

överhuvudtaget söka sig dit. Genom att organisationen blir medveten om detta kan de arbeta 

för att förändra strukturen med målmedvetna satsningar och på så sätt öppna upp sin 

organisation för fler sökande. En mer heterogen organisation kan i sin tur leda till att 

Räddningstjänsten kan öka tryggheten för fler av samhällets medborgare eftersom den speglar 

samhällets mångfald där både kvinnor, män och personer med invandrarbakgrund är 

representerade. En strikt homogen organisation med mycket lika medlemmar är inte lika 

flexibel som en organisation med medlemmar som har delvis olika egenskaper, kan flera 

språk o.s.v. 2000-talets Räddningstjänst verkar i ett mångkulturellt och förhållandevis 

jämställt samhälle. Organisationen behöver ta intryck från det omgivande samhället och ta in 

människor av olika kulturell bakgrund och av båda könen för att kunna serva detta samhälle 

maximalt. Givetvis ska alla inom organisationen vara fysiskt och psykiskt starka, kunna tala 

svenska och motsvara högt ställda krav på etik med mera. Detta sammantaget skulle göra 

Räddningstjänsten till en optimal organisation i samhällets tjänst. 

 
Vi anser att forskning kring jämställdhet och jämlikhet är av stor vikt när det gäller att 

förändra och förbättra rådande strukturer i samhället. När det gäller en så stor och 

samhällsnyttig organisation som Räddningstjänsten utgör i vårt samhälle innebär det också ett 

ansvar för att säkra tryggheten för dess invånare. Enligt vårt sätt att se det innefattar denna 

trygghet även jämställdhet och jämlikhet.   
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Bilaga.1 

                                                                                                                    
 
 
Vi är två studenter som läser sociologi på Högskolan i Halmstad. I samarbete med 
räddningstjänsten, tidigare brandförsvaret, gör vi en undersökning om hur 
räddningstjänsten uppfattas av samhällets medborgare utifrån ett 
jämställdhets/jämlikhetsperspektiv. 
 
1.  Har du varit i kontakt med räddningstjänsten någon gång?  � Ja � Nej 
 
    Om ja, i vilket samband?.................................................................................. 
 
     Hur upplevde du det bemötande du fick?........................................................ 
     � mycket bra   � bra � varken bra eller dåligt �dåligt �mycket dåligt 
 
2. Vad uppfattar du att räddningstjänsten har för uppgift/uppgifter i samhället? 
        � Släcka bränder  � Hjälpa till vid trafikolyckor 
        � Hjälpa till vid översvämningar     � Utbildningar på skolor/ arbetsplatser  
        � Annat……………………………………………………………………… 
 
JÄMO har nyligen gått ut och kritiserat räddningstjänsten i Halmstad för att inte ha 
några kvinnliga brandmän anställda. 
 
3. Vad är din uppfattning om jämställdheten inom räddningstjänsten? 
     � Kvinnor passar inte in i denna organisation? Eller i denna typ av jobb?            
     � Jag kan tänka mig ett fåtal kvinnor 
     � Jag kan tänka mig kvinnor på specifika poster såsom administrativa tjänster 
     � Arbetet borde vara jämt fördelat mellan kvinnor och män 
     � Annan åsikt…………………………………………… 
 
4. Anser du att själva räddningsarbetet skulle kunna påverkas om fler kvinnor arbetade             
     inom yrket? 
     � Ja, till det sämre  � Ja, till det bättre �Nej, det skulle inte påverkas 
Kommentar……………………………………………………………………….. 
 
5. Anser du att räddningstjänsten kan hamna i situationer där arbetet kan påverkas av 
    räddningspersonalens kön: 
   � Ja, där kvinnor är bättre lämpade än män 
   � Ja, där män är bättre lämpade än kvinnor 
   � Nej, båda är lika lämpliga 
   � Ja, där kvinnor kan vara helt olämpliga 
   � Ja, där män kan vara helt olämpliga 
   Kommentar……………………………………………………………………………. 
      



 
Inom räddningstjänsten i Halmstad finns det 70 anställda varav 1 har 
invandrarbakgrund (definition: födda och påbörjad skolutbildning utanför Sverige), 5 
är kvinnor dock är ingen av kvinnorna brandmän utan har andra tjänster. 
 
6. Anser du att själva räddningsarbetet skulle kunna påverkas om fler personer med  
  invandrarbakgrund arbetade inom yrket?  
   � Ja, till det sämre  � Ja, till det bättre � Nej, det skulle inte påverkas 
   Kommentar………………………………………………………………………. 
 
7. Anser du att räddningstjänsten kan hamna i situationer där arbetet kan påverkas av  
   räddningspersonalens etniska bakgrund: 
  � Ja, där invandrare är bättre lämpade än sina svenska kollegor 
  � Nej, båda är lika lämpliga 
  � Nej, där invandrare kan vara helt olämpliga 
  Kommentar……………………………………………………………………………. 
 
8. Anser du att själva räddningsarbetet kommer att förändras om det blir fler kvinnor inom 
    kåren? 
    � Ja  � Nej � Vet ej 
     Kommentar………………………………………………………………………….    
 
9. Anser du att själva räddningsarbetet kommer att förändras om det blir fler invandrare 
    inom kåren?  
    � Ja  � Nej � Vet ej 
    Kommentar……………………………………………………………………….    
        
10. Om du befinner dig i ett skarpt läge, anser du att det har betydelse om det är en man,  
      kvinna eller invandrare som räddar dig? 
      � Ja 
      � Nej 
      Kommentar………………………………………………………………………..   
 
11. Ålder………………….. 

 
12. Kön           � Man � Kvinna 
 
13. Utbildning  � Grundskola   � Gymnasieskola    
 

   � Högskola/Universitet � Annan  
 
14. Är du själv eller någon av dina föräldrar födda utomlands?  
                         � Ja                                      � Nej 
 
 
Tack för Din medverkan! 



Bilaga 2 
 
Intervjuguide  
 
Hur länge har du arbetat som brandman 
 
Hur är det att arbeta som kvinna/invandrare inom räddningstjänsten 
 
Mötte du några hinder på vägen till din anställning 

- testerna 
- anställningsintervju 

 
Hur blev du omhändertagen som nyanställd 
 
Har du upplevt att män/kvinnor har fått ett annorlunda bemötande som 
nyanställd 

- från ledning 
- från arbetskamrater 
- allmänheten 

 
Hur upplever du bemötandet i allmänhet från 

- kollegor 
- ledningen 
- allmänheten 
- andra professionella såsom polis, ambulans etc. 
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