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Jämställdhet och jämnställdhetsarbete är aktuellt inom dagens arbetsliv och tidigare 
mansdominerade yrken får allt högre krav på sig att bli mer jämställda. Denna uppsats syftar 
till att undersöka och förstå hur heltidsarbetande brandmän på en station upplever jämställdhet 
och jämställdhetsarbete inom räddningstjänsten.   

Med hjälp av teorier kring hur kön görs, hur ett maktperspektiv och en strukturell ansats kan 
visa mäns och kvinnors olika villkor i en organisation samt teorier som är mer specifika för 
jämställdhet och förändringsarbete analyseras brandmännens tal om jämställdhet och 
jämställdhetsarbete. Studiens resultat har samlats in genom kvalitativa intervjuer med sju 
brandmän som sedan analyserats och tolkats med hjälp av teorierna.  

Analysen visar att det finns en uppfattning hos brandmännen att män och kvinnor är 
biologiskt olika och krav på fysisk styrka legitimerar exkludering av kvinnor. Ojämställdheten 
ses till viss del som något naturligt och genom att driva ett aktivt jämställdhetsarbete ges 
kvinnor obefogade fördelar. Genom att fysisk styrka blir en legitim anledning till exkludering 
läggs ansvaret för ojämställdheten på kvinnorna och att de inte har det som krävs.  

Det finns också ett motstånd mot jämställdhet som analyserats, och det uttalade motståndet 
verkar rikta sig mot ledningens sätt att rekrytera kvinnor. Respondenterna menar att ledningen 
måste sänka kraven vid anställning av kvinnor, vilket riskerar deras och samhällets säkerhet. 
Vid djupare analys visar det dock en föreställning att kvinnor inte klarar de fysiska kraven och 
att de inte är lämpade som brandmän. Den fysiska styrkan blir ingen egenskap som enskilda 
individer eller kvinnor kan ha, utan den blir en del av det sociala görandet av manlighet. Det 
är därför inte styrka som brandmännen efterfrågar utan manliga brandmän och motståndet 
verkar därför rikta sig mot att kvinnors representation inom yrket ökar. 

 
Nyckelord: Räddningstjänst, brandmän, jämställdhet, jämställdhetsarbete, förändringsarbete, 
maktperspektiv. 

 
 
 
 



Abstract 
Title: Who is a firefighter? A qualitative study of firefighters views on gender equality and 
gender equality work. 

Author: Josefin Kess 
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VT 2013 

Gender equality and gender equality work is relevant for today's working life, and previously 
male-dominated occupations may be increasingly under pressure to become more equal. This 
paper aims to explore and understand how the firefighters at a station are experiencing gender 
and gender equality in rescue services. 

Using theories of how sex is done, how a power perspective and a structural approach can 
show men's and women's different conditions in an organization, and theories that are more 
specific to gender and change management the firefighters talk about gender and gender 
equality are analyzed. Essay results were collected through interviews with seven firefighters 
and then analyzed and interpreted with the help of theories. 

The analysis shows that there is a perception among the firefighters that men and women are 
biologically different and that required physical strength legitimizes the exclusion of women. 
Inequality is seen as something natural and by pursuing an active gender equality women are 
given unwarranted benefits. When physical strength becomes a legitimate reason for 
exclusion, the responsibility for gender inequality is put on women and that women don’t 
have what it takes. 

There is also a resistance against gender equality analyzed in the paper, and it's stated 
opposition seems to be directed against the management's way of recruiting women. 
Respondents argue that management must reduce requirements for the employment of 
women, and therefore risk their and society's safety. Deeper analysis shows however, a 
perception that a woman can´t do the physical requirements and that women are not suitable 
as firefighters. The physical strength is not an individual characteristic that women can have, 
but it becomes part of the social performance of masculinity. It is not strength that firefighters 
are demanding but male firefighters, and resistance therefore appears to be directed against 
the representation of women in the profession that increases. 

Key words: Fire department, firefighters, gender equality, gender equality work, change 
management, power perspective. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund och problemområde 
Det övergripande målet för svensk jämställdhetspolitik lyder: män och kvinnor skall ha 
samma makt att forma samhället och sina egna liv, vilket förutsätter att samma rättigheter, 
skyldigheter och möjligheter råder på livets alla områden (Regeringens skrivelse 2011/12:3). I 
detta övergripande mål finns ett tydligt fokus på makt och maktresurser för att ett jämställt 
samhälle ska bli verklighet. För att män och kvinnor ska ha samma makt att forma samhället 
och sina egna liv måste män och kvinnor också ha tillgång till samma möjligheter och 
värderas lika högt. Då arbetslivet kan vara en källa till både inkomst, makt och inflytande är 
det också genom arbetet som människor får en möjlighet att forma samhället och sina egna 
liv. Därför anser jag att arbetslivet är en viktig del att förstå och analysera ur ett 
maktperspektiv.   

Den svenska arbetsmarknaden karakteriseras av en tydlig horisontell könssegregering där män 
i högre grad återfinns i vissa sektorer och yrken medan kvinnor återfinns i andra (SOU 
2004:43). Manliga sektorer är till exempel bygg och industri, medan kvinnor oftare återfinns i 
offentlig sektor inom vårdyrken. Lena Abrahamsson menar att det beror på att arbetsuppgifter 
och yrken till stor del är könsmärkta och att kvinnliga respektive manliga verksamheter har 
olika karaktär gällande arbetsmiljö, status, inflytande och lön. Om kvinnliga yrken har sämre 
arbetsmiljö, status och lön samt mindre inflytande, blir det tydligt att det finns en ojämlikhet 
ur ett maktperspektiv. Abrahamsson skriver också att konstruktionen av manlighet och 
yrkesarbetare är nära sammankopplat och att kopplingarna mellan manlighet och 
industriarbetare troligen är ännu mer komplexa, intima och svårföränderliga (Abrahamsson 
2009:300ff). Hon menar att yrkesidentiteten och symbolerna för industriarbetare i många 
aspekter har en nära koppling till en viss sorts manlighet. Ericson (2010) visar på hur en 
liknande koppling mellan manlighet och brandman finns väldigt starkt förankrad i samhället 
och att de egenskaper en brandman förväntas ha är sammanlänkade med stereotypa manliga 
egenskaper. Räddningstjänsten har länge varit undantaget från jämställdhetsarbete i någon 
större utsträckning, men på senare år har kraven ökat. Sedan 1990-talet har Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) utfört en rad åtgärder som syftar till att öka andelen 
kvinnor inom räddningstjänsten (MSB Jämställdhet och mångfald). Kvinnors representation 
inom yrket har ökat men MSB skriver att det går långsamt. Siffror på myndighetens hemsida 
visar att 2009 representerade kvinnor 1,47% av heltidsarbetande brandmän i operativ tjänst 
(MSB Jämställdhet i siffror). 2011 hade siffran ökat till 2,4%. Som framgår av dessa siffror 
har räddningstjänsten en stor utmaning framför sig i arbetet att öka kvinnors möjligheter och 
representation inom yrket.  

Jämställdhet är ett brett begrepp utan någon fast definition, varför det blir av intresse att se hur 
det tolkas i relation till räddningstjänsten (jmf. Ekström 2012:22). Handlar det enbart om att 
representation av kvinnor i yrket ska öka eller inriktar det sig på en omfördelning av 
maktresurser inom organisationen och om att förändra kopplingen mellan brandman och man? 
Både Anna Isaksson och Birgitta Jordansson beskriver en problematik med att praktiska 
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jämställdhetsarbeten ofta saknar maktperspektiv, till förmån för nyttoargument (Isaksson 
2010:167; Jordansson 2005:250f). Nyttoargument verkar vara MSBs främsta anledning till att 
öka andelen kvinnor inom räddningstjänsten då de menar att ”ett effektivt olycksförebyggande 
arbete kräver inblick i och kunskap om alla delar av samhället” (MSB bättre blandning på 
brandstationerna). De skriver vidare på sin hemsida att en synlig mångfald inom 
räddningstjänsten är viktig, vilket visar på att det till stor del handlar om representation. 

När MSB gör satsningar på jämställdhet innebär det till viss del att stötta räddningstjänsternas 
jämställdhetsarbete ekonomiskt (MSB Jämställdhet och mångfald). Räddningstjänsterna 
skapar med det ekonomiska stödet olika projekt som initieras och utformas uppifrån av 
ledning och projektledare på stationerna. Den räddningstjänst mina respondenter arbetar på 
har genomfört olika projekt med varierande resultat. I skrivandets stund är det knappt 20 
procent kvinnliga anställda i operativ heltidstjänst, vilket är en stor andel med tanke på de 
siffror MSB redovisar. Mina respondenter nämner att deras station ofta kallas för en 
”kvinnostation” och fokus i organisationens projekt har varit att öka den numerära 
representationen av kvinnor, varför de också nått upp till nästan 20 procent. Det projekt som 
pågår på stationen under mitt uppsatsarbete syftar till att inom en viss tidsram, öka den 
numerära jämställdheten till en andel där minst 40 procent är kvinnor. Brandmännen verkar 
inte vara delaktiga i utformningen eller initierandet av jämställdhetsprojekt, men det är de 
som blir inblandade på en vardaglig nivå och ser eventuella konsekvenser av det. Jag har 
tidigare under min studietid genomfört en undersökning där projektledare och chefer 
intervjuades om mångfald- och jämställdhetsarbete. Genom den studien fick jag samma 
uppfattning om att de arbetande brandmännen inte är speciellt delaktiga av utformandet eller 
tillvägagångssättet för jämställdhetsarbetet.  Detta gjorde mig nyfiken på hur de brandmän på 
den station där jag genomfört undersökningen, tolkar jämställdhet och jämställdhetsarbetet. 
Isaksson (2010) konstaterar att det finns en tröghet gällande förändringsarbete av 
könsordningar i organisationer och menar att brist på kunskap, ovilja och motstånd bidrar till 
frånvaron av förändringar som leder till ökad jämställdhet. Den station där mina respondenter 
arbetar, driver med sitt projekt ett förändringsarbete där insatserna ligger på att underlätta för 
kvinnor att kunna anställas. De verkar därmed ha ett tydligt individfokus där de vill stärka 
kvinnors representation och förmåga. Eftersom brist på kunskap, ovilja och motstånd är 
bidragande faktorer till att jämställdhetsarbetet kan misslyckas, blir det intressant för mig att 
studera hur mina respondenters föreställningar och kunskap ser ut samt om det finns ett 
motstånd mot jämställdhetsarbete inom räddningstjänsten.  

Det ursprungliga syftet med studien innefattade enbart jämställdhet som begrepp och hur det 
tolkas, men jag har funnit det omöjligt att separera begreppet jämställdhet och brandstationens 
jämställdhetsarbete i intervjusituationerna. Respondenternas tolkningar och uppfattningar om 
jämställdhet är tydligt påverkade av det jämställdhetsarbete som utförs, då det är genom 
jämställdhetsarbetet som de kommer i kontakt med jämställdhet.   

1.2 Syfte 
Studien syftar till att ur ett maktperspektiv undersöka hur de anställda brandmännen tolkar 
jämställdhet och jämställdhetsarbetet inom räddningstjänsten.  
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1.3 Frågeställningar 
För att kunna besvara studiens bredare syfte har två frågeställningar konkretiserats som lyder: 

Vilka föreställningar har respondenterna om jämställdhet och jämställdhetsarbetet?  

Går det att identifiera ett motstånd mot jämställdhetsarbetet och hur tar det sig i så fall i 
uttryck? 

1.4 Avgränsningar 
Genom att formulera syftet till att undersöka brandmännens tolkningar ur ett maktperspektiv 
utgår studien från ett maktperspektiv på jämställdhet och jämställdhetsarbete. Genom syftets 
formulering tas det för givet att det finns en maktrelation mellan könen som kan skapa 
förståelse för brandmännens upplevelse av jämställdhetsarbetet. På så sätt ges inget utrymme 
för att relationen mellan könen och kvinnornas exkludering ur yrket är något annat än 
maktrelationer. Maktperspektiv kommer utvecklas senare i teoriavsnittet. 

Det empiriska materialet är avgränsat till de sju respondenter som intervjuats, vilka alla är 
heltidsarbetande brandmän på en station. När ledningens syn på jämställhet och 
jämställdhetsarbetet berörs, så utgår informationen från vad de sju respondenter som 
intervjuats upplever som ledningens perspektiv. Någon ur ledningen är inte intervjuad utan 
det ska tolkas som hur brandmännen upplever direktiven uppifrån. På liknande sätt görs inga 
försök att generalisera utifrån vad brandmän generellt tycker om jämställdhet och 
jämställdhetsarbete utan det är respondenternas upplevelser undersökningen försöker spegla 
och skapa förståelse för. 

1.5 Disposition  
I kapitel 1 redogörs för bakgrunden till studiens problemområde samt studiens syfte och 
frågeställningar presenteras. I kapitel 2 kommer tidigare forskning som är relevant för 
undersökningen presenteras samt vilka kunskapsluckor som studien gör anspråk på att fylla. I 
avsnitt 3 presenteras teoretiska utgångspunkter uppdelade i två block. I det första blocket 
presenteras användbara teorier kring hur kön görs, samt hur ett maktperspektiv och en 
strukturell ansats kan visa mäns och kvinnors olika villkor i en organisation. I det andra 
blocket presenteras teorier som är mer specifika för jämställdhet och förändringsarbete. I 
kapitel 4 redogörs för hur uppsatsarbetet varit utformat och vilken metod som använts. I 
kapitlet visas hur det empiriska materialet samlats in och analyserats, samt förs en diskussion 
kring vad de metodologiska valen kan få för konsekvenser för studiens slutgiltiga resultat. I 
kapitel 5 presenteras det empiriska materialet under fyra underrubriker. I kapitel 6 analyseras 
det empiriska material utifrån de teoretiska utgångspunkterna samt i relation till den tidigare 
forskningen. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 
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2 Tidigare forskning 
Under detta avsnitt introduceras tidigare forskning som bidragit med kunskap inom det valda 
området. Forskning presenteras med fokus på föreställningar om jämställdhet, jämställdhet 
ur ett maktperspektiv samt forskning om brandmän och maskulinitet för att ge en bakgrund 
till hur maskulinitet är kopplat till brandmannayrket. Även andra artiklar och forskning som 
gjorts på området kommer presenteras för att ge en överblick över forskningsläget. Kapitlet 
avslutas med hur denna undersökning positionerar sig i relation till den tidigare forskningen 
samt vilka kunskapsluckor den avser försöka fylla. 

Malin Rönnblom har forskat på hur politiker uppfattar begreppet jämställdhet i sin avhandling 
Ett eget rum? Kvinnors organisering möter etablerad politik (2002) och menar att en vanlig 
syn i jämställdhetssammanhang är att ett jämställdhetsproblem ofta handlar om en numerär 
obalans mellan män och kvinnor. Rönnblom menar att enligt de flesta politiker hon intervjuat 
innebär inte jämställdhet att kvinnor ska ges mer inflytande, utan att de måste ges mer 
möjligheter att komplettera män. Ansvaret läggs då på kvinnorna och att de måste våga eller 
vilja ta sig in. Hon menar också att ojämställdhet ofta förläggs till andra arenor än de som 
respondenterna befinner sig i, det vill säga att man ser sin egen arena som mer jämställd än 
andra delar av samhället. Rönnblom kommer fram till att det finns ett genomgående tema av 
konstaterande av att män och kvinnor är olika och kompletterar varandra, men att det inte ska 
utgöra hinder för någon. Skillnaderna grundar sig i biologiska olikheter och problemet med 
ojämställdhet, som Rönnbloms respondenter ser det, är att egenskaperna inte värderas lika 
högt. En av Rönnbloms slutsatser är att politikerna i hennes forskning tolkar jämställdhet på 
ett sätt som utesluter förekomsten av ett könsmaktssystem. Problemet med ojämställdhet 
kopplas ofta till den privata sfären och till kvinnor, istället för till hur samhället är ordnat. Hon 
menar också att olikheten mellan män och kvinnor hela tiden kopplas till kvinnor och att 
kvinnor är olika. Manligheten blir det normala och behöver inte definieras. Rönnblom 
kommer också fram till att en vanlig syn är att jämställdhet är något som bör få växa fram på 
så kallad naturlig väg, och inte forceras fram genom aktiva handlingar. Det ska ske frivilliga 
handlingar som kan betraktas som naturliga och självklara.  

Även Vicki Johanssons forskning visar hur jämställdhet relateras till frågor om mäns och 
kvinnors egenskaper. Johansson (2001) har genom sin forskning i boken Där könsmakten 
förändras studerat olika privata och offentliga organisationer som har olika stark 
könsmaktsordning. Johansson skriver att ojämställdhet är en konsekvens av att människor 
formerat sig i olika sociala grupper för att som kollektiv och individer kunna upprätthålla 
handlingsfrihet. Om kampen för handlingsfrihet förs inom ramen för en maktordning som gör 
att vissa individer på grund av sin sociala grupptillhörighet har bättre förutsättningar att vinna 
kampen om handlingsfrihet, genereras och upprätthålls en socialt betingad ojämställdhet. 
Denna kamp om handlingsfrihet som Johansson beskriver förs på både individuell och 
kollektiv nivå. Hon menar att man skapar kollektiva erfarenhetsbilder som grundar sig i de 
sociala maktrelationerna och som existerar eftersom män och kvinnor identifierar sig själva 
som tillhöriga dessa sociala grupper. Erfarenhetsbilderna kan antingen försvara eller utmana 
de rådande maktrelationerna mellan könen och hon benämner dessa som egenskapstänkande 
eller maktordningstänkande. Egenskapstänkande upprätthåller och försvarar de rådande 
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könsrelationerna och innebär ett tänk där egenskaper är relaterade till kön och att de är 
könsspecifika och komplementära. Det kan liknas vid hur politikerna i Rönnbloms forskning, 
som presenterades ovan, uppfattar jämställdhet. Maktordningstänkandet är istället en kollektiv 
erfarenhetsbild som ifrågasätter hur könens maktrelationer gestaltar sig. Till skillnad från 
egenskapstänkandet så innebär det att föreställningar om könens relationer över huvud taget 
inte relaterar till egenskaper, utan man ser istället en intressemotsättning mellan män och 
kvinnor. Män har till skillnad från kvinnor något att förlora på jämställdhet och antas agera 
både på individuell och kollektiv nivå för att fastslå och försvara sina positioner. Den sociala 
gruppen män vinner på ojämställdhet, varför Johansson menar att de inte har något objektivt 
intresse av att medverka för jämställdhet. Det män vinner på ojämställdheten är en handlings- 
och rörelsefrihet, det vill säga en autonomi. Johansson menar att ojämställdheten grundar sig i 
omsorgsarbete och att män på ett annat sätt än kvinnor kan välja om de vill ta ansvar för 
omsorgsrelaterat arbete. Det leder till att kvinnors handlings- och rörelseutrymme är beroende 
på vilka val män gör.  Därför menar Johansson att mäns individuella och kollektiva 
handlingar syftar till att bevara ojämställdhet istället för att realisera jämställdhet. Enligt 
maktordningstänkandet används egenskapstänkandet medvetet för att förhindra män och 
kvinnor från att bryta könens nuvarande maktrelation. De människor med egenskapstänkande 
ser enligt Johanssons empiriska material i mycket större utsträckning att samhället redan idag 
är jämställt och är mer negativa till en jämn, som jag tolkar det numerär, könsfördelning.  

Genom detta kommer Johansson (2001) fram till att det är lättare att förändra 
könsmaktsordningen i en organisation med en svag könsmaktsordning, men det förutsätter att 
det finns konkurrerande kollektiva erfarenhetsbilder. Oavsett om en organisation har svag 
könsmaktsordning så kan den inte förändras om den enda kollektiva erfarenhetsbild som finns 
är egenskapstänkandet. En förutsättning för detta är att kollektiva erfarenhetsbilder möts och 
jämförs. För att kunna utmana den rådande könsmaktsordningen krävs därmed att män och 
kvinnor kan jämföra erfarenhetsbilder och inte hålls isolerade från varandra på varken 
kollektiv eller individuell nivå. Ett egenskapstänkande i en organisation med stark 
könsmaktsordning ökar sannolikheten för att individuella män och kvinnor agerar på ett sätt 
som förstärker rådande könsmönster. Exempelvis kan egenskapstänkande hos män leda till att 
de inte tar ut föräldraledighet och hos kvinnor att de inte önskar bli chefer. Johansson menar 
också att könsmaktskampen sker mer öppet i en organisation med svag maktordning medan 
den sker mer dolt i en organisation med stark maktordning. Johansson skriver att inom ramen 
för maktordningar utvecklas teorier eller föreställningar om varför könsrelationer ser ut som 
de gör. Dessa föreställningar baseras ofta på att män och kvinnor är olika samt att båda könen 
har vissa könsspecifika egenskaper som till sin karaktär ofta kompletterar varandra. Denna 
könsrelation ses ofta som naturlig och funktionell, exempelvis att kvinnor är omvårdande i sin 
natur, vilket förklarar och motiverar kvinnodominansen inom vårdyrke.  

Ericson (2011) beskriver hur män på ett självklart sätt kan göra anspråk på att vara 
kompetenta brandmän medan kvinnliga brandmän ses som antingen avvikande kvinnor eller 
avvikande brandmän. Ofta motiveras kvinnliga brandmän som ett slags komplement när det 
behövs något annorlunda inom räddningstjänsten, som att man behöver förändra 
arbetsuppgifterna till mer förebyggande eller mer omvårdande. Det som verkar vara i fokus 
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för brandmännen i Ericsons studie är det handgripliga räddandet av liv, det vill säga det 
operativa arbetet. Eftersom fokus ligger på det operativa arbetet så blir ifrågasättandet av 
kvinnors fysiska styrka ofrånkomligt, och det blir också ett logiskt argument till att kvinnor 
utestängs från yrket. Ericson fann att yrkets koppling till manlighet var hårt förknippad med 
anställningskraven. En rädsla syntes mot att ta in fler kvinnor då anställningstesterna 
eventuellt skulle komma att sänkas, vilket gör att det kan vara svårt att lita på eventuella 
kvinnliga kollegor. Ericsons respondenter uttryckte att om testerna motsvarade arbetskraven, 
vilket sorterade bort kvinnor, visade testerna att arbetet krävde en fysisk styrka som enbart 
män kunde uppbåda. För att kunna ha förtroende för sina kollegor var det viktigt att 
anställningskraven inte sänktes för att få in fler kvinnor, samtidigt som de kvinnor som klarat 
kraven ändå inte fick förtroende från kollegorna.  

Ericson (2011) kommer också fram till att brödraskap och intimitet är viktigt för 
brandmännen och något de värnar om. Det påpekades att denna intima relation kunde 
upprätthållas kanske tack vare att de bara var män i arbetsgrupperna. En viktig del i denna 
gemenskap är en ”rå men hjärtlig” jargong som ett tecken på samhörighet och gemenskap. 
Men denna samhörighet vilar på normer om att brandmän idealt sett är vita, heterosexuella 
arbetarklassmän. Brandmännen i Ericsons studie beskrev jargongen som uttryck för en 
särskild form av intimitet och närhet och att den stod för en form av umgänge som enbart var 
möjlig i relationer mellan män. Jargongen beskrivs som en exkluderande faktor både 
gentemot kvinnor, men också gentemot män som inte kan hantera den. En anledning till att 
vissa av brandmännen i Ericsons studie såg positivt på kvinnor inom yrket var för att förändra 
den hårda jargongen och få lite bättre disciplin, då man inte kan uttrycka sig likadant inför 
kvinnor som inför män. Men det sågs också som negativt då det kunde få konsekvensen att 
det förändrade eller till och med förlorade sin form av gemenskap. Sammanfattningsvis menar 
Ericson att jargongen fyllde funktion som både exkluderings- och inkluderingsmekanism som 
upprätthöll idéer om vem som passade i yrket. Ericson beskriver att ledningen och 
brandmännen i hans studie verkar ha olika uppfattningar om vad deras arbete går ut på. 
Brandmännen ser sin arbetsuppgift som rent operativ och menar att de ska vara på stationen 
ifall något händer, och det spelar ingen roll vad de gör under den ”lediga tiden”. Ledningen 
däremot ser arbetet som icke-produktivt och har börjat lägga till arbetsuppgifter som 
brandmännen uppfattar som utfyllnad för att det ska verka produktivt. Brandmännen uttrycker 
då att ledningen missförstått eller missuppfattat vikten av att ha fri tid tillsammans. 

Rönnbloms forskning bli relevant för denna studie då respondenterna själv får tolka begreppet 
jämställdhet och dess innebörd. Då räddningstjänsten är en politiskt styrd organisation blir 
Rönnbloms (2002) forskning på hur politiker uppfattar jämställdhet väsentlig. De som 
beslutar om räddningstjänstens jämställdhetsarbete och till viss del utformar arbetet befinner 
sig på ledande positioner i organisationen. Om styrande politiker har vissa föreställningar om 
jämställdhet blir det intressant att se om en liknande föreställningar finns lägre ner i 
organisationen. Studien kommer försöka svara på om likartade uppfattningar om män och 
kvinnors biologiska olikheter finns på en lägre organisationsnivå, samt om uteslutandet av ett 
maktperspektiv också syns där. Ledningens och politikernas föreställningar om jämställdhet 
kan ha stor betydelse för hur jämställdhet får tolkas i en organisation. Johanssons (2001) 
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forskning kan bringa förståelse för varför kvinnor blir exkluderade ur brandmannayrket 
genom ett maktperspektiv. Om räddningstjänsten kan beskrivas som en organisation med 
stark könsmaktsordning borde liknande resultat som de Johansson beskriver att synas. Det kan 
också vara en eventuell förklaringsmodell till utestängandet av kvinnor genom argument om 
biologiska fysiska förutsättningar, då Johansson menar att män har något att vinna på ett 
ojämställt läge. Hon menar att biologiska egenskapsargument kan vara ett verktyg för att 
behålla sin makt i en ojämställd organisation. Johanssons forskning blir användbar för att 
identifiera liknande erfarenhetsbilder som hon beskriver, då räddningstjänsten är en 
organisation med stark könsmaktsordning. Samtidigt kan möjligtvis exempel hittas på vilka 
erfarenhetsbilder som finns inom organisationen, för att på det sättet möjligtvis kunna förstå 
ett eventuellt motstånd mot jämställdhetsarbete. Johansson menar att kampen mellan sociala 
grupper handlar om handlingsfrihet och att män medvetet kämpar för att behålla ett ojämställt 
läge. Möjligtvis förs en liknande kamp på räddningstjänsten och eventuellt existerar 
brandmännens eventuella motstånd för att medvetet behålla ett ojämställt läge. Johansson 
verkar också förutsätta att kvinnor och män har olika erfarenhetsbilder och att genom att de 
möts så kan en förändring vara möjlig. På räddningstjänsten arbetar ett antal kvinnor och det 
kan bli intressant att se om kvinnor och män verkligen har olika erfarenhetsbilder i en 
organisation med så stark könsmaktsordning som räddningstjänsten har. 

Ericssons forskning bidrar till studien dels genom att ge bakgrund till hur brandmannayrket är 
förknippat med maskulinitet och manlighet, och dels ge förståelse för respondenternas 
reaktioner på jämställdhetsarbetet. Det finns ganska lite forskning på jämställdhet i 
brandmannayrket i en svensk kontext men Ericson (2011) har i sin avhandling berört 
kvinnliga brandmän och hur de uppfattas. Hans avhandling är inriktad på maskulinitet och 
brandmän och denna undersökning kan då bidra genom att fokus istället läggs på jämställdhet 
och inte manlighetsidealet inom räddningstjänsten. Ericson har också skrivit en rapport om 
jämställdhet inom en räddningstjänst som publicerades 2004, där han bland annat kom fram 
till att motståndet mot ökad jämställdhet kunde sättas i samband med konflikter mellan olika 
personalgrupper inom organisationen. Brandmännens kritik mot kraven på ökad jämställdhet 
flöt samman med en mer allmän strid mellan operativ personal och ledning. Även Ericson 
konstaterar att det finns ytterst lite forskning på räddningstjänsten ur ett genusperspektiv, och 
att det som finns i huvudsak är i brittisk eller nordamerikansk kontext. Här nedan presenteras 
en del av detta kortfattat för att ge en översikt över forskningsläget.  

Dave Baigents avhandling (2001) fokuserar i likhet med Ericson på maskulinitet och 
mansidealet inom Räddningstjänsten i en brittisk kontext. Han kommer bland annat fram till 
att den hjälteroll som knyts till brandmän måste förstås i termer av maskulinitet och att 
brandmän strävar efter att reproducera föreställningen om speciellt manliga män (Baigent 
2001:127).  Liknande forskning på brandmannarollen och det manliga symbolvärde som 
kopplas till den, är mer utforskat internationellt. John McWilliams (2007) har kopplat den till 
populärkulturen och studerat hur brandmän framställs i film, reklam osv. Lorber (2002) har 
gjort liknande studier på hur brandmän framställdes i samband med attacken mot World Trade 
Center i New York. Gemensamt för dessa internationella studier är att fokus ligger på 
maskulinitet och manlighetsideal, hur det ser ut och hur det reproduceras. Det är en viktig del 



8 
 

i att försöka förändra brandmannarollen, men den maktrelation som finns mellan manligt och 
kvinnligt förbises. Om arbete enbart läggs på att förändra manlighetsidealet inom 
räddningstjänsten så kommer det per automatik inte innebära att fler kvinnor kan bli 
brandmän. Arbetet måste också innebära en uppmärksamhet på strukturer och maktrelationer 
för att den rådande ordningen ska förändras.  

Det finns stora kunskapsluckor gällande räddningstjänsten och jämställdhet samt 
jämställdhetsarbete. En grund i föreställningar om jämställdhet kan säkerligen kopplas till det 
maskulinitetsideal som en del forskning utförts på. Dock finns väldigt lite forskning även på 
detta i en svensk kontext. Denna studien kan bidra till den lucka som finns inom fältet då 
jämställdhetsarbete pågått inom räddningstjänsten sedan 1990-talet, men ändå verkar vara 
relativt outforskat inom akademien (jmf. MSB Jämställdhet och mångfald).  
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3. Teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt presenteras teorier och begrepp som är relevanta i analysen av det empiriska 
materialet. Avsnittet är indelat i två block där det första presenterar teorier om hur kön görs 
samt hur en strukturell ansats och ett maktperspektiv ger en förståelse för mäns och kvinnors 
olika villkor. I det andra blocket presenteras teorier kring jämställdhet och hur det tar sig i 
uttryck i organisationer samt om mer praktiskt jämställdhetsarbete. Båda blocken av 
teoretiska utgångspunkter behövs för att skapa en bild av respondenternas föreställningar om 
jämställdhet och jämställdhetsarbete. Genom teorier om jämställdhet och förändringsarbete 
kan en identifikation göras av hur arbetet varit upplagt, hur respondenterna tolkar 
jämställdhet och jämställdhetsarbetet samt hur de talar om det. För att kunna analysera 
diskursen1 och uppfattningar om jämställdhet ur ett maktperspektiv behövs det andra 
teoretiska blocket. Det används till att analysera respondenternas uttalade föreställningar om 
jämställdhet mer grundligt och förstå det som inte uttalas tydligt.  

3.1 Att göra kön ur ett strukturellt maktperspektiv 
Att göra kön ur ett strukturellt maktperspektiv blir relevant för min analys av respondenternas 
föreställningar om jämställdhet och jämställdhetsarbete, deras eventuella motstånd och vad 
motstånd kan grunda sig i. Respondenterna uttalar sig om jämställdhet och 
jämställdhetsarbete och för att kunna analysera deras föreställningar ur ett maktperspektiv blir 
dessa teorier viktiga. 

3.1.1 En strukturell ansats 
Anna Wahl m.fl (2001) beskriver att en strukturell ansats på könssegregering i arbetslivet 
innebär att bilder av manligt och kvinnligt finns inbyggda i positioner eller funktioner. Vad 
som är kvinnligt eller manligt följs ofta inte naturligt av arbetsuppgifter eller essentiella 
föreställningar om kön. Poängen med att se könssegregering ur ett strukturellt perspektiv är 
att det synliggör kvinnor och mäns olika villkor i en organisation. Olika förutsättningar och 
villkor kan förklaras ur ett strukturellt perspektiv istället för som individuella problem, som 
till exempel att kvinnor har lägre lön för att de inte vågar kräva högre. I exemplet läggs 
problemen utifrån en individuell förklaringsmodell, på kvinnorna som individer och deras 
bristande förmåga, istället för att se strukturer som värderar kvinnors arbete lägre.  

Rosabeth Moss Kanter var en av de första att studera könsordning i organisationer utifrån ett 
strukturellt perspektiv. Hon behandlar i sin bok Men and Women of a corporation (1977) 
strukturella effekter av kvinnor och mäns beteenden samt orsakerna till deras placering i 
organisationer. Hon utvecklade en teori om hur organisationsstrukturer begränsar kvinnors 
möjligheter då hon menar att kvinnors positioner omöjligt kan förklaras på en individuell 
nivå. Hon presenterar en strukturell aspekt som hon benämner som Nummer: Minoriteter och 
majoriteter (Numbers: Minorities and Majorities) som jag kommer använda för att studera 
kvinnor och mäns situation på räddningstjänsten utifrån mina respondenters berättelser. Först 
tänker jag redogöra för de begrepp hon använder för att beskriva organisationer och 
medlemmarna i dessa. En organisation som bara består av en specifik social grupp, 

                                                 
1 Se vidare s 13 för hur diskurser förstås och definieras i denna undersökning. 
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exempelvis enbart av män, beskriver hon som en enhetlig (uniform) grupp. Kanter menar att 
en grupp kan ses som enhetlig och homogen utifrån sociala kategorier som exempelvis kön 
eller etnicitet. Om en grupp består av en övervägande del av medlemmar från en social grupp 
benämner Kanter den som en skev (skewed) grupp. Den numerära majoriteten i en skev grupp 
är de som kontrollerar gruppen och kulturen inom gruppen. Minoriteten i en skev grupp 
benämner hon som symboler (tokens) och menar att de ofta behandlas som representanter för 
sin sociala grupp, det vill säga mer som symboler än som individer.   

Hon exemplifierar en skev grupp som nedan: 

X X x x X X 0 X x X (Kanter 1977:210). 

Kanter menar att i detta fall så sticker 0:an antingen ut eller förbises, men om den observeras 
så får den mer uppmärksamhet än X:en. Hon menar också att även om X:en är olika så verkar 
de mer lika i kontrast till 0:an. Det är också lättare att assimilera 0:an till generaliseringar om 
alla 0:or än det är med X:en då det erbjuds fler exempel av dem, och då kanske mer olikheter 
och individualisering. Kanter skriver att samma iakttagelse fungerar i sociala situationer och 
bildar extra press på kvinnor i minoritetsposition (tokens).  

Detta får enligt Kanter tre olika effekter där den första beskrivs som synlighetseffekten, vilket 
innebär att kvinnor i minoritet får mycket uppmärksamhet och de blir mer synliga. Det 
behöver inte enbart upplevas som positivt då det kan kännas begränsande och som att det ges 
mindre utrymme för misstag. För det andra menar Kanter att det blir en kontrasteffekt eller en 
polarisering och överdrift av skillnader. Medlemmar i och observatörer av majoritetsgruppen 
blir medvetna om deras likheter och vad som skiljer dem från minoriteten. För att behålla det 
de har gemensamt så försöker de hålla minoriteter lite utanför, samt överdriver i vilken 
utsträckning det existerar skillnader. Eftersom minoritetsgruppen är så pass liten så har de inte 
möjlighet att försvara sig mot den generalisering som sker. Assimilationseffekten innefattar 
en stereotypisering eller kända generaliseringar om en individs sociala karaktär. Minoritetens 
karaktärsdrag tenderar att förvrängas för att passa generaliseringen och är lättare att 
stereotypifiera än de individer som befinner sig i majoritetsgruppen. Det kan få konsekvenser 
som att individer i minoritetsgruppen anpassar sig för att passa in i generaliseringen. Så 
ironiskt nog är individer i minoritet både mer synliga som annorlunda samtidigt som de inte 
ges utrymme att vara unika, icke-stereotypa individer.  

3.1.2 Kön och ”doing gender” perspektivet 
Studien utgår från ett socialkonstruktivistiskt synsätt, vilket innebär att kön är något som görs 
i till exempel organisationer. Människors föreställningar och förväntningar på kön omsätts i 
handlingar och uttrycks i vardagligt språk, vilket skapar och återskapar normer för olika 
grupper av individer (jmf Wahl m.fl. 2001:132f; jmf Robertsson 203:14+17). Genom detta 
perspektiv kan det både knytas an till den övergripande kulturen i samhället och till de 
känslor, tankar och värderingar som karaktäriserar individer (Alvesson & Billing 1999:90). 
Joan Acker (1992) använder begreppet ”gender” som i svenska skrifter ofta översätts till 
genus för att beskriva det sociala könet. Hon beskriver skillnaden mellan det biologiska könet 
som är naturligt och det sociala könet som en effekt av miljö och uppfostran. Det biologiska 
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könet är då exempelvis att kvinnor har en livmoder medan det sociala könet är att kvinnor är 
mer omhändertagande.  

Candace West och Don H Zimmerman (1987) är representanter för det så kallade ”Doing 
Gender” perspektivet vilket beskrivs i Doing Gender i Gender and Society, Vol. 1, No. 2. 
”Doing gender”- perspektivet är en teori som beskriver hur kön skapas genom interaktioner 
mellan människor och förflyttar perspektivet från en individuell till en institutionell nivå. 
West och Zimmerman menar att det finns viktiga men ofta förbisedda skillnader i relationen 
mellan biologiskt kön, könskategorier och genus. Det biologiska könet bestäms genom 
bestämda biologiska kriterier som till exempel genitalier eller kromosomer. Genom de 
biologiska könskriterierna placeras mäniskor sedan i könskategorier. I en vardaglig kontext 
finns inte möjlighet att se vad människor har för genitalier under kläderna. Då baseras 
kategoriseringen istället på nödvändiga sociala identifikationer som visar en individs 
tillhörighet till en viss sociala grupp. Exempelvis kan långt hår visa att en individ tillhör 
könskategorin kvinna eller mustasch till könskategorin man. Enligt detta resonemang så 
förutsätter en människas könskategori vilket biologiskt kön hen har. Men biologiskt kön och 
könskategori är enligt West och Zimmerman, oberoende av varandra och en individ kan göra 
anspråk på att tillhöra en könskategori oavsett om hen har ”rätt” genitalier under kläderna. I 
kontrast till det är genus det beteende som är lämpligt utifrån normativa föreställningar om en 
viss könskategori. Att förstå oberoendet mellan biologiskt kön, könskategorier och genus är 
grundläggande för att förstå relationen mellan beståndsdelarna och det interaktionsarbete som 
innefattas i hur genus görs i samhället. Det innebär att när jag möter en människa kan jag 
genom personens utseende placera hen i en könskategori och därmed förutsätta vilket 
biologiskt kön hen har. Men vid interaktion med människan krävs att hen agerar efter de 
normativa föreställningar som finns för könskategorin för att bilden ska bli komplett. Genus 
blir då, enligt West och Zimmerman, inte en rad egenskaper eller karaktärsdrag utan det blir 
en produkt av socialt görande genom interaktioner mellan människor. Genus blir en bedrift i 
ett specifikt sammanhang och är kopplat till normer och förväntningar på kvinnligt och 
manligt i det aktuella sammanhanget. Att göra genus är att skapa skillnader mellan män och 
kvinnor, som inte är naturliga, essentiella eller biologiska. När skillnader är gjorda, används 
de för att förstärka de ”grundläggande” och uppfattade biologiska skillnaderna mellan könen. 

3.1.3 Maktperspektiv på kön 
I denna studie har det socialkonstruktivistiska synsättet integrerats med ett maktperspektiv på 
kön och hur kön görs. Med ett sådant perspektiv kan kvinnor och mäns olika förutsättningar i 
organisationen studeras och genom det kan respondenternas upplevelser försöka förstås (jmf. 
Wahl m.fl. 2001:54ff). West och Zimmermans teori om hur genus görs bidrar med viktig 
kunskap om hur människor genom interaktion skapar och upprätthåller föreställningar om 
kön. Genom interaktioner skapas inte bara manligt och kvinnligt utan också en könsordning 
där män är överordnade kvinnor och där manlighet värderas högre. Kanter definierar makt 
som möjligheter att få saker genomförda och att kunna mobilisera resurser (Kanter 1977:66). 
De som har makt är de som har möjligheten att agera. Yvonne Hirdman är en av dem som 
gjort en tydlig koppling mellan maktförhållandena mellan könen och hur kvinnlig 
underordning produceras samt reproduceras. ”Doing gender” perspektivet har beskrivits ovan, 
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och genom Hirdman tydliggörs maktperspektivet på hur det sociala görandet av genus skapar 
en överordning och en underordning. I SOU 1990:44 beskriver Hirdman hur det sociala 
skapandet av kön påverkar en rad olika faktorer i människors liv och i samhället, samt att det 
formas hierarkier och olikhet. Genom att det formas en olikhet mellan könen, där den ena görs 
till normen och den andra till avvikande, skapas kvinnors underordning och mäns 
överordning. Då manligt är normen blir kvinnligt det avvikande och är därmed underordnat 
det manliga. Hirdman menar att ordnandet av kön skapar ett system där kvinnor och män hålls 
åtskilda på många nivåer i samhället samt att de tillskrivs olika egenskaper. Detta 
genussystem som Hirdman (2001) beskriver bygger på två logiker där den första innebär en 
dikotomi och ett isärhållande av könen. Det som är manligt kan inte vara kvinnligt och den 
könsuppdelade arbetsmarknaden är ett tydligt exempel på detta. Den andra logiken innebär att 
män som kategori överordnas och allt som kopplas till manligt står över det kvinnliga i 
hierarkisk ordning. Hirdman uttrycker att manlighetens främsta budord är att inte vara kvinna, 
då allt kvinnligt värderas lägre. Kvinnor har därmed enligt Hirdman en sämre position i 
samhället med mindre tillgång till resurser och makt. Amundsdotter (2010) menar att män och 
kvinnor i relation med varandra samarbetar för att hålla detta system med kvinnans 
underordning både dold och vid liv, vilket bidrar till att kvinnors relativa underordning ger 
dem ganska stort handlingsutrymme och att kvinnor nästan kan vara som män. Hon menar 
också att de här strukturerna kan hållas dolda så länge viljan finns hos människor att passa in i 
dem. Det är först när det finns en vilja att gå emot strukturerna som de blir synliga. Exempel 
ges om en mamma inte vill ta hand om sitt barn så kommer hon med största sannolikhet 
behöva stå till svars för detta, då det går emot en av de normer om kvinnor som utgör 
könsordningen. Amundsdotter definierar normer som självskrivna antaganden som sällan 
uttalas och som upprätthålls genom att människor utför handlingar som bevarar den rådande 
ordningen.  

3.2 Teorier om jämställdhet och förändringsarbete 
För att kunna analysera respondenternas tolkningar av jämställdhet och jämställdhetsarbete ur 
ett maktperspektiv behövs de teoretiska utgångspunkterna i detta andra teoretiska block. Innan 
analyserande ur ett maktperspektiv kan börja behöver respondenternas uttalade föreställningar 
om jämställdhet identifieras, samt visa hur det talas om jämställdhet och jämställdhetsarbetet.  

3.2.1 Begreppet jämställdhet  
Vid intervjuerna har respondenterna själva fått tolka jämnställdhet och få berätta vad de syftar 
på när de använder begreppet. I detta avsnittet redogörs teoretiskt för de vanligaste 
tolkningarna, motiven och drivkrafterna, eftersom det blir användbart vid analys av 
respondenternas tolkningar. Precis som manligt och kvinnligt är något som görs i 
interaktioner mellan människor har jämställdhet inte heller någon fast definition. Hur 
jämställdhet tolkas och förstås är något som görs i interaktion mellan människor i en specifik 
kontext, exempelvis i en organisation. Därför kan förståelsen av jämställdhet skilja sig mycket 
både mellan organisationer och mellan människor, vilket kan liknas vid Johanssons 
beskrivning av erfarenhetsbilder. För att ge en bild av hur jämställdhet tolkas och förstås 
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kommer det nedan redogöras för begreppet jämställdhet, olika diskurser för jämställdhet samt 
hur jämställdhetsarbete kan se ut enligt Jordanssons forskning.   
 
Jämställdhet är ett politiskt begrepp som skapades på slutet av 1960-talet, för att skilja kön 
från jämlikhetsbegreppet (Hirdman 1990). Talet om jämställdhet har haft en framträdande 
plats i svensk politik sedan mitten av 1960-talet och handlar om vikten och betydelsen av 
jämlikhet mellan könen (Ekström 2012:22). Ekström kommer i sin avhandling Jämställdhet- 
för männens, arbetarklassens och effektivitetens skull? till en slutsats att begreppet 
jämställdhet kan ges mycket skiftande betydelse. Hon menar att begreppet jämställdhet 
rymmer många olika meningar och kan användas för att legitimera vitt skilda åtgärder 
(Ekström 2012:214). Ekström tar exempel om att jämställdhet kan bindas samman med allt 
från patriarkal maktstruktur, till aspekter av missgynnande på grund av den rådande 
könsordningen till effektivisering och modernisering av organisationer. Rönnblom ser ett 
problem med begreppet jämställdhet då ordet betecknar en vision men också används för att 
beteckna ett problem (Rönnblom 2002:212). Hon utvecklar med att jämföra begreppet 
jämställdhet med demokrati, där båda orden är så positivt laddade att det är svårt att vara emot 
dem. Därför flyttas fokus från de problem som ligger till grund för jämställdhetspolicys och 
liknande till att beskriva målet och möjligtvis strategier för att ta sig dit. Det är också ett 
könsneutralt begrepp i en mening att det inte avslöjar något om vem som är den förfördelade 
parten, vilket också kan bidra till att problemet tenderar att bli osynligt i skuggan av målet om 
en jämställd organisation (Rönnblom 2002:12).  
 

3.2.2 Jämställdhetsdiskurser 
Wahl m.fl. beskriver de olika föreställningar om jämställdhet och jämställdhetsarbete som kan 
finnas i en organisation och kallar det för jämställdhetsdiskursen i arbetslivet. De redogör för 
att antal etablerade sätt att tänka kring jämställdhet i organisationer och jag tänker kort 
presentera de som blir relevanta för min uppsats. Genom att granska jämställdhetsdiskursen 
syns det hur jämställdhet på en samhällsnivå tar sig i uttryck i en organisations specifika 
kontext. Begreppet diskurs används olika inom forskning, men kan för den här studien förstås 
som användandet av det talade språket. Bergström och Boréus beskriver diskurs som socialt 
konstruerad i samma stund som den grundar sociala strukturer, identiteter och kunskap 
(Bergström & Boréus 2005:308). Att se hur vissa uppfattningar om jämställdhet får större 
genomslagskraft än andra inom en organisation, kan utifrån ett maktperspektiv visa vem som 
får tala och hur det talas om jämställdhet. De jämställdhetsuppfattningar som kortfattat 
kommer presenteras är Jämställdhet- rör inte oss, Jämställdhet- en generationsfråga, 
Jämställdhet- diskriminering av män som alla innefattar en syn på att det inte finns något 
problem med ojämställdhet. Jämställdhet- hjälpa kvinnor, Jämställdhet- att ta tillvara 
kompetens, Jämställdhet- att omfördela makt ser ojämställdhet som ett problem i samhället, 
men skiljer sig i argument kring varför det är ett problem (Wahl m.fl. 2001:171-176).  

- Jämställdhet- rör inte oss innebär att jämställdhet uppfattas som något oproblematiskt och 
motiveras genom att samhället, eller i alla fall den egna organisationen, redan är jämställd. 
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Problem med ojämställdhet läggs någon annanstans, i andra organisationer, i det förgångna, i 
den privata sfären och så vidare. 

- Jämställdhet- en generationsfråga betyder att jämställdhet kopplas till naturlig utveckling 
och att det kommer lösa sig själv med tiden. Det motiveras ofta med en föreställning om att de 
senaste årens utveckling gått av sig själv, vilket osynliggör de historiska förutsättningarna och 
det arbete som ligger bakom. Med denna föreställning ses ett aktivt jämställdhetsarbete som 
onödigt och överdrivet. 

- Jämställdhet- diskriminering av män motiveras av en utgångspunkt där könsordningen ses 
som naturlig och den rådande ordningen är ett naturligt tillstånd. Kvinnor och män har av 
naturen olika uppgifter vilket återspeglas på arbetsmarknaden och i organisationer. Genom 
detta synsätt tolkas ett jämställdhetsarbete som onaturligt och kan ses som diskriminering av 
män, då kvinnor får obefogade fördelar. 

- Jämställdhet- att hjälpa kvinnor innefattar föreställningen om att jämställdhetsarbete är ett 
kvinnoproblem och att förklaringen för till en bristande jämställdhet ligger hos kvinnorna. 
Argument kan vara att kvinnorna saknar kvalifikationer och/eller självförtroende. 
Konsekvensen blir att jämställdhetsarbete uppfattas i termer av att det hjälper kvinnor. 

- Jämställdhet- att ta tillvara kompetens handlar om att på bästa sätt ta tillvara mäns och 
kvinnors olika komptenser. Föreställningar råder om att kvinnor har andra sätt att tänka, andra 
kvalifikationer, annorlunda synsätt, annan kunskap och så vidare. Enligt detta synsätt bygger 
jämställdhetsarbetet ofta på antaganden om könens olikhet i essentiell mening.   

- Jämställdhet- att omfördela makt innebär att kvinnor ses som en maktresurs istället för en 
resurs som ska komplettera män. Bristande jämställdhet ses som problematiskt då det visar att 
kvinnor saknar makten och tolkningsföreträdet att definiera ”verkligheten”, exempelvis 
verksamhetens utformning. Maktobalansen mellan män och kvinnor, som yttrar sig genom att 
männen har tolkningsföreträde som tas för givet, blir problemet enligt detta perspektiv. 
Synsättet är inte vanligt inom organisationer eller företag utan snarare är det tabu att tala om 
makt inom ramen för organisationers förändringsarbete. Det indikerar att män måste ge upp 
vissa av sina fördelar för att kvinnornas villkor ska förbättras vilket ofta inte är populärt. 
Däremot kan kön ses som en maktfråga inom ramen för könsforskning och till viss del inom 
politiken. 

3.2.3 Jämställdhetsarbete 
Birgitta Jordansson har studerat olika organisationers jämställdhetsarbete och konstaterat två 
skilda inriktningar som får konsekvenser för hur jämställdhet tolkas och hur det arbetas med 
(Jordansson 2005:239,241). Den första inriktningen är ett kortsiktigt förbättringsarbete som 
tar sin utgångspunkt i kvinnors och mäns villkor. Den andra inriktningen är ett långsiktigt 
förändringsarbete med fokus på förändringar av strukturella förhållanden som upprätthåller 
maktordningen mellan könen. Jordansson menar att i många fall hanteras 
jämställdhetsfrågorna utifrån att det finns en obalans mellan kvinnor och män som ska rättas 
till. Till exempel att kvinnor har lägre lön eller sämre uppgifter. Hon poängterar också att om 
individuella tolkningar av vad jämställdhet innebär är tillåtna, så tenderar arbetet att fastna i 
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kortsiktiga målformuleringar. Genom att individuella tolkningar är tillåtna kan målen för 
arbetet upplevas som oklara och resultatet riskerar då att bli kontraproduktivt genom att 
organisationen anpassar sig istället för förändras.  

Jordansson beskriver att ett långsiktigt jämställdhetsarbete inte kan begränsas enbart till 
representationsfrågor eller till en strävan efter likartade villkor för kvinnor och män så länge 
som dessa villkor upprätthåller segregering och hierarkisering (Jordansson 2005:249). Det är 
ett förändringsarbete som dessutom kräver ständig uppmärksamhet på åtgärder som ser ut att 
förbättra kvinnors villkor men som i själva verket konserverar föreställningar om kön. 
Exempelvis beskrivs den offentliga sektorns kraftiga utbyggnad under 1970 och 80-talen som 
ett sätt att bygga bort en konflikt mellan könen, utan att den grundläggande 
könsmaktsordningen förändrades, vilket kan ses upprätthålla segregering och hierarkisering 
(SOU 2005:66 s.51). Konflikten som gällde rätten till arbete för kvinnor löstes genom att 
expandera den formella strukturen istället för att integrera kvinnorna i det befintliga systemet. 

Det kortsiktiga perspektivet på jämställdhetsarbete som Jordansson beskriver, handlar snarare 
om att förbättra än om att förändra och brukar i högre grad ta sikte på kvantitet (Jordansson 
2005:250). Det är ett arbete som inte har till syfte att bryta eller ens utmana rådande system, 
utan det tar sin utgångspunkt i att försöka öka kvinnors tillgänglighet i den rådande ordningen. 
Det kan till exempel handla om att öka antalet kvinnor på olika poster eller att ge kvinnor 
bättre möjligheter att göra professionell karriär. Det är sådana åtgärder som Jordansson menar 
kan bli kontraproduktiva och istället konservera könsordningen. För en organisation kan det 
verka betydligt enklare att ansluta sig till mer kortsiktiga mål i ett jämställdhetsarbete som 
handlar om rekrytering, antal och representation (Jordansson 2005:251f). Dels för att det är 
handfasta mål och dels för att det kan förenas med individuella tolkningar av vad jämställdhet 
handlar om. Jordansson beskriver också att jämställdhetsarbete ofta aktiverar ett motstånd 
som i hög grad handlar om förhållningssättet till könsmaktsförståelsen. Ett sätt att uttrycka 
motstånd kan vara att den förnekas eller förminskas genom att jämställdhetsfrågorna 
individualiseras. Exempelvis kan det finnas uppfattningar om att obalans naturligtvis ska 
rättas till om den kan påvisas att den existerar. Det kan också finnas ett motstånd som delvis 
tar skydd bakom egna tolkningar av vad som är jämställdhet (Jordansson 2005:254). Det 
utnyttjar möjligheten att fylla jämställdhetsarbetets målsättningar med kvantitativa mål i 
stället för ett kvalitativt förändringsarbete. 

3.3 Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter 
Sammanfattningsvis har Kanters strukturella ansats på könssegregering i arbetslivet 
presenterats som kommer användas för att synliggöra män och kvinnors olika villkor i 
organisationen. Genom att använda Kanters teori om strukturer gällande män och kvinnors 
majoritet och minoritet synliggörs vilka strukturer som ligger bakom kvinnors utestängning, 
istället för att fokus hamnar på individer. Utan en strukturell ansats är det lätt att lägga 
ansvaret på kvinnorna, exempelvis att de inte har tillräckliga förmågor eller kompetenser. För 
att förstå brandmännens eventuella motstånd vid jämställdhetsarbetet blir det viktigt att förstå 
deras föreställningar om jämställdhet och jämställdhetsarbete med en strukturell ansats. 
Begreppet jämställdhet har ingen klar definition utan kan tolkas på olika sätt. Jämställdhet är 
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ett ord som beskriver en vision och kan därför bli problematiskt att tolka vid ett 
förändringsarbete i en organisation. Genom interaktioner mellan människor i en specifik 
kontext görs en tolkning av jämställdhet som passar organisationen och målen för 
förändringsarbetet. Organisationens jämställdhetsdiskurs kommer identifieras och analyseras 
för att se hur jämställdhet på samhällsnivå tar sig i uttryck i den specifika organisationen. Med 
hjälp av Jordansson synliggörs vilka konsekvenser arbetets utformning får för 
jämställdhetsdiskursen i organisationen. Ett problem som tas upp i teorierna är att begreppet 
jämställdhet är neutralt genom att det inte avslöjar på vilket sätt det är en obalans, vilket döljer 
maktstukturer.  ”Doing gender” perspektivet används för att förstå hur skillnader mellan män 
och kvinnor skapas genom interaktioner och föreställningar om hur olika egenskaper är 
kopplade till biologiskt kön. Detta görande av genus bidrar till att icke-biologiska skillnader 
används för att bekräfta föreställda essentiella skillnader, som skapar olika villkor för män 
respektive kvinnor. Genom bland andra Hirdman tydliggörs ett maktperspektiv som visar hur 
görandet av genus genom interaktioner mellan människor bidrar till att skapa en maktordning. 
Genom att mannen är norm och isärhållande av könen skapas mäns överordning och kvinnors 
underordning.  

Då jämställdhetsarbete inom räddningstjänsten är ett ganska outforskat ämne inom akademien 
kommer dessa teorier användas för att inte hamna i individuella förklaringsmodeller gällande 
kvinnors exkludering och brandmännens eventuella motstånd mot förändringsarbetet. Med 
hjälp av teorierna kommer det också försöka visas hur brandmännens föreställningar om 
jämställdhet kan grunda sig i görandet av genus, jämställdhet och brandman, hur dessa hänger 
ihop samt hur jämställdhetsarbetets utformning kan sätta ramarna för hur de olika 
kategorierna görs.  
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4. Metod 
I detta avsnitt beskrivs hur studien har genomförts, vilken organisation och vilket urval som 
gjorts, analysen av det insamlade empiriska materialet samt vissa etiska överväganden. Det 
kommer löpande föras diskussion kring de metodologiska valen som sedan sammanfattas i en 
avslutande metoddiskussion. 

4.1 Kvalitativ metod 
Studien utgår från en kvalitativ metod med induktiv ansats. Anne Ryen menar att kvalitativ 
forskning innebär att varierande metoder kan utnyttjas för att förklara fenomen på ett tolkande 
och naturalistiskt sätt (Ryen 2004:14). Genom att använda kvalitativa metoder kan man 
studera fenomen i deras naturliga miljö och dessa kan göras begripliga och tolkas utifrån den 
mening som människor ger dem. Birgit Pingel anser att kvantitativa metoder med fördel kan 
användas för att ta fram nödvändiga kalla fakta, medan en kvalitativ ansats i högre 
utsträckning används när det gäller att förstå hur insamlad fakta kan förstås och angripas 
(Pingel 1999:44). Med en kvantitativ metod hade exempelvis hur väl jämställdhetsprojektets 
syfte är kända inom organisationen eller hur många kvinnor som arbetar inom organisation 
före och efter projektet kunnat undersökas.  

Studien syftar är inte att finna fakta eller generaliserbara resultat, utan till att utgå från och 
försöka förstå respondenternas individuella upplevelser och deras tolkningar och argument 
kring jämställdhet och jämställdhetsarbete. Därför passar kvalitativ metod i intervjuform 
syftet väl. Studie utgår från en induktiv ansats vilket Ryen beskriver att kvalitativ forskning 
ofta gör (Ryen 2005:25). Det innebär att arbetet utgått från det insamlade empiriska materialet 
vilket sedan har försökt förstås och förklaras utifrån olika teoretiska referensramar (Andersen 
1998:29f). Tim May beskriver induktion som att en speciell aspekt av samhällslivet 
undersöks, för att sedan härleda teorier till forskningsresultaten (May 2001:47f). Det 
empiriska materialet kan tala för sig själv, men blir meningslöst om det inte placeras i någon 
teoretisk referensram. Genom det insamlande empiriska materialet synliggjordes tillexempel 
att det fanns ett visst motstånd i jämställdhetsarbetet, men det var först när teoretiska begrepp 
applicerades som materialet kunde förstås och analyseras.  

4.2 Fallstudie 
Studien kan sägas vara en enskild fallstudie då ett avgränsat fenomen studerats, i detta fall en 
del av en organisation (jmf Andersen 1998:128ff). Fokus har enbart varit på anställda på en 
och samma station. Andersen menar att fallstudier är vanliga när det gäller undersökningar av 
sociala delsystem som exempelvis institutioner eller organisationer. Han menar vidare att 
fallstudier karaktäriseras av att det är en empirisk undersökning som belyser ett samtida 
fenomen inom det verkliga livets ramar, att gränserna inte är självklara mellan fenomenet och 
det sammanhang det ingår i, samt att det är möjligt att använda flera informationskällor för att 
belysa fenomenet. Det fenomen som studeras kan enligt Andersen vara av olika slag och 
nämner bland annat en organisation eller en grupp, men också en organisationsförändring 
eller projekt. Det studerade fenomenet kan sägas vara föreställningen om jämställdhetsarbetet 
inom en organisation. Syfte med studien handlar visserligen om jämställdhet som begrepp och 
hur det tolkas, men för att kunna undersöka det så har arbetet avgränsats till att studera 
föreställningar om jämställdhet och jämställdhetsarbete på en brandstation. I det inledande 
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kapitlet beskrevs att det varit omöjligt att särskilja respondenternas tolkning av jämställdhet 
från deras föreställningar om jämställdhetsarbetet. Respondenternas tolkningar och 
uppfattningar om jämställdhet är tydligt påverkade av det jämställdhetsarbete som utförs, då 
det är så de kommer i kontakt med jämställdhet. Studien får sägas vara en enskild fallstudie då 
enbart en enhet studerats, det vill säga en organisation. Hade exempelvis fler organisationer 
inkluderats i studien hade istället multipel fallstudie kunnat utföras. Syftet med multipla 
fallstudier menar Andersen är en önskan att producera generaliserande kunskap, vilket inte är 
denna studies syfte (jmf Andersen 1998:131). Det är istället att beskriva, förstå och möjligtvis 
förklara en enskild enhet, varför enskild fallstudie passade syfte väl. 

4.3 Kvalitativa intervjuer  
Vid insamlandet av det empiriska materialet har sju personer intervjuats varför metoden 
kvalitativa intervjuer beskrivs kortfattat nedan.  

Enligt Ryen innebär kvalitativa intervjuer att få fram aktörens perspektiv och att man genom 
att studera små enheter kan få fram många aspekter (Ryen 2005:29). Widerberg menar att det 
som utmärker metoden kvalitativ intervju är att man kan följa upp de delar av respondentens 
berättelse som kan ge djupare förståelse av intressanta teman (Widerberg 2002:16f). Svenning 
beskriver kvalitativa djupintervjuer som att det intervjuas ett fåtal personer kring givna teman 
men utan strukturerade frågeformulär (Svenning 2003:86f). Om forskaren har alltför 
strukturerade formulär finns risken att hen inte är beredd på att kasta om frågorna eller kunna 
föra in nya aspekter och infallsvinklar under intervjun, beroende på svar som respondenten 
ger. De intervjuer som utgör det empiriska materialet i denna studie var formulerade kring 
bredare frågor som anpassades och kunde utvecklade vid behov (se bilaga 1). Olika 
respondenter var olika pratglada och vältaliga varför också alla intervjuer tog olika lång tid. 
Frågorna kom i olika ordning och presenterades olika beroende vad och när det passade in i 
respondenternas berättelser. De fick tala ganska fritt vilket resulterade i att jag fick en del 
överflödig information, vilket Ryen menar skulle kunnat undvikas genom att ha en mer 
utarbetad förhandsstruktur på intervjun (Ryen 2005:44). Detta övervägdes, men samtidigt  
finns fördelar med att respondenterna fick tala mycket, länge och relativt fritt eftersom de 
under intervjuns gång tenderade att bli mer avslappnade. Precis som Ryen skriver, så kan 
också en alltför begränsad förhandsstruktur riskera att göra forskaren blind, vilket kan 
motverka intervjuns syfte att ha utrymme till fördjupning (Ryen 2005:44). 

Intervjuerna som ligger till grund för det empiriska materialet genomfördes på 
respondenternas arbetsplats och i deras egna arbetsmiljöer. Det kan dels ses som positivt då 
jag som student fick en inblick i deras naturliga miljö och att de möjligtvis kände sig bekväma 
och i kontroll. Det kan också ses som negativt eftersom ramarna för vad som får sägas om det 
egna arbetet möjligtvis begränsas när de befinner sig på sin arbetsplats. För att minska de 
negativa effekterna klargjordes tydligt för respondenterna att de är anonyma och intervjuerna 
genomfördes i avskilda och stängda rum. Anonymiteten diskuteras djupare under avsnitt 4.7 
Etiska övervägande. 
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4.4 Urval 
Val av respondenter till studien gjordes genom ett selektivt urval, vilket innebär att 
respondenterna har valts utifrån vissa kvalitéer (Svenning 2003:110). Respondenterna är alla 
heltidsarbetande brandmän på samma station. De är olika åldrar och olika lång erfarenhet där 
den längsta har arbetat 29 år och den kortaste ca 1 ½ år. De första respondenterna hittades 
genom att besöka alla arbetslag på stationen och informera om studien, vilket resulterade i två 
stycken som frivilligt och aktivt anmälde sig. Sedan utfördes telefonsamtal till olika anställda 
med en intervjuförfrågan utifrån kriterierna blandad ålder och arbetserfarenhet. En av 
respondenterna är kvinna vilket representerar den könsuppdelningen som råder på stationen, 
där det skulle kunna sägas finnas en kvinna på var sjätte eller sjunde man. En av 
respondenterna har också en lite mer arbetsledande befattning och är så kallad styrkeledare. 
Det innebär att under arbetspassen är det hen som leder arbetet, men hen har samtidigt inte 
någon högre plats i hierarkin än de övriga respondenterna. Respondenterna benämns som A, 
B, C, D, E, F, G vilket kommer argumenteras för senare under avsnittet etiska överväganden. 

Det kan argumenteras för att fler intervjuer och fler respondenter hade kunnat bredda 
förståelsen kring upplevelser av jämställdhetsarbete, men å andra sidan menar Svenning att 
kvalitativa undersökningar används i exemplifierande syfte (Svenning 2003:110). Eftersom 
studien syftar till att förstå enskilda individers upplevelser i en viss organisation, fanns ingen 
anledning att utöka undersökningen. Det kan snarare ses som en fördel att intervjuerna istället 
fick ta lång tid och att en fördjupning i tolkning och analys därmed varit möjlig.  

4.4.1 Organisationen 
Organisationen som respondenterna arbetar på är en räddningstjänst som har ett antal stationer 
inom sin organisation. Den station mina respondenter arbetar på har drygt 40 anställda 
brandmän och styrkeledare. Organisationen och stationen arbetar aktivt med 
jämställdhetsarbete genom olika projekt som drivs parallellt eller avlöser varandra. Ett av 
projekten som är igång och som respondenterna ofta nämner i koppling till jämställdhet är ett 
projekt som syftar till numerär jämställdhet inom en viss tidsram. Projektet drivs av 
organisationen och är delvis finansierat av organisationen själv men också medfinansierat av 
Myndigheten för skydd och beredskap (MSB). Parallellt med att öka kvinnors representation 
arbetas också med att göra stationen och verktyg anpassade för kvinnor. Fokus i början av 
uppsatsarbetet var på hur respondenterna tolkar begreppet jämställdhet, men eftersom detta 
projekt är igång under intervjuperioden så blir det oundvikligt att inte presentera det. Projektet 
verkar delvis ha format respondenternas syn på jämställdhet och vad det innebär för dem och 
för deras arbetsplats. När de uttrycker motstånd så är det ofta kopplat till hur deras station 
arbetar med jämställdhet och till detta specifika projekt.   

4.5 Reliabilitet & Validitet 
Med reliabilitet menas tillförlitligheten till att man skulle få samma resultat om 
undersökningen utfördes igen (Svenning 2003:68). Ryen menar att kvalitativ forskning har 
mött kritik när det gäller möjligheten till reliabilitet och skriver att vissa kvalitativa forskare 
hävdar att reliabilitet bara angår den kvantitativa traditionen (Ryen 2005:16). Eftersom 
metoden i studien är av kvalitativ art finns, enligt Svenning, inte heller samma krav på 
reliabilitet som vid kvantitativa studier (Svenning 2003:68). Eftersom resultatet 



20 
 

ofrånkomligen färgas av vem jag är och den kontext intervjuerna sker i, så skulle resultatet 
med största sannolikhet se något annorlunda ut om samma undersökning gjordes av någon 
annan vid ett annat tillfälle (jmf Pingel 1999:46ff). 

Svenning beskriver att en undersökning bör ha en inre validitet, som handlar om själva 
projektet och dess koppling mellan empiri och teori (Svenning 2003:65). Rent konkret kan det 
handla om att ställa rätt frågor till rätt människor, varför ett selektivt urval av respondenter 
genomfördes. Den yttre validiteten beskriver Svenning som att hela projektet ska ha 
förankring i en vidare kontext, till exempel kunna generalisera en specifik studie till en allmän 
teori (Svenning 2003:65f). Denna studie studerar ett specifikt fenomen och bredare teorier har 
kunnat appliceras vid analys av empirin. Även om resultatet inte är generaliserbart och kan 
uttalas om alla brandmän eller räddningstjänster, så går det enligt Svenning att ge goda 
exempel med en kvalitativ metod, om man är ytterst noga med begrepp och hur dessa 
appliceras (Svenning 2003:67). Ryen skriver att kritik mot kvalitativa studiers validitet kan 
handla om att forskaren inte diskuterar avvikande fall utan enbart samlar ihop och presenterar 
kunskap som passar med teorin, vilket kan leda till en förenkling av verkligheten (Ryen 
2005:17). Jag har försökt vara noga med att beskriva både upplevelser som talar för och emot 
mina teorier men även sådant som kanske inte nämns alls. Det finns dock en poäng med 
kritiken, då jag kan uppleva att jag fått fram mycket intressant material, vilken på grund av 
relevans, tids- och platsbrist, inte har kunnat ges utrymme.  

4.6 Analys och tolkning av material 
Studien utgår från ett hermeneutiskt perspektiv på vetenskap, där hermeneutik kan förstås som 
att tolka, översätta, förtydliga, klargöra och utsäga (Widerberg 2002:26). Det är ett perspektiv 
som poängterar tolkningens betydelse och roll i kunskapsproduktionen. Genom detta 
perspektiv blir därför inte kunskapen som respondenterna ger objektiv sanning, utan istället 
deras tolkning av sin verklighet. Anne Ryen poängterar att det akademiska arbetet 
kännetecknas av den analys som forskaren utför av det empiriska materialet och menar att det 
är viktigt att inte enbart upprepa det som respondenterna sagt (Ryen 2005:16). Men likväl som 
respondenternas berättelser är en tolkning av deras verklighet, är studiens analys en tolkning 
av både empiri och teori, i enlighet med det hermeneutiska perspektivet. 

Pingel menar att en kvalitativ forskningsansats alltid ställs inför problemet att all diskurs är 
reflexiv, vilket innebär att val av metoder, teoretiska referensramar samt analysen, måste ses i 
perspektiv av det egna jaget (Pingel 1999:46ff). Att förstå sociala skeenden som 
jämställdhetsarbetet för studien kan sägas utgöra, påverkas i enlighet med Pingel dels av 
teoretiska och metodologiska preferenser men också av vem forskaren själv är. Pingel 
kritiserar därmed forskarens ”objektiva” hållning när det gäller att mäta folks svar och 
reaktioner. Till exempel är jag själv kvinna och tveksam till att jag fått samma resultat om jag 
varit av manligt kön. Som kvinna har jag själv erfarenhet av att tillhöra en underordnad social 
grupp, varför jag möjligtvis lättare anlägger ett maktperspektiv på kön (jmf Hirdman 2001). 
Det kan jämföras med Ericsons (2004) rapport om jämställdhet inom räddningstjänsten som 
presenterades i tidigare forskning, där han kommer fram till att motståndet mot jämställdhet 
egentligen riktar sig mot ledningen och rekryteringskraven. Det är resultat jag skulle kunnat 
presentera om jag inte haft ett maktperspektiv, då det är det brandmännen tydligast uttalar 
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under mina intervjuer. Men som kvinna har jag möjligtvis andra erfarenheter och därför ett 
annat perspektiv, än vad Ericson har. Detta är enligt mig inga biologiska skillnader utan 
resultat av det samhälle och den kontext vi befinner oss i. I resultatet framkommer också till 
exempel en så kallad politisk korrekthet i talet om jämställdhet där respondentera trots 
negativa uttalanden hela tiden framhåller sin positiva inställning och att kvinnor är väldigt 
välkomna. Det kan vara ett resultat av att de ser mig som kvinna och därmed vill framhålla att 
de är positiva till kvinnor. Kanske hade det uttryckts annorlunda om någon som sågs som man 
utfört intervjuerna. 

Analysen påbörjades med en öppen kodning, det vill säga en första genomläsning av det 
empiriska materialet (Svenning 2003:160f). Genom detta första stadium i kodningen så kunde 
teman urskiljas som senare användes för att göra en mer djupgående genomläsning. Vid val 
av analysteman hades, vad Widerberg kallar, ett empirinära förhållningssätt vilket innebar att 
teman hämtades från det empiriska materialet (Widerberg 2002:144f). Visserligen uttrycktes 
vissa av temana i mer teoretiska termer som speglades av det teoretiska perspektiv och det 
intresse som fanns. Widerberg menar att det är positivt för att man då även kan se ”tystnaden” 
i materialet, det vill säga det som inte alltid sägs, men är minst lika viktigt. Utifrån det 
empirinära förhållningssättet utormades ett antal huvudteman som materialet sedan sorterades 
efter. Varje tema fick en siffra och de olika temana markerades i texten efter hand som de dök 
upp. I det andra skedet av kodningsprocessen försöktes mönster och länkar urskiljas mellan de 
olika intervjuerna. Det resulterade slutligen i att det mesta av materialet blev inplacerat i ett 
mindre antal huvudkategorier. En del material fick olika betydelse kopplat till annat material 
varför vissa delar platsade under mer än en kategori. Ryen skriver att kontexten och 
sammanhanget blir av betydelse för under vilken kategori materialet ska sorteras under (Ryen 
2004:112f). Ett uttalande kan passa inom flera kategorier men det är viktigt att man ser till 
sammanhanget vid analys.   

4.7 Etiska övervägande 
May poängterar att etik inom samhällsforskning ska baseras på principer och inte på 
ändamålsenlighet (May 2001:79). Det innebär att etiska beslut ska baseras på vad som är rätt 
eller rättvist för alla som berörs av forskningen och inte grundas i vad som är fördelaktigt för 
forskaren eller forskningsprojektet. Vetenskapsrådets expertgrupp för etik har skrivit en 
rapport om god forskningssed (2011) där de menar att de uppförandekrav som hör ihop med 
forskarrollen har sin förankring i samhällets vanliga etiska normer och värderingar (God 
forskningssed 2011:12). De har sammanfattat god forskningssed i åtta punkter som 
sammanfattat innehåller att sanningsenligt granska och redovisa utgångspunkter, metoder och 
resultat för studien, kommersiella intressen samt sträva efter att ingen skadas av forskningen.  

Det finns också vissa lagstadgade krav som ställs vid en forskningsprocess där det ena är ett 
informerat samtycke (Codex regler och riktlinjer). Informerat samtycke innefattar dels att 
information bör ges som innefattar alla inslag i den aktuella undersökningen som skulle kunna 
påverka villigheten att delta. Det bör också informeras att deltagandet är frivilligt och har rätt 
att avbrytas när som helst. Detta var något som togs i beaktande och som informerades om 
både vid de första mötena med arbetslagen, men också innan intervjuerna påbörjades med de 
som ställt upp. Det innefattar också att deltagarna i en undersökning själva har rätt att 
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bestämma över sin medverkan. Det handlar om kontroll över om, hur länge och på vilka 
villkor de vill delta. Väljer en respondent att avbryta sitt deltagande får denne inte utsättas för 
negativa följder eller påtryckningar. Ingen av respondenterna har avslutat sin medverkan men 
de har blivit informerade om deras rätt att bestämma över sin medverkan. Det var också en del 
respondenter som angav att villkor för deras medverkan var att de skulle hållas anonyma 
vilket därför respekterats. För att hålla respondenterna anonyma skrivs inte vilken 
brandstation de arbetar på eller vilken ort den ligger på. Inte heller kön eller anställningstid 
för enskilda respondenter är angett, då det lätt kan vara en utpekande faktor. Eftersom 
undersökningen inte syftar till att utföra en komparativ studie mellan kvinnor och mäns olika 
uppfattningar om jämställdhet på arbetsplatsen så är det inte heller relevant. Det fanns en del 
åsikter om anonymitet vid de första mötena med arbetslagen där de menade att det var 
omöjligt att hålla dem anonyma om deras kön eller arbetstid på stationen avslöjades, varför 
det undvikits. Istället har det könsneutrala begreppet hen använts, för att slippa skriva hon/han 
när vid återgivning av respondenternas intervjuer.  

Eftersom respondenternas könstillhörighet inte är relevant för syftet vill kan det också 
argumenteras utifrån ett teoretiskt antagande att forskare är aktiva i att konstruera sociala 
grupper genom att hela tiden urskilja dem (Martinsson 2006:147f). Olika sociala grupper 
förstås som avvikande och förväntas ha annorlunda berättelser och synpunkter. Det kan 
innebära att kvinnor bara blir intressanta just för att de är kvinnor och bara får komma till tals 
på grund av sin könstillhörighet. De får inte representera eller ge uttryck för andra frågor som 
finns i samhället. Några av brandmännen, speciellt de kvinnliga, gav uttryck för detta under 
de informationsmöten som genomfördes med alla arbetslag. De uttryckte en trötthet över att 
alltid få svara på frågor och delta i undersökningar som handlade om hur det är att vara 
kvinnlig brandman, medan de väldigt sällan blev tillfrågade om andra aspekter av deras 
yrkesroll. Därför bestämde jag mig för att inte bidra till detta producerande och 
reproducerande av dem som avvikande, eftersom det ändå inte är relevant för studiens syfte. 
Hade syftet varit att undersöka om männens och kvinnornas tolkning av jämställdhet skiljde 
sig hade det till exempel kunnat vara relevant. 

Det finns också krav på hanterandet av de deltagandes personliga uppgifter och hur dessa ska 
hanteras med största försiktighet (Codex forskninghumsam). I fallet med denna 
undersökningen handlar det om tystnadsplikt om vem som intervjuats och vem som sagt vad, 
samt att det inspelade intervjumaterialet behandlas med största försiktighet. Intervjuerna 
spelades in på en mobiltelefon, för att sedan läggas in i min privata dator och raderas från 
telefonen. Ingen annan har tillgång till datorn och filerna kodades för att inte avslöja vem 
intervjuerna genomförts med. Vid transkribering censurerades alla uttalanden om namn, 
platser eller liknande som skulle kunna avslöja vem respondenten var.   

4.8 Metoddiskussion 
Det hermeneutiska perspektivet på kunskap har poängterats i metodavsnittet och att forskaren 
därmed blir det viktigaste verktyget vid analysen. Det är därför viktigt att visa hur jag som 
forskare kan påverka genom tolkningar av resultatet men även i val av teoretiska 
utgångspunkter och empiriskt tillvägagångssätt. Vem jag är och min bakgrund blir därför en 
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viktig del i studien och den hade med stor sannolikhet sett annorlunda ut om någon annan 
utfört studien. 

Det har tydliggjorts att studien inte försöker bidra med generaliserbar kunskap utan på ett 
djupare plan analysera och tolka respondenternas upplevelser och berättelser.  Svenning går 
det att ge goda exempel med en kvalitativ metod, om man är ytterst noga med begrepp och 
hur dessa appliceras (Svenning 2003:67). Det görs inte anspråk på att skapa generell kunskap 
om hur jämställdhet uppfattas i organisationer eller hur jämställdhetsarbete bör drivas. 
Kunskapsanspråket är att genom det empiriska materialet skapa goda exempel och en 
förståelse för vilka föreställningar som finns kring jämställdhet, skapa förståelse för varför 
dessa föreställningar existerar samt konsekvenserna av dem.   

Etiska övervägande har diskuterats och att respondenternas önskan att vara anonyma 
resulterat i att kön, ålder och arbetstid samt vilken brandstation de arbetar på inte avslöjas. Det 
hade kunnat ge en annan form av kunskap om sådana faktorer avslöjats. Exempelvis om äldre 
brandmän är mer negativa så skulle det kunna förstås genom generationsargument. Men det 
fanns inget som tydde på det i det empiriska materialet och därför kunde respondenternas 
anonymitetskrav tillmötesgås.  
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5. Resultat 
Jag har valt att strukturera mitt resultat utifrån ett antal underrubriker för att underlätta för 
läsaren. Bearbetning av det empiriska materialet resulterade följande huvudteman: 
Föreställningar om Jämställdhet, Föreställningar om ledningens jämställdhetsarbete, 
Motstånd mot rekrytering och Motstånd mot kvinnor vilka används som underrubriker i detta 
avsnitt.  

5.1 Föreställningar om jämställdhet 
En gemensam nämnare för mina respondenter är att de alla är ganska osäkra på vad 
jämställdhet är och de verkar ovana att formulera sig kring det. När jag ställde frågan vad 
jämställdhet innebär för dem följdes det ofta av tystnad, tvekan och osammanhängande 
meningar. När de väl fått fundera lite och gav mig inblick i vad de anser är jämställdhet så 
skiljde det sig åt. För respondent A och G innebär jämställdhet att den som är mest lämpad för 
jobbet ska få det, oavsett kön eller färg. Samtidigt uttrycker respondent A vid koppling till 
jämställdhet på sin egen arbetsplats: 

”Sen är det inget jag... jag tycker inte det är en viktig grej, jag tycker det är bättre om man, 
människor ska vara där dom passar och där dom trivs. Det tycker jag är viktigare. Sen vad 
det är för kön det spelar inte mig någon roll. Det borde vara roligast för alla och bäst för 
alla. Så jag, jag tycker detta är så uppsjasat med jämställdhet och att man ska ha in folk, det 
är.. Nä det är för bra.” 

Det viktiga är att personen är lämplig och passar i gruppen. Den tanken är något som delas av 
respondent F som också nämner att den person som är mest lämpad för jobbet, men hen 
nämner också lika uppgifter och lika lön som en definition av jämställdhet. Även respondent 
E tolkar jämställdhet som lika lön och uppgift, vilket hen tycker att de har, eftersom alla 
brandmän på stationen har ungefär lika lön och uppgifter. Respondent D menar att alla ska ha 
samma möjligheter men tar även upp att ingen ska må dåligt på jobbet och nämner 
kränkningar och diskriminering. Respondent B skiljer sig lite från de andra, vilket kan bero på 
att hen är drivande och intresserad av jämställdhetsarbetet. Hen säger: 

”[suck] ja alltså det kan ju innebära rätt så många saker för min del. Dels så kan det vara en 
rättvisefråga och, och en mänsklig rättighet. Eh sen kan jämställdhet också vara en 
verksamhetsutveckling. Eh [tystnad]. ”  

Respondent C tycker själva begreppet jämställdhet är alltför infekterat eftersom fokus alltid 
verkar hamna på numerära mål och siffror. Däremot menar hen att alla bör få respekt och bli 
sedda som sin yrkesroll och värderas för sina prestationer istället för att ses som sitt kön. Det 
är något att flera av respondenterna ser som ett problem, att för mycket uppmärksamhet ges åt 
kön och att man särskiljer de kvinnliga brandmännen från de manliga. Det talas om att 
kvinnorna exploateras av ledningen i olika reportage och aktiviteter och respondent E säger: 

”[…] kvinnor här så blev dom väldigt exploaterade så fort det kom hit en fotograf skickade 
ledningen fram kvinnorna- ”Titta vi har kvinnor här”. Istället för att vi har, alla är brandmän 
här sen att någon råkar va ett annat kön ja så är det ju.” 
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Likadant ges exempel på när några kvinnor hängts ut i media efter en misslyckad övning och 
ledningen skickade ut mail till alla kvinnor att de måste stå upp för varandra, istället för att 
säga att alla brandmän ska stå upp för varandra. Respondent D uttrycker det som att helt 
plötsligt skapas ett vi och ett dem.  

Något som alla respondenter tar upp är att målet för jämställdhetsarbetet på deras arbetsplats 
verkar vara främst numerärt och att det ska vara 40 % kvinnor inom en viss tid, vilket är det 
projekt som presenterades tidigare i uppsatsen. Även om det finns två olika uppfattningar hos 
respondenterna så delar alla uppfattningen att fokuseringen på det numerära är dåligt. I 
samband med detta säger respondent B, C, D, F och G att de tycker att det är viktigt för 
räddningstjänsten att arbeta med jämställdhet men att det görs på fel sätt idag. De tycker inte 
att det enbart ska inriktas på numerära mål som man då uppfattar att det görs. Respondent G: 

”Nä inte mer än att jag, jag, jag tror att vi behöver eh mångfald inom yrket. Absolut. Men 
återigen måste det. Vi har ju alltså våra tester och så av en orsak. Det har vi. Och ska man ta 
in personer bara för att dom är det eller det. För att det ska bli jämställt. På bekostnad av eh 
att klara arbetet på ett säkert och bra sätt […] Men.. Jag tror ändå att dom har ruckat lite på 
det för att få in dom personerna dom vill ha in för att det ska bli jämställt här.” 

Respondent E tycker bara att jämställdhetsarbete inom räddningstjänsten innebär problem 
eftersom hen menar att så fort man talar jämställdhet på hens arbetsplats så handlar det enbart 
om att fler kvinnor ska anställas. Respondent A fokuserar på den operativa delen av deras 
arbete och är ärlig med att hen inte förstår varför man arbetar med det. Respondent A: 

”Jag har egentligen svårt och se en fördel för räddningstjänsten med jämställdhet. För att om 
det brinner hemma hos mig eller hos nån, så tror jag personen som vi kommer in till, ser för 
det första inte vad det är, för vi är klädda så du ser bara ett par ögon.. Helt oväsentligt då, 
kan man tycka, och man kan ju känna att det viktiga är att vi gör ett bra jobb då ju.” 

Det är något som alla respondenter utom B och C ger uttryck för senare i intervjuerna, att de 
egentligen inte riktigt förstår varför det skulle bli bättre med jämställdhet. De kan förstå att 
alla ska ha samma möjligheter att bli brandmän oavsett kön, men samtidigt kan de inte riktigt 
se varför det är nödvändigt att få in kvinnor, ur deras arbetsplats perspektiv. Respondent F: 

”Tanken har jag inga problem med, att man tar in en blandning av folk.. Det, det kan väl 
kanske vara okej. Egentligen så förstår jag väl inte… Riktigt varför.. men men.. Och [tystnad] 
Man säger att det ska spegla samhället på något sätt… Men.. Jag kan inte riktigt förstå varför 
man ska.. välja in en speciell sort.. Jag, jag [tystnad] [...] Sen förstår jag inte riktigt varför 
egentligen om.. Alltså man säger ju egentligen att vi måste ha in kvinnor och invandrare inom 
räddningstjänsten för att för att det ska spegla resten av samhället. Men, men exakt varför vet 
jag nog inte riktigt..” 

Mina respondenter ser nyttan med jämställdhetsarbetet för kvinnors skull men inte riktigt 
nyttan för samhället eller för räddningstjänsten. Respondent E tydliggör sin oförståelse för 
meningen med jämställdhetsarbetet: 
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”Jag vet inte riktigt vad man är ute efter. Är det för att man ska förstå kvinnor mer, vilket man 
aldrig kommer göra ändå, så det kvittar ju är helt omöjligt.” 

Alla respondenter trycker väldigt mycket på att de välkomnar kvinnor och vill ha in kvinnor, 
så länge de är lämpade för arbetet. Citatet ovan från Respondent A fortsätter sedan genom att 
hen lägger till: 

”Så att rent så så ser jag ingen [tvekan] fördel med det. Sen är det ju alltid bra för vi har 
ändå lite olika tänk ju.[...] Och då är det bra om där kommer någon och ifrågasätter det att 
man ”varför gör du så” ”kan vi inte prova göra så?” och sen så kanske inte det funkar eller 
funkar det! Men just att man får prova det, och man blir ifrågasatt och.. man har lite olika 
tänk.” 

Just det synsätt som respondent A ger uttryck för verkar också vara vanligt hos alla mina 
respondenter. Det antas att män och kvinnor är olika och att kvinnor kan bidra med nya saker 
för att komplettera de manliga brandmännen. Respondent B uttrycker att man försöker 
fokusera på hur en arbetsuppgift kan hanteras på bästa sätt ur ett manligt och ett kvinnligt 
perspektiv och respondent C säger att arbetsplatsen ska bli mindre homogen genom att inte 
bara rekrytera praktiskt lagda män. Respondent G säger att varje arbetslag behöver kvinnor 
för att skapa en bra balans. Respondent B talar istället om symbolvärde och uttrycker: 

”Eh men visst jag köper också till fullo att, att, att inte bara i vissa situationer utan i många 
situationer va, så är det ett dels ett symboliskt värde också och, och, och ett förtroendevärde 
att vara både en tjej och en kvinna och nån kanske med en invandrarbakgrund på, från en 
arbetsplats som kommer ut va. Självklart! Det liksom har jättestor vikt i vissa händelser.” 

Sammanfattningsvis har respondenterna ganska individuella tolkningar av jämställdhet och 
det handlar väldigt lite om nyttan för sig själv, deras arbetsplats eller för samhället. Likadant 
säger alla respondenter att förutsättningarna för en jämställd räddningstjänst är dåliga om man 
fortsätter arbeta som man gör idag, det vill säga med numerära mål och ett fokus på att 
rekrytera ett visst antal kvinnor inom en viss tid. Respondenterna nämner också i förbifarten 
andra aspekter med jämställdhetsarbetet där den ena är någon övning man ska göra i grupp. 
Tanken är att arbetsgruppen får något påstående som sedan ska diskuteras, men de flesta av 
mina respondenter är dåligt insatta och vet knappt vad det är. Respondent E har gjort det 
några gånger men menar att ska sådana saker göras så får de göras ofta och regelbundet, vilket 
inte görs. Det nämns också en positiv aspekt av jämställdhetsarbetet som innebär att man 
försöker utveckla en arbetsplats som passar alla genom att exempelvis hitta nya arbetsmetoder 
och enklare verktyg som ska kunna användas av alla. Detta är något som alla respondenterna 
nämner men, förutom respondent B som är mer insatt, så verkar även den delen vara ganska 
abstrakt för respondenterna och de vet inte riktigt vad som görs inom det området. Det som 
blir mest synligt och som respondenterna tolkar som jämställdhetsarbete är det numerära 
målet.  

5.2 Föreställningar om ledningens jämställdhetsarbete 
Även om respondenterna är osäkra på vad de själva tolkar som jämställdhet så är de tydliga 
med vad ledningens uppfattning är. De är alla kritiska till sättet som ledningen arbetar med 
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numerära mål och att de försöker förändra brandmännens arbetsuppgifter. Kritiken grundar 
sig i att ledningen främjar det förebyggande arbetet och tiden mellan utryckning medan 
respondenterna prioriterar det operativa. Ledningen talar mer om ett så kallat breddat 
uppdrag, vilket respondent B beskriver så här: 

”Mm och jag vet egentligen inte fortfarande vad det här breddade uppdraget är. Om man nu 
får vara lite sarkastisk va. För det är ett uppdrag som vi alltid egentligen haft. Eh så att, så 
att för mig är det egentligen ingenting nytt. Och då ställer jag mig frågan ” ja vad är det för 
annorlunda idag än, än tidigare?”. eh men, men i vilket fall som helst det, och det handlar ju 
om att man ska kunna eh spegla lite grann samhällets struktur. Eh att, att det på en 
arbetsplats eller i samhället så finns hör och häpna, både män och kvinnor va!” 

Just i detta nya breddade uppdraget uppstår kritik eftersom respondenterna inte förstår vad det 
nya är, utan tycker att de utfört samma sak hela tiden. I det nya breddade uppdraget innefattas 
att kommunicera med allmänheten, vilket respondenterna menar alltid ingått. Ledningens 
försök att skapa större mångfald inom arbetsstyrkan för att kunna spegla samhället skapar 
upprörda känslor bland de manliga brandmännen eftersom de helt plötsligt känner sig som ett 
problem. Det nämns av flera av mina respondenter att diskriminering av män utförs och de 
ger exempel på män med bättre utbildning och erfarenhet som inte blivit anställda framför en 
kvinna med sämre kompetens. De menar att de alltid utfört sitt arbete professionellt men nu 
menar ledningen att de inte kan kommunicera med alla grupper. Respondent F: 

”Då har det nog känts att det är liksom för att vi inte riktigt, Vi då som har jobbat här innan, 
Att vi inte riktigt klarar av och, och behandla folk lika. Så kan det ju kännas ibland. […] Jag 
kan inte [tystnad] Jag kan alltså inte i min vildaste fantasi få det till att någon som jobbar 
här, när vi kommer ut på en olycka, att vi gör någon som helst skillnad på vad det, vad det är 
för en människa som ligger där. Finns inte i min värld och jag har, jag har aldrig stött på 
det.” 

Respondent F uttrycker en frustration och en besvikelse då det inte funnits i hens värld att de 
inte skulle hjälpa alla på samma sätt. Respondent D säger liknande: 

”Ja mm det värsta tycker jag är ju när man verkligen börjar uttala att liksom om att vi inte 
kunde nå ut till homosexuella och så här va som om vi behövde mer alltså folk som var, alltså 
inte var heterosexuella och då började jag känna lite att ”fan alltså” Jag har ju ingen aning 
när jag står och snackar med folk vad dom har för sexuell läggning” 

Av dessa uttalanden får jag intrycket att ledningen legitimerar och argumenterar för de 
numerära målen genom att det funnits ett problem med kommunikationen med allmänheten. 

5.3 Motstånd mot rekrytering  
Alla respondenter är noga med att påpeka att de absolut inte har något emot att arbeta med 
kvinnor, att det inte är där skon klämmer. Enligt respondenterna behandlas alla som anställs 
på samma sätt och är lika välkomna. Det stora motstånd som alla respondenterna ger uttryck 
för handlar istället om hur anställningsförfarandena går till. Kritiken riktas mot ledningen och 
hur de förändrat rekryteringsprocessen till att, som respondenterna uttrycker det, passa 
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kvinnor. Respondenterna uttrycker gång på gång att de vill ha den mest lämpade personen för 
arbetet, sen spelar kön ingen som helst roll. Vad som är den mest lämpade personen är något 
luddigt, men det handlar uteslutande om det operativa arbetet och de fysiska 
förutsättningarna. Respondent C uttrycker: 

”Eh alltså eh jag är helt, jag är jätteför att vi får in fler kvinnor här, eh, och tycker det är 
skitkul att få kvinnliga kollegor. Men samtidigt så får det, det får aldrig urholka, vad ska man 
säga, kvalitén på dom som jobbar alltså det, det är jätteviktigt att man ändå håller kvar vid 
vissa krav liksom och vissa standarder liksom för att.. eeh.. det är ändå en viktig funktion vi 
fyller eh, och det krävs saker av en.” 

Alla respondenter uttrycker sig på ett liknande sätt, då de betonar att kvinnor rekryteras med 
lägre krav på bekostnad av säkerhet och lämplighet. För att ge en förståelse för vad de menar 
med lämpliga krav så har man historiskt sätt rekryterat utifrån fysisk och praktisk förmåga. De 
äldre brandmännen jag intervjuade har alla blivit anställda från ett praktiskt hantverksyrke och 
för att de haft stort intresse för träning eller varit fysiskt starka. På senare år har en 2-årig 
utbildning tillkommit som krav som de yngre brandmännen jag intervjuade fått genomgå. 
Men vid sidan av den utbildningen betonas också att deras fysiska förmåga varit viktig. Det 
ska också tilläggas att den brandkår mina respondenter arbetet på börjat bortse från kravet på 
den teoretiska utbildningen för att anställa deltagare i olika jämställdhets- och 
mångfaldsprojekt. Tidigare har man vid anställning haft krav på minimumresultat vid fysiska 
tester medan ledningen på senare tid omvärderat dessa till så kallade normvärden. Det innebär 
att det finns vissa värden som är minimum, till exempel klara ett visst antal repetitioner med 
en vikt, men värdena är bara riktlinjer och inte krav. Det innebär enligt mina respondenter att 
sökande kan anställas trots att de inte klarat av de fysiska kraven, utan att ledningen baserar 
anställningar på intervjuerna och på kön. Respondent G säger: 

”Men dom ska ju inte få anställning bara för att dom är kvinna, på bekostnad av utbildning, 
säkerhet eh fysisk styrka, så. Sen kanske man kan omvärdera vår, våra tester om dom 
verkligen behöver vara så höga kanske. Men vi ska inte sänka ner dom i heller för att få in ett 
antal kvinnor till exempel.” 

I det här citatet sammanfattar respondent G den kluvenhet som många av respondenterna ger 
uttryck för. Att deras fysiska krav historiskt sett kanske är onödigt höga idag och skulle kunna 
omvärderas, samtidigt som de tycker att det är viktigt med höga fysiska krav som inte ska 
sänkas bara för att få in kvinnor. Det verkar ligga en konflikt i att man kan tänka sig att 
omvärdera dem men det ska absolut inte göras för att hjälpa kvinnor in. Ledningens argument 
för att sänka kraven är, enligt mina respondenter, att den operativa delen av arbetet är mindre 
viktig då deras huvudprioritet är det förebyggande och informerande arbetet. Då behöver inte 
den fysiska styrkan vara så viktig längre utan man vill hellre ha människor som kan spegla 
samhället och kommunicera med alla grupper. Respondent F uttrycker: 

”De [ledningen] tittar ju mer på det förebyggande och.. sen har vi, ska detta löpa parallellt. 
Men.. Vi är ju lite sidan om varandra känns det som. Och och för att sköta det operativa så är 
det en fördel att ha dom fysiska förutsättningarna. Det går ju liksom inte att blunda för det.” 
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Så respondenterna ger uttryck för att kvinnor är väldigt välkomna så länge de är lämpade och 
kan uppfylla de fysiska krav som brandmännen har föreställningen om att det operativa 
arbetet kräver. De menar att deras motstånd helt inriktar sig på ledningens sätt att anställa folk 
enbart för att de är kvinnor och inte för deras förmåga att klara arbetet. Men respondent E 
problematiserar det hela genom att säga: 

”Och ryktet på en brandstation går fruktansvärt snabbt. Det bara smäller till sen är det ute 
va. Och det är väldigt svårt att bli av med sen. Och tjejer har ju tyvärr det att gör dom ett 
misstag sen är dom rökta och gör en kille så skrattar man åt det. Och sen är det väck liksom.” 

Citatet är från när hen talar om den interna utbildning som alla genomgår när de blivit 
anställda och hur de får höra från utbildarna hur det går för de nyrekryterade. Hen ger uttryck 
för att både nyanställda män och kvinnor gör misstag i början av sin anställningstid, men 
kvinnornas blir mer synliga och de får bara en chans. Även Respondent G ger uttryck för oro 
angående den fysiska styrkan på de nyanställda, även om hen ändrar sig till att det lika bra 
kan vara en svag man. G säger: 

”Jag menar, en det kan ju vara en kille men kvinna eller man, på låt oss säg 50-60 kg, okej 
det är lite lågt men 60 kg säger vi, ska dra ut [...] som väger 92 kg om […] skadar sig ur ett 
brinnande hus till exempel.” 

Respondent E ger uttryck för kvinnornas villkor igen när hen säger: 

”[…] att är du kvinna eller är du man eller kvinna med invandrarbakgrund så går du före i 
kön och det är ju det är ju taget att det liksom är positiv särbehandling. […]För mig hade det 
varit mycket bättre och, och också för individen om man klarar alla testerna och man klarar 
allting så känns det bättre för det är ju såhär att eeh och det slår ju igenom ganska mycket 
här att dels att du kommer hit och är kvinna, redan där är det minus som många tycker ”ja 
hon är kvinna hon är ingenting att ha” och så har hon kanske inte klarat alla fysen. […]Och 
sen så redan när dom kommer hit så är dom redan på minus och för att dom då ska kunna 
upphäva dom här jävla minusarna så måste dom liksom.. prestera ännu mer, vilket dom 
egentligen inte behöver göra för dom är ju liksom, dom har ju kommit in egentligen.” 

5.4 Motstånd mot kvinnor 
Det empiriska materialet visar att nyanställda kvinnor ligger på minus i brandmännens ögon 
bara för att de är kvinnor, och oavsett om de har klarat alla fysiska tester och krav som ställs 
på dem så har de ändå mer att bevisa än en manlig brandman. Vissa av respondenterna säger 
också att vissa kvinnor säkert upplever negativa saker och dåligt beteende, men ingen vill ge 
några mer detaljerade exempel. Intrycket jag får vid intervjuerna är att man vill ge sken av att 
inget motstånd finns mot att få in kvinnor utan enbart hur man får in dem. Samtidigt finns 
hela tiden små indikationer att andra än de själva, mest andra kvinnor, säkert upplever det som 
10 gånger värre än de gör och säkert ser massa problem på arbetsplatsen men jag får inga 
konkreta exempel. När jag frågar respondenterna om det uppstått problem eller konflikter i 
samband med jämställdhetsarbetet så säger alla att det inte varit några större problem på just 
deras arbetsplats, men många av dem nämner andra delar av deras organisation. De berättar 
gärna om problem som uppstått där, samtidigt som alla nämner att om jag hade frågat någon 
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annan inom organisationen kanske de ser jättemycket problem. Både respondent A och B 
nämner dock ett motstånd där vissa manliga brandmän kritiserar att kvinnor kommer in 
eftersom de då måste förändra sin jargong och sitt sätt att prata med varandra. De beskriver 
det som att män känner sig hämmade och inte kan vara sig själv utan hela tiden måste tänka 
på hur de uttrycker sig. Respondent A: 

” Men jag menar man säger ju mycket grejor till varandra kille-kille kanske, som inte [man] 
skulle säga till […] kvinnliga kollegor. För det, det är ju direkt olämpligt.” 

Vidare beskriver hen konflikter på arbetsplatsen där manliga brandmän försöker hjälpa 
kvinnliga men att det tas på fel sätt, på grund av hur de uttrycker sig och deras attityd. Hen 
lägger en viss del av skulden på individuella kvinnor att just hon eller hon inte klarade av att 
ta emot hjälp utan skulle klara att själv. Respondent E uttrycker det så här: .  

” .. alltså om man ser till kvinnors fördel så kanske det här att för att dom är tjejer så brukar 
folk hjälpa dom mer på grund av dom tror att dom inte kan. Det är sånt som dom flesta.. 
Alltså..  Ibland får man skäll för det så säger dom ”vad fan tror du inte jag kan” ”Jo men jag 
vill kanske hjälpa dig för att jag vill” […]För det är ju inte så jag menar att oftast går ju inte 
en kille fram och hjälper till en kille så för att då tycker man ”det ska du kunna” men ibland 
så kanske man går fram till tjejen” 

Respondent B ger också uttryck för att hen hört många manliga brandmän säga samma sak, 
att de måste hämma sig och inte kan uttrycka sig som de brukar med kvinnor i arbetslagen. 
Respondent C har också märkt av en skillnad när de fått kvinnor i laget och menar att det blir 
ett annat sätt att prata och ett annat sätt att vara.  

Sammanfattningsvis ger mina respondenter uttryck för att allt motstånd riktar sig mot 
rekryteringen och att ledningen anställer människor på fel premisser och som inte är lämpliga 
för yrket. De anklagar ledningen för att sänka kraven vid anställning och därmed urholka 
kvalitén och riskera säkerheten. Samtidigt ges uttryck för att motståndet riktar sig mot att just 
kvinnor inte passar i yrket på grund av sitt kön, då de dels sägs ligga på minus redan från 
början och att vid minsta misstag är uträknade. Kritik riktar sig också mot att det är svårare att 
kommunicera kvinnor och män emellan och att männen då måste förändra sin jargong och 
hämma sitt sätt att uttrycka sig. De menar att de inte får vara sig själv eftersom de då riskerar 
att kränka någon kvinnlig kollega och att man inte kan säga samma sak till en tjej som till en 
kille.  
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6. Analys 
I detta avsnitt analyseras mitt resultat utifrån mina teoretiska utgångspunkter. Till att börja 
med kommer respondenternas föreställningar om jämställdhet analyseras genom att 
identifiera den jämställdhetsdiskursen som förefaller dominera på den undersökta stationen. I 
andra avsnittet analyseras respondenternas uttalade motstånd mot jämställdhetsarbetet. I det 
tredje avsnittet analyseras det jag kallar för det dolda motståndet. Johansson (2001) menar 
att motstånd ofta sker dolt i organisationer med stark könsmaktsordning, varför det blir 
viktigt att analysera det som inte riktigt sägs i klartext under intervjuerna. Därefter kommer 
motståndet och uppfattningarna om jämställdhet att analyseras ur ett maktperspektiv i det 
fjärde avsnittet, för att försöka förstå vad det grundar sig i. 

6.1 Att tala om jämställdhet 
Mina respondenter har själva fått ge sin tolkning av begreppet jämställdhet vid intervjuerna 
genom frågan ”Vad innebär jämställdhet för dig?” Frågan möttes ofta av tystnad och tvekan 
och därefter gavs lite skiftande tolkningar av begreppet. Detta visar på det som Ekström 
beskriver att jämställdhet inte har någon klar definition utan kan fyllas med skiftande 
betydelser och legitimera vitt skilda åtgärder (Ekström 2012:214). Mina respondenter ställer 
sig alla positiva till jämställdhet som vision, men har svårigheter att formulera sig konkret 
kring vad det innebär. Det kan förstås genom Rönnbloms beskrivning av jämställhet som en 
vision och som ett positivt begrepp, vilket hon jämför med begreppet demokrati (Rönnblom 
2002:12). Begreppet jämställdhet är så positivt laddat att det är omöjligt att ställa sig emot det, 
vilket mina respondenter ger exempel på. Uttalanden görs som att jämställdhet är bra och att 
de är positiva till att få in fler kvinnor, samtidigt som de inte riktigt kan se nyttan med det. 
Respondent A säger till exempel att alla människor borde vara där de passar bäst och fokus 
behöver inte tvunget ligga på att fler kvinnor ska in i organisationen. Räddningstjänsten är en 
politiskt styrd organisation och genom att analysera jämställdhetsdiskursen som uttrycks av 
mina respondenter kan jag se hur de politiska målen för jämställdhet tolkas i den specifika 
organisationens kontext (jmf. Wahl m.fl. 2001). Då det är en politiskt styrd organisation måste 
initiativet till en mer jämställd räddningstjänst grundas i det jämställdhetspolitiska målet som 
lyder: ”Alla män och kvinnor ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv” 
(Skr. 2011/12:3). Det jämställdhetspolitiska målet har ett tydligt maktperspektiv men kan vid 
praktiskt jämställdhetsarbete få en annan innebörd. 

Enligt respondenternas berättelser är alla överens om att ledningens motivation dels är politisk 
och en ”fjäder i hatten” och dels att de har omvärderat brandmansyrket. Det kan tolkas som att 
ledningens uppfattning erkänner ojämställdhet som ett problem och att det handlar mycket om 
att ta tillvara kompetens. Respondenterna nämner att ledningens vision är att kvinnor bör 
anställas för att spegla samhället och för att kunna kommunicera med alla grupper i samhället. 
Det visar på antaganden om att kvinnor skulle ha ett annat sätt att tänka, kommunicera och ett 
annorlunda synsätt, som i viss mening bygger på föreställningar om könens olikheter i 
essentiell mening (jmf Wahl m.fl. 2001:171-176). Det kan jämföras med politikerna i 
Rönnbloms (2002) studie som inte uppfattade jämställdhet som ett sätt att ge kvinnor mer 
inflytande, utan som att ge kvinnor möjlighet att komplettera män. Problem med 
ojämställdhet grundade sig då i att kvinnor och mäns biologiska olikheter inte värderades lika 



32 
 

högt. Enligt mina respondenter försöker ledningen omvärdera brandmannayrket till att 
innefatta förebyggande arbete och kommunikation med allmänheten som ett sätt att legitimera 
kvinnors inkludering. Det kan ses som att kvinnor och män har biologiskt olika egenskaper 
och dessa egenskaper ska värderas lika högt inom räddningstjänsten. Johansson beskriver hur 
föreställningar ofta baseras på att män och kvinnor är olika samt att båda könen har vissa 
könsspecifika egenskaper som till sin karaktär ofta kompletterar varandra (Johansson 
2001:173f). Denna könsrelation ses ofta som naturlig och funktionell, vilket kan förklara 
varför ledningen försöker omförhandla brandmännens yrkesroll som ett sätt att motivera 
kvinnors inkludering. Genom att yrkesrollen får fler typiskt kvinnliga egenskaper, 
argumenteras det för varför fler kvinnor behöver anställas.  

Respondent B beskriver att det kan finnas ett symbolvärde och ett förtroendevärde i att ha 
kvinnor inom räddningstjänsten, vilket visar ett synsätt där kvinnors specifika kompetens är 
deras könstillhörighet, vilket bör tas tillvara. Även om fler av mina respondenter bekräftar den 
uppfattningen genom att nämna att arbetsmiljön blir bättre och att kvinnor har andra 
synpunkter på arbetssätt och liknande, tolkar jag det inte som ett argument för jämställdhet i 
deras ögon. Det skulle kunna vara positiva effekter av jämställdhetsarbetet om de måste 
nämna någon. Den av mina respondenter vars uppfattning verkar ligga mest i linje med 
ledningens är respondent B som talar om att jämställdhet kan vara en verksamhetsutveckling.  

I de fall där merparten av mina respondenter erkänner ojämställdhet som ett problem, görs det 
utifrån uppfattningen att ojämställdhet bör åtgärdas för att hjälpa kvinnor (Wahl mfl. 
2001:171-176). Det syns i resonemangen kring att anledningarna till den bristande 
jämställdheten ligger hos kvinnorna, exempelvis att de saknar de fysiska förutsättningarna. 
Respondenterna nämner vid flera tillfällen att det kan vara bra med fler kvinnor, men att det 
inte får riskera säkerheten, att anställningskraven måste sänkas eller att det är en rättvisefråga. 
Det kan tolkas som att de erkänner ojämställdheten men att den legitimeras genom kvinnors 
bristande förmåga. Det ligger i linje med den uppfattning som Wahl m.fl. beskriver som 
Jämställdhet- att hjälpa kvinnor. Jag tolkar detta erkännande av ojämställdhet som att 
respondenterna är medvetna om ledningens tal om jämställdhet, varför de också uttrycker att 
det kan vara bra att vara en blandning och att spegla samhället. Som Rönnblom beskriver är 
jämställdhet som vision ett så positivt laddat att det är svårt att vara emot det (Rönnblom 
2002:212). Samtidigt är respondenterna inte övertygade om det finns någon nytta med 
jämställdhet i deras organisation, genom att de samtidigt ifrågasätter det. Några exempel är 
när respondent G säger att det kan vara bra med mångfald i yrket, men att de fysiska kraven 
finns av en anledning. Respondent F menar att det kan vara okej att spegla samhället, men 
förstår inte varför man ska välja in en speciell sort. De återger ledningens föreställningar om 
att ta tillvara kompetens, men de uttrycker ändå oförståelse för att just kvinnor ska anställas.  

Även om respondenterna till viss del erkänner ojämställdheten enligt uppfattningen att 
kvinnor behöver hjälpas, så ser jag generellt att diskursen hos mina respondenter mer förnekar 
att ojämställdheten är ett problem. Jag ser exempel på de uppfattningar om jämställdhet som 
Wahl m.fl. beskriver i sin redogörelse om jämställdhetsdiskurser, vilka beskrivs som att 
Jämställdhet- rör inte oss, Jämställdhet- en generationsfråga och Jämställdhet- 
diskriminering av män. Respondent E ger uttryck för att ojämställdhet inte är något problem 



33 
 

för deras organisation eftersom hen ser jämställdhet som lika lön och lika uppgifter vilket 
visar att deras arbetsplats redan är jämställd. Många av respondenterna menar också att 
konflikter kring jämställdhet finns inom organisationen men inte på deras station och 
arbetsplats. Detta visar på uppfattningen att jämställdhetsarbete inte behövs inom deras 
organisation och att det som Wahl m.fl. uttrycker det, Jämställdhet- rör inte oss. Många av 
mina respondenter uttrycker också att arbetet måste få ta tid och att det forceras fram för fort. 
Jag tolkar det som att det då löser sig med tiden och att ett aktivt jämställdhetsarbete är 
överflödigt, vilket kan jämföras med Wahl m.fl. Jämställdhet- en generationsfråga. Jag ser 
också exempel på föreställningen att könsordningen ses som naturlig och därmed blir det 
naturligt att kvinnor till stor del exkluderas från yrket. Det kan förklara varför mina 
respondenter uttrycker att jämställdhetsarbetet blir forcerat, att kvinnor inte klarar de fysiska 
kraven eller att män diskrimineras vid rekrytering. Genom detta synsätt tolkas 
jämnställdhetsarbetet som onaturligt och som att kvinnor får obefogade fördelar, exempelvis 
att anställningskraven sänks för kvinnornas skull. Respondent A nämner att det är ”uppsjasat” 
och lite ”för bra” med jämställdhetsarbetet, vilket visar på ett synsätt där jämställdhetsarbetet 
ses som onödigt och överdrivet. Det visar på uppfattningen Jämställdhet- diskriminering av 
män. Att jämställdhetsarbetet ses som onaturligt och som en diskriminering av män, kan 
också förstås genom den problematik med begreppet jämställdhet som Rönnblom beskriver. 
Hon menar att begreppet jämställdhet är könsneutralt, det vill säga att det inte avslöjas vem 
som är den förfördelade parten i ojämställdheten (Rönnblom 2002:12). Genom detta ges 
utrymme för föreställningar om att män skulle diskrimineras genom jämställdhetsarbete. 
Uppfattningen Jämställhet- diskriminering av män upplever jag som den dominerande 
diskursen inom organisationen och respondenterna upplever det som att ledningen hittar på 
problem för att anställa kvinnor. Det nya breddade uppdraget där mer förebyggande arbete 
och kommunikation med allmänheten menar respondenterna att de alltid utfört, men helt 
plötsligt har det inte fungerat väl enligt ledningen. Eftersom respondenterna menar att det 
alltid fungerat bra ses jämställdhetsarbetet överdrivet och som att kvinnor får obefogade 
fördelar. 

Att jämställdhetsdiskursen baseras på dessa uppfattningar kan förstås genom Jordanssons 
beskrivning av jämställdhetsarbete som ett kortsiktigt förbättringsarbete (Jordansson 
2005:239,241). Organisationen driver ett kortsiktigt förbättringsarbete genom att de arbetar 
utifrån att det finns en numerär obalans att rätta till, vilket ska göras genom ökad kvinnlig 
representation inom en viss tidsperiod. Ett långsiktigt förändringsarbete hade istället fokuserat 
på att förändra strukturer som upprätthåller en maktordning. Genom att driva ett kortsiktigt 
och numerärt förbättringsarbete menar Jordanson att motstånd kan uttryckas genom 
könsmaktsförståelsen förminskas eller förnekas genom att jämställdhetsfrågorna 
individualiseras. Respondenternas jämställdhetsdiskurs uttrycker att jämställdhetsarbetet är 
onödigt då ojämställdheten grundas i individuella kvinnors bristande förmåga och att deras 
bristande förmåga legitimerar deras exkludering ur yrket. När ledningen startar projekt för att 
anställa en större del kvinnor ses det som att kvinnorna får obefogade fördelar och att män 
diskrimineras. Exempel på en sådan individualisering kan man också se i respondenternas 
frustration kring att ledningen helt plötsligt påtalar problem med de manliga brandmännens 
sätt att kommunicera. Istället för att se det hela ur ett bredare perspektiv gör de frågan 
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individuell och förstår inte vad som varit problemet tidigare. Det tar delvis skydd bakom de 
egna tolkningarna av vad jämställdhet är, eftersom deras tolkningar handlar mycket om lika 
lön, lika villkor och att människor ska vara där de är lämpade. Ur deras tolkningar är de redan 
jämställda då de har lika lön och lika villkor, samt att män är mer lämpade för yrket på grund 
av de fysiska kraven vilket legitimerar kvinnors exkludering.  

Jag hävdar att jämställdhetsdiskursen och förnekande av ojämställdhet grundar sig i det 
kortsiktiga förbättringsarbete som organisationen driver. Genom att arbeta med kortsiktiga 
och numerära mål istället för att utmana den rådande maktordningen ges dels utrymme för 
individuella tolkningar av vad jämställdhet är och dels utrymme för att 
jämställdhetsproblematiken individualiseras. Respondenterna kan anpassa begreppet 
jämställdhet till sin egen tolkning och därmed förneka att det finns ett problem med 
ojämställdhet inom organisationen. De kan också legitimera och argumentera för den manliga 
dominansen genom kvinnornas bristande förmåga.  

6.2 Det uttalade motståndet 
Genom en analys av jämställdhetdiskursen i tidigare avsnitt framkommer att respondenter till 
stor del förnekar att ojämställdhet är ett problem inom organisationen. Istället framkommer en 
uppfattning om att de fysiska kraven gör att män lämpar sig bäst för yrket, vilket legitimerar 
kvinnors exkludering. Den rådande ordningen ses som naturligt baserad på att fysisk förmåga 
är manligt och män är därmed mer lämpliga som brandmän. Det är något som också visas i 
Ericsons (2010) forskning där hans respondenter menar att de fysiska kraven är nödvändiga, 
och om de fysiska kraven exkluderar kvinnor så är det naturligt och legitimt. Fokus i det 
uttalade motstånd som mina respondenter ger uttryck för ligger inte på att de motsätter sig 
kvinnor, utan på att ledningen skulle behöva sänka anställningskraven för att kunna anställa 
kvinnor. Det är lätt att förstå brandmännens resonemang att det krävs en viss fysisk styrka och 
att man är lite praktiskt lagd för att klara arbetet vid en uttryckning. De har helt rätt i att det 
troligtvis skulle riskera deras och medborgarnas säkerhet om ledningen skulle urholka 
kvalitén genom sina anställningar. Men små uttalandena i förbifarten om att de vill ha de 
personer som är mest lämpade, att kvinnor börjar på minus vid anställning och att kvinnor inte 
har utrymme att göra misstag visar på att det ligger något annat bakom motståndet förutom en 
rädsla för sämre kvalité. Jag tolkar också föreställningen om att det behövs sänkta 
antagningskrav för att få in en större andel kvinnor, som att en kvinna generellt inte är lämpad 
för yrket utan att det finns vissa undantag som kan klara kraven. Det kan jämföras med 
Ericsons (2010) studie då han menar att en kvinna aldrig kan vara en riktig brandman utan 
alltid är antingen en avvikande kvinna eller en avvikande brandman. Precis som Rönnblom 
(2002) beskriver så utesluter denna tolkning av jämställdheten förekomsten av ett 
könsmaktssystem. Istället för att koppla jämställdhetsproblematiken till hur samhället är 
ordnat, så kopplas den till kvinnors bristande fysiska förmåga och sämre lämplighet för yrket.  

Det uttalade motståndet mot kvinnors inkludering i räddningstjänsten kan också kopplas till 
det som Johansson (2001) beskriver om erfarenhetsbilder. Erfarenhetsbilder kan antingen 
utmana de rådande maktrelationerna mellan könen genom maktordningstänkande, eller 
försvara relationerna genom egenskapstänkande. Den erfarenhetbild som syns genom mina 
respondenters uttalade motstånd och genom jämställdhetsdiskursen är egenskapstänkande, 
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vilket innebär att egenskaper är relaterade till kön och att de är könsspecifika och 
komplementära. De egenskaper som värderas i respondenternas yrke är fysisk styrka och att 
vara praktiskt lagd vilka är stereotypt specifika för det manliga könet och därmed, genom 
komplementärt tänkande, inte kvinnliga. Enligt Johansson gör ett egenskapstänkande att 
människor i mycket större utsträckning redan ser samhället som jämställt och därmed är 
negativa till en numerärt jämn könsfördelning. Det ser jag exempel på hos mina respondenter 
då jag analyserade jämställdhetsdiskursen, då de flesta förnekar ojämställdhet som ett 
problem. De tycker istället att jämställdhetsarbetet forceras fram, att kvinnor får obefogade 
fördelar samt att män diskrimineras. De ser inte heller nyttan i ledningens mål att sträva efter 
numerär jämställdhet, då de menar att arbetet fungerat bra tidigare. 

6.3 Att göra en brandman 
Jag kommer utifrån respondenternas uttalade motstånd analysera kvinnors minoritetsposition 
genom en strukturell ansats, för att försöka synliggöra mäns och kvinnors olika villkor i 
organisationen (jmf Wahl m.fl. 2001). Det kan då undvikas att kvinnors exkludering i yrket 
förklaras och förstås ur ett individuellt perspektiv, där problemen läggs på kvinnornas 
bristande förmåga, som respondenternas uttalade motstånd ger uttryck för. Det talas om att 
kvinnorna har en bristande fysisk förmåga, vilket ses som ett hinder för att de ska vara 
lämpliga för yrket. Det uttrycks till exempel att man på stationen förutsätter att kvinnor 
behöver mer hjälp, vilket kan ses som ett argument för att kvinnor har en bristande förmåga 
att passa som brandmän.  

Den räddningstjänst som mina respondenter arbetar på kan beskrivas som en skev 
organisation när det gäller anställda män och kvinnor (jmf Kanter 1977). Kvinnors 
representation är väldigt liten även om den ökat de senaste åren. Genom att använda Kanters 
strukturella aspekt Nummer: Minoriteter och majoriteter (Numbers: minorities and majorities) 
ska jag försöka synliggöra mäns och kvinnors olika villkor att arbeta som brandmän, vilket 
kan ge ett annat perspektiv på respondenternas uttalade motstånd. Historiskt sett har 
räddningstjänsten varit en enhetlig arbetsgrupp med ytterst få kvinnor, medan det genom 
jämställdhetsarbete på senare år övergått till en skev grupp, där den övervägande delen av de 
anställda tillhör den sociala gruppen män. Kanter beskriver hur en skev grupp får tre effekter 
vilka jag också tycker mig se exempel på i mitt empiriska material. Jag kan i respondenternas 
berättelser se tecken på en synlighetseffekt, där de kvinnliga brandmännen blir mer synliga 
och får mycket uppmärksamhet. Brandmännen jag intervjuat upplever det som att kvinnorna 
blir exploaterade av ledningen, där vikten ligger på att de är kvinnliga brandmän. Respondent 
E berättar också om hur de som utbildar nyrekryterade berättar vidare för de anställda hur det 
går för de nyanställda i sin utbildning. Kvinnors misstag beskrivs som mer synliga än mäns 
och att kvinnorna inte har samma utrymme att göra misstag. När två kvinnor misslyckades på 
en övning fick det till och med uppmärksamhet i media och ledningens sätt att hantera detta 
skapade enligt några av mina respondenter ett vi och ett dem.  

Vi och dem- tänkandet kan också ses som den kontrasteffekt som Kanter (1977) beskriver, där 
det sker en polarisering och en överdrift av skillnader mellan de sociala grupperna. Det 
uttrycks både negativt och mer positivt skillnadstänkande hos mina respondenter där det 
främst är inriktat på fysisk förmåga, men även på jargong. Det verkar finnas en generell 
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uppfattning om att gemene kvinna inte har den fysiska förmåga som krävs i yrket, vilket är det 
som respondenternas motstånd grundar sig i. Detta uttalas inte specifikt men det nämns flera 
gånger en föreställning om att antagningskraven måste sänkas för att kvinnor ska kunna bli 
anställda och att en ”vanlig” kvinna inte är lämpad för yrket. Trots att anställningskraven ännu 
inte sänkts, samt att det redan finns anställda kvinnor som klarat testerna och arbetar som 
brandmän, så är ändå uppfattningen att kvinnor inte är lämpade för yrket. Genom detta 
skillnadstänkande skapas föreställda skillnader mellan män och kvinnor där kvinnor anses ha 
sämre fysisk förmåga, ha ett annat sätt att tänka samt ha ett annat sätt att tala och uttrycka sig. 
Detta skillnadstänkande tydliggörs genom analysen av jämställdhetsdiskursen vilket fick vissa 
av respondenterna att se jämställdhetsarbetet som en diskriminering av män. Andra 
respondenter samt ledningen försökte istället omvärdera brandmännens arbetsuppgifter till att 
passa kvinnliga egenskaper bättre. Uppfattningen hos samtliga verkar vara att kvinnor och 
män är biologiskt olika och har essentiella och komplementära egenskaper. Det som skiljer 
vissa respondenters uppfattning från ledningens är om kvinnors exkludering är ett problem 
eller inte, samt hur det i så fall bör åtgärdas. 

Det nämns också att kvinnor kan ha en positiv påverkan då de upplevs ha ett annat sätt att 
tänka och kunna förbättra arbetsmiljön. Vissa av mina respondenter menar att de inte kan 
uttrycka sig på samma sätt inför en kvinna eller ha samma jargong, vilket gör att jargongen bli 
mindre tuff med fler kvinnor i arbetslagen. Enligt Ericsons (2010) forskning är jargongen en 
viktig komponent i brandmännens gemenskap och den fungerar som en exkludering av både 
kvinnor och vissa män. En av mina respondenter uttrycker att det uppstår problem när män 
säger till kvinnor och försöker hjälpa dem på arbetsplatsen då kvinnorna tar åt sig för mycket. 
Det förklaras av hen och av andra respondenter som att kvinnorna kommunicerar på ett annat 
sätt och med en mjukare jargong. Det skulle också kunna förklaras av att det verkar finnas en 
föreställning av att kvinnor inte kan, samt att de ligger på minus från början på grund av sitt 
kön och därmed har mer att bevisa i sin yrkesroll. Jag tolkar det som att mina respondenter 
även ser kommunikation som en essentiell och biologisk skillnad mellan könen. Det bidrar till 
att männen i organisationen blir mer medvetna om sina likheter som en grupp och det är något 
de försöker förstärka och behålla. Därför uttrycks negativa konsekvenser som att de behöver 
hämma sig när kvinnor anställs i arbetslaget och att kvinnor inte kan hantera kritik eller ta 
emot hjälp på samma sätt som en annan man. För att kunna behålla sin gemenskap så hålls 
kvinnorna lite utanför samt att det överdrivs i vilken utsträckning de föreställda skillnaderna 
existerar. Enligt Ericson (2010) är jargongen en väldigt viktig faktor för brandmännens 
gemenskap, vilket förklarar mina respondenters fokusering på den.  

Kontrasteffekten kan också förklara den kluvenhet som jag upplever kring de fysiska testerna 
samt kritiken mot ledningens sätt att förändra arbetsuppgifterna till mer förebyggande än 
operativt.  Respondenterna säger dels att kraven kanske historiskt sett varit för höga och att de 
skulle kunna anpassas, men samtidigt att det inte får göras som ett led i jämställdhetsarbetet. 
Det som framförallt ses som en likhet mellan majoritetsgruppen av män är deras fysiska 
förmåga och de fysiska krav som funnits i yrket. Därför blir det viktigt att hålla kvar vid den 
för att kunna exkludera kvinnor så att männen ska kunna behålla känslan av gemenskap.  
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Överdrivandet av dessa föreställda skillnader får också en assimileringseffekt som innefattar 
kända generaliseringar av en individs karaktärsdrag (jmf Kanter 1977). Kvinnornas 
karaktärsdag tenderar att förvrängas för att passa generaliseringen och de är lättare att 
stereotypisera än männen i organisationen. Det kan exemplifieras med hur kvinnorna ligger på 
minus vid nyanställning enbart för att de är kvinnor. Trots att kvinnorna har klarat de tester 
som ställs vid anställning och har den fysiska förmåga som krävs, så förvrängs deras 
karaktärsdrag för att passa i stereotyper som att kvinnor inte är lämpade som brandmän. Så 
även om den individuella kvinnan klarar alla tester och därmed borde vara lämpad som 
brandman, förutsätts det enligt vissa av mina respondenter ändå att hon inte klarar 
arbetsuppgifterna. Hon ges mer hjälp och har inget utrymme för misstag, eftersom misstagen 
genast bekräftar föreställningen om kvinnors sämre förmåga som en essentiell och biologisk 
skillnad. Det kan ses genom West och Zimmermans (1987) perspektiv på hur kön görs genom 
interaktioner. De menar att göra genus är att skapa skillnader mellan män och kvinnor som 
inte är naturliga, essentiella eller biologiska. Fysisk styrka eller att vara brandman är således 
inte ett karaktärsdrag eller en egenskap, utan det är en produkt av socialt görande av 
manlighet. Genus görs i min studerade organisation genom att det skapas föreställda 
skillnader mellan hur män är lämpade för yrket och hur kvinnor inte är det. När skillnaderna 
är gjorda så används de för att förstärka de grundläggande och biologiska skillnaderna mellan 
könen. När en kvinna anställs så finns föreställningar om att hon inte klarar av yrket och 
behöver hjälp. När hon sedan gör ett misstag så bekräftar det stereotypen och förstärker då de 
antagna grundläggande och biologiska skillnaderna. Även brandman görs på samma sätt som 
West och Zimmerman (1987) beskriver att genus görs. Om en brandman definieras av 
biologiska egenskaper som en viss styrka och att vara praktiskt lagd, borde både kvinnor och 
män som klarar kraven vara lämpade. Men i analysen av respondenternas intervjuer 
framkommer att det viktigaste för en brandman är att vara man. Fysisk styrka är då inte en 
egenskap eller karaktärsdrag som även kvinnor kan ha, utan en produkt av det sociala 
görandet av man och brandman. Det visar den nära kopplingen som bland andra Ericson 
(2010) beskriver, där det naturliga för en brandman är att vara man, och en kvinnlig brandman 
antingen är en avvikande kvinna eller avvikande brandman. Görandet av genus grundar sig i 
det operativa arbetet då det är det brandmännen ser som sin huvuduppgift, det är där de jämför 
sig med varandra och det är det de kopplar till en brandman. Det är också något som Ericson 
(2010) poängterar i sin forskning, då brandmännen hela tiden utgår från det handgripliga 
räddandet av liv, det vill säga det operativa arbetet, vilket är en mycket liten del av 
brandmännens dagliga arbete. Jämställdhetsarbetets fokus inte ligger på att förändra 
maktstrukturer eller den rådande ordningen utan på att öka den numerära representationen av 
kvinnor. I och med detta förändras inte ramarna för hur genus görs i organisationen utan den 
rådande ordningen ses som naturlig och genus fortsätter göras genom interaktioner, främst 
genom det operativa arbetet. 

Genom att analysera motståndet med en strukturell ansats blir det synligt vilka effekter det får 
för minoritetsgruppen kvinnor samt att deras villkor är sämre än männens. Att kvinnor till stor 
del exkluderas i yrket kan förklaras utifrån att skillnader skapas genom ett socialt görande i 
dessa tre effekterna som just beskrivits. Det får resultatet att det inte handlar om enskilda 
individers bristande förmågor utan om att kvinnor som social grupp har sämre villkor och 
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möjligheter att vara brandmän. Respondenterna uttalar att deras motstånd inte riktar sig mot 
att få in kvinnor i organisationen utan mot att det försämrar kvalitén och därmed riskerar 
säkerheten. Det blir alltså kvinnornas bristande förmåga som blir problemet vilket lägger 
ansvaret för ojämställdheten på kvinnorna samt legitimerar den manliga majoriteten. Men 
genom en strukturell ansats har jag synliggjort hur arbetsstyrkans sammansättning istället 
skapar olika villkor för män och kvinnor inom räddningstjänsten. Ansvaret för 
ojämställdheten flyttas då från ett individuellt perspektiv till ett strukturellt perspektiv. 
Kvinnornas biologiska och fysiska förmåga är istället en föreställning och en stereotyp som 
används för att exkludera dem. I nästa avsnitt kommer jag analysera kvinnor och mäns olika 
villkor för att tydliggöra hur motståndet grundar sig i maktrelationer. 

6.4 Maktrelationer 
Genom att analysera jämställdhetsdiskursen i den berörda organisationen framkommer det att 
ojämställdhet som ett problem till stor del förnekas och legitimeras genom föreställningen om 
en naturlig ordning där männens fysiska förmåga är bättre lämpad för brandmannayrket. Det 
uttalade motståndet riktar sig mot en rädsla för försämrad kvalité och säkerhet vid anställning 
av kvinnor, då deras fysiska förmåga inte tros passa de höga kraven i yrket. Genom en 
strukturell ansats visade jag att kvinnors exkludering inte handlar om individuella kvinnors 
biologiska förmåga utan om kvinnor och mäns olika villkor i organisationen. Genom 
stereotypa föreställningar om kvinnor och män skapas sämre villkor för kvinnor. Fysisk styrka 
och att vara praktiskt lagd blir ingen individuell egenskap eller karaktärsdrag, utan det blir en 
produkt av det sociala görandet av det manliga könet. I detta avsnitt ska jag försöka visa hur 
dessa stereotypa föreställningar skapar en maktordning som kan förklara motståndet mot 
kvinnor i räddningstjänsten. Eftersom ledningen försöker bredda brandmännens uppdrag till 
mer förebyggande och kommunikation, vilka ses som mer kvinnliga egenskaper, borde logiskt 
sett inte motstånd uppbringas mot att de anställs. Ledningen anställer inte kvinnor för att 
försämra den fysiska kvalitén utan för att förbättra kommunikationen och det förebyggande 
arbetet. Men likväl så syns ett motstånd och en rädsla mot att kvinnor ska inkluderas vilket 
kan förstås genom ett maktperspektiv.  

Ett problem som jag visat i tidigare avsnitt är att könstillhörighet verkar vara kopplat till 
lämplighet som brandman. Normen för en brandman är att vara av manligt kön, vilket jag 
visat genom min analys i tidigare. Ericsons (2010) forskning bekräftar att normen för en 
brandman är att vara man, då kvinnliga brandmän antingen ses som avvikande kvinnor eller 
avvikande brandmän. Genom att normen för en brandman är att vara man kan det enligt 
Hirdmans dikotomi inte samtidigt vara kvinnligt (Hirdman 2001). Det är en del i ett 
genussystem där det som är manligt värderas högre än det som är kvinnligt, och Hirdman 
beskriver att manlighetens främsta budord är att inte vara kvinna. Det kan förklara varför 
respondenterna lägger så stor vikt vid den fysiska delen av arbetet i talet om jämställdhet. Det 
fysiska är hårt förknippat med den manliga normen och när ledningen försöker förändra 
brandmannayrket till mer förebyggande och kommunikativt så hotas föreställningen om den 
manliga brandmannen. Genom att lägga kvinnliga egenskaper till brandmansrollen så bryts 
manlighetens främsta budord, att inte vara kvinna. Eftersom det kvinnliga värderas lägre än 
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det manliga kan det innebära att yrkesrollen blir lägre värderad om stereotypa kvinnliga 
egenskaper inkluderas. 

Genom att det manliga överordnas det kvinnliga skapas en hierarki där män har mer tillgång 
till makt och resurser än kvinnor. Vid försök att förändra normen för en brandman till att inte 
enbart förknippas med fysisk styrka, finns en risk att männens makt och resurser kommer 
minska till fördel för de kvinnor som anställs (jmf. Hirdman 2001). Amundsdotter (2010) 
menar att män och kvinnor i relation med varandra samarbetar för att hålla detta system med 
kvinnans underordning både dold och vid liv, vilket bidrar till att kvinnors relativa 
underordning ger dem ganska stort handlingsutrymme och att kvinnor nästan kan vara som 
män. Kvinnor kan därför vara avvikande brandmän eller avvikande kvinnor, men aldrig 
riktiga brandmän (jmf Ericson 2011). Amundsdotter (2010) menar också att strukturerna kan 
hållas dolda så länge viljan finns hos människor att passa in i dem. Det är först när det finns 
en vilja att gå emot strukturerna som de blir synliga. Till exempel har de manliga 
brandmännen accepterat en del kvinnliga brandmän genom åren och det kan bero på att de är 
så få och då accepterar sin roll som avvikande och därmed bekräftar sin underordning. Enligt 
Ericson (2011) är det vanligt att kvinnor accepteras när det tar på sig mer omvårdande roller 
eller liknande. Den kvinnliga respondenten i mina intervjuer skiljer sig inte från de manliga 
gällande åsikter kring jämställdhet och kvinnliga brandmän. Alla mina respondenter uttrycker 
rädsla för försämrad kvalité och säkerhet vid anställning av för många kvinnor. Det kan tyda 
på samarbetet med att hålla kvinnors underordning dold och vid liv. De kvinnor som blir 
anställda får dels hålla underordningen vid liv genom att göra mer kvinnliga uppgifter, och 
dels hålla den dold genom att ha samma åsikter som de manliga brandmännen.  

Genom att analysera motståndet ur ett maktperspektiv och genom Hirdmans genussystem, 
syns att det grundar sig i att yrkesrollen blir lägre värderad om den inte längre är förknippad 
med manlighet. Rädslan för sämre kvalité är egentligen en rädsla för minskat värde av 
yrkesrollen samt en förändring i maktposition. Genom att fler kvinnor anställs och normen för 
en brandman förändras finns en risk för att männens makt och resurser kommer minskas till 
fördel för de kvinnor som inkluderas. Johansson (2001) skriver att ojämställdhet är en 
konsekvens av att människor formerat sig i olika sociala grupper för att som kollektiv och 
individer kunna upprätthålla handlingsfrihet. Om kampen för handlingsfrihet förs inom ramen 
för en maktordning som gör att vissa individer på grund av sin sociala grupptillhörighet har 
bättre förutsättningar att vinna kampen om handlingsfrihet, genereras och upprätthålls en 
socialt betingad ojämställdhet. Männen som social grupp har enligt Hirdmans genussystem 
mer makt och resurser och därmed bättre förutsättningar att vinna kampen om handlingsfrihet, 
vilket leder till att ojämställdhet försöker upprätthållas. Genom jämställdhetsarbetet aktiveras 
ett motstånd som grundar sig i en rädsla att få in fler kvinnor på bekostnad av männens makt- 
och resursutrymme.  

Genom jämställdhetsarbetet inom räddningstjänsten och genom kvinnors ökade representation 
finns en chans att könsmaktsordningen i organisationen kommer att förändras. För att 
återkoppla till Johanssons (2001) erfarenhetsbilder så menar hon att en förändring av 
könsmaktsordningen inte kan ske om det inte finns konkurrerande erfarenhetsbilder hos 
organisationens medlemmar. Eftersom arbetsstyrkan är skev där männen utgör en stor 
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majoritet verkar egenskapstänkandet vara den kollektiva erfarenhetsbilden. Ett 
egenskapstänkande i en organisation med stark könsmaktsordning ökar sannolikheten för att 
individuella män och kvinnor agerar på ett sätt som förstärker rådande mönster. Alla mina 
respondenter inklusive den kvinnliga brandmannen uttrycker samma egenskapstänkande där 
fysisk styrka och att vara praktiskt lagd är förknippat med det biologiska könet man. Enligt 
Johansson (2001) grundar sig de kollektiva erfarenhetsbilderna i maktrelationer mellan könen, 
som jag visat ovan, där manlighet är normen för en brandman och överordnat det kvinnliga. 
Genom att uttrycka föreställningar om att kvinnor behöver mer hjälp, inte kan bära tyngre 
män ur byggnader och inte klarar de fysiska testerna görs egenskapen styrka till något 
biologiskt manligt. Så länge den kollektiva erfarenhetsbilden delas kommer den rådande 
könsmaktsordningen inte utmanas. Men hade fysisk styrka enbart varit en egenskap som var 
förknippat med brandman borde de kvinnor med tillräcklig fysisk styrka inte exkluderas och 
misstänkliggjorts. Ur West och Zimmermans ”Doing Gender” perspektiv är genus inte en rad 
karaktärsdrag utan en produkt av socialt görande. Fysisk styrka blir då inte en egenskap eller 
ett karaktärsdrag utan det blir en produkt av det sociala görandet av manlighet. Eftersom 
fysisk styrka blir en produkt av det sociala görandet av manlighet så blir kvinnor med bra 
fysisk förmåga ändå inte lämpliga som brandman, då normen för brandman inte är att vara ha 
en fysisk styrka utan att vara man. 

Hade en kollektiv erfarenhetsbild utifrån maktordningstänkande istället presenterats hade, till 
skillnad från egenskapstänkande, inte föreställningar om könens relationer relaterats till 
egenskaper. Istället hade då en intressemotsättning mellan män och kvinnor synts som 
grundar sig i att män har något att förlora på jämställdhet. De antas då agera på både 
individuell och kollektiv nivå för att fastslå och försvara sina positioner (jmf. Johansson 
2001). Enligt maktordningstänkandet används egenskapstänkandet ofta som ett sätt att 
medvetet förhindra människor från att bryta den rådande maktordningen. Mina respondenters 
motstånd mot jämställdhetsarbetet och att öka kvinnors representation grundar sig i argument 
ur ett egenskapstänkande då fysisk styrka blir en manlig egenskap. Det blir ett verktyg för att 
utestänga kvinnor så den rådande maktordningen inte utmanas.  Jag tror dock till skillnad från 
Johansson inte att det är något som görs medvetet på en individuell eller kollektiv nivå. Jag 
tror inte att mina respondenter är medvetna om att de gör motstånd för att fastslå och försvara 
sina positioner, utan är rädda för att kvalitén verkligen ska försämras. De är så övertygade om 
att det är män som är mest lämpliga för yrket då kvinnors egenskaper inte är lämpliga. Men 
genom att ha ett maktordningstänkande menar Johansson (2001) att män inte har något 
objektiv intresse av att medverka för jämställdhet. Männen vinner autonomi på att det 
ojämställda läget upprätthålls och deras individuella och kollektiva handlingar syftar till att 
bevara det. 

6.5 Sammanfattning utifrån studiens frågeställningar 
Vad gäller studiens första frågeställning har jag kommit fram till att respondenternas tolkning 
av jämställdhet verkar skilja sig från ledningens uppfattningar om begreppet. Genom att 
analysera jämställdhetsdiskursen visade jag hur ledningen samt respondent B verkade erkänna 
ojämställdheten som ett problem utifrån uppfattningen att kvinnor behövs för att spegla 
samhälle vilket ger ett förtroendevärde gentemot allmänheten. Föreställningen om att kvinnor 
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och män är olika och att kvinnors kompetens behövs ta till vara på och komplettera männen 
verkade också vara dominerande hos ledningen. Den framträdande uppfattningen hos mina 
respondenter verkade istället vara att ojämställdheten som ett problem förnekades. Det 
grundade sig i argument som att brandmannayrket kräver en viss fysisk styrka vilket 
legitimerar exkluderingen av kvinnor. De erkänner att kvinnors representation inom yrket är 
låg, men det blir logiskt utifrån uppfattningen att kvinnor och män är biologiskt olika och att 
kvinnors bristande fysiska förmåga gör dem olämpliga som brandmän. Genom att tolka 
jämställdhet på detta sätt, läggs ansvaret för det ojämställda läget på kvinnor och att de inte 
klarar kraven för yrket. 

Diskrepansen mellan ledningens och mina respondenters uppfattningar kan förklaras genom 
att de arbetar utifrån ett kortsiktigt förbättringsarbete med numerära mål (jmf Jordansson 
2005). Den typen av jämställdhetsarbete lämnar utrymme för olika typer av tolkningar av 
begreppet jämställdhet samt att könsmaktssystemet förnekas. Problematiken med 
ojämställdhet ses då som en obalans som behöver rättas till och den rådande ordningen 
ifrågasätts inte. Jämställdhet kan göras på samma sätt som West och Zimmerman beskriver att 
genus görs, då det inte har någon fast definition (Jmf West & Zimmerman 1987; Ekström 
2012). Jämställdhet görs och definieras i interaktion mellan människor i organisationen och 
ledningens sätt att arbeta med numerär jämställdhet kan sätta ramarna för hur jämställdhet får 
göras. Eftersom ledningens synsätt verkar vara att män och kvinnor biologiskt är olika och 
behövs för att komplettera varandra, finns det kanske inte utrymme för brandmännen att göra 
jämställdhet på något annat sätt än som det görs och definieras av mina respondenter. 
Ledningens kortsiktiga förbättringsarbete lämnar inte utrymme för att genus och jämställdhets 
ska kunna göras på något annat sätt. 

Vad gäller studiens andra frågeställning har jag kommit fram till att mina respondenters 
uttalade motstånd grundar sig i en rädsla för att ledningen kommer behöva sänka 
antagningskraven för att nå upp till de numerära målen med ökad kvinnlig representation. 
Trots att det ännu inte skett samt att det finns arbetande kvinnliga brandmän inom 
organisationen idag, verkade den allmänna uppfattningen vara att kvinnor inte klarar av yrket. 
Det exemplifierades med att kvinnor förutsattes behöva mer hjälp, att de låg på minus i de 
övriga brandmännens ögon enbart på grund av sitt kön och att de inte hade utrymme att göra 
misstag.  

Genom att använda Kanters (1977) strukturella ansats så visade jag hur motståndet mot 
jämställdhet inte grundar sig i individuella kvinnors bristande förmåga utan att män och 
kvinnor har olika villkor i organisationen. Kvinnornas minoritetsposition får tre effekter som 
visare på dessa sämre villkor. Synlighetseffekten gör att de blir mer synliga vilket bland annat 
exemplifierades med att kvinnor inte får göra misstag medan man skrattar bort manliga 
nyanställdas misstag. Kontrasteffekten innebär att man överdriver föreställda skillnader 
mellan män och kvinnor vilket syns när kvinnor förutsetts behöva mer hjälp eller att 
jargongen måste ändras vid kvinnlig inkludering. Genom assimileringseffekten tenderar 
kvinnornas karaktärsdag att förvrängas för att passa generaliseringar och stereotyper om 
kvinnor. Assimileringseffekt syns genom att kvinnorna ligger på minus vid nyanställning 
enbart för att de är kvinnor. Trots att kvinnorna har klarat de tester som krävs vid anställning 



42 
 

och därmed har den fysiska förmåga som krävs, så förvrängs deras karaktärsdrag för att passa 
i stereotyper som att kvinnor inte är lämpade som brandmän. Den individuella kvinnan klarar 
testerna och borde därför vara lämpad som brandman men de arbetande brandmännen ändå 
förutsätter att hon inte klarar arbetsuppgifterna. Hon ges mer hjälp och har inget utrymme för 
misstag, eftersom misstagen genast bekräftar föreställningen om kvinnors sämre förmåga som 
en essentiell och biologisk skillnad.  

Genom respondenternas tolkning av jämställdhet samt min analys av deras motstånd syns en 
uppfattning om att män och kvinnor skulle ha olika biologiska egenskaper. Föreställningen 
verkar vara att en brandman behöver en fysisk styrka, vilket är kopplat till det manliga könet. 
Den fysiska styrkan blir ingen egenskap som enskilda individer har, utan den blir en del av det 
sociala görandet av manlighet (jmf West och Zimmerman 1987). Därmed är det inte styrka 
som brandmännen efterfrågar utan manliga brandmän. Det tydliggörs genom Hirdmans teori 
om genussystemet och hur ett maktperspektiv kan ge en annan bild av rädslan för en mer 
jämställd organisation. Brandman har historiskt sett varit ett manligt yrke och det som är 
manligt är överordnat det kvinnliga samt värderas högre. Genom att ledningen försöker 
omvärdera yrkesrollen till att innefatta mer stereotypa kvinnliga egenskaper samt prioriterar 
kvinnor vid anställning finns en risk att yrkesrollen kommer värderas lägre. Eftersom det 
manliga är överordnat det kvinnliga har, enligt Johansson (2001), män inget objektivt intresse 
av att medverka till jämställdhet utan gynnas av det ojämställda läget. Det männen vinner på 
ojämställdhet är större makt- och resursutrymme vilket skulle behöva minskas vid anställning 
av fler kvinnor. Makten och resurserna kommer behöva omfördelas vid en ökad kvinnlig 
representation vilket hotar männens position.   
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7. Avslutande diskussion 
Min uppsats syftar inte till att generalisera hur jämställdhet tolkas och hur jämställdhetsarbete 
utförs inom räddningstjänsten. Den syftar inte heller till att utvärdera det jämställdhetsarbete 
som pågår på den stationen där mina respondenter arbetar. Min uppsats syftar till att ur ett 
maktperspektiv, undersöka hur brandmännen i min studie tolkar jämställdhet och 
jämställdhetsarbete inom räddningstjänsten. Ett visst fokus hamnar oundvikligen på 
jämställdhetsarbetet inom organisationen då detta formar respondenternas syn på och 
motstånd till jämställdhet. Jag vill exemplifiera vilka konsekvenser ett avsaknande av ett 
maktperspektiv kan få vid ett jämställdhetsarbete i en organisation. Utan ett maktperspektiv 
på mina respondenters berättelser hade slutsatsen blivit att anledningen till kvinnors 
minoritetsposition grundar sig i att kvinnor saknar den fysiska förmågan som krävs i 
brandmannayrket. Slutsatsen hade också kunnat bli att motståndet egentligen riktar sig mot 
ledningens sätt att bestämma och omvärdera yrkets uppgifter, i likhet med Ericsons (2004) 
rapport. Jag menar istället att exkluderingen av, och motstånd mot kvinnor grundar sig i 
kvinnors underordnade position, i deras sämre villkor och att motståndet mot att anställa fler 
kvinnor grundar sig i att männen gynnas av det ojämställda läget, då de vinner maktutrymme 
och resurser.  

Enligt min analys bedriver organisationen sitt jämställdhetsarbete som ett kortsiktigt 
förbättringsarbete med fokus på en numerär obalans som behöver rättas till. Genom detta 
kortsiktiga och numerära jämställdhetsarbete finns det utrymme till att genus och jämställdhet 
görs till biologiska olikheter mellan män och kvinnor (jmf West & Zimmerman 1987) Hade 
istället ett långsiktigt förändringsarbete drivits, hade fokus varit på förändringar av 
strukturella förhållanden som upprätthåller maktordningen mellan könen (jmf Jordansson 
2005). Genom detta arbete hade inte sådana individuella tolkningar av vad jämställdhet 
innebär kunnat innefattas. Det kortsiktiga förbättringsarbetet utan ett maktperspektiv bidrar 
till att målen för arbetet upplevs som oklara och resultatet riskerar då att bli kontraproduktivt 
genom att organisationen anpassar sig istället för förändras. Mina respondenter upplever 
snarare nackdelar än fördelar med jämställdhet för deras organisation, vilket visar att de inte 
förstår nyttan med ett jämställdhetsarbete. Det kan vara en konsekvens av att individuella 
tolkningar av begreppet jämställdhet är tillåtna, då uppfattningen om att män biologiskt är mer 
lämpade för yrket får dominera. Genom att kvinnor inte antas uppnå den fysiska förmåga som 
krävs blir det logiskt att de utestängs, istället för att se hur föreställda olikheter och kvinnors 
underordning leder till deras exkludering ur yrket. 

Genom att se kvinnor som en maktresurs istället för en resurs som ska komplettera män sätts 
problematiken med ojämställdhet i ett annat perspektiv (jmf Wahl m.fl. 2001 171-176). Då 
blir det tydligt att bristande jämställdhet är problematiskt då kvinnor saknar makten och 
tolkningsföreträdet att definiera ”verkligheten”, exempelvis verksamhetens utformning. 
Problematiken blir maktobalansen mellan män och kvinnor, som yttrar sig genom att männen 
har tolkningsföreträde vilket tas för givet. Wahl m.fl. menar att det ofta är att tabu att tala om 
makt inom ramen för organisationers förändringsarbete. Det indikerar att män måste ge upp 
vissa av sina fördelar för att kvinnornas villkor ska förbättras vilket ofta inte är populärt. 
Johansson (2001) menar att det är därför män inte har något objektivt intresse av jämställdhet 
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utan gynnas av det ojämställda läget. Genom att arbeta med jämställdhet ur ett maktperspektiv 
blir det tydligt att makten inom organisationen kommer behöva omfördelas och männen 
kommer behöva ge upp en del av sin maktposition till fördel för kvinnorna.  

Jag ser en risk med att enbart arbeta med jämställdhet som en numerär obalans som behöver 
rättas till. Utan ett maktperspektiv och insikt i att makten måste omfördelas kan en 
konsekvens bli att de kvinnor som anställs i organisationen inte får mer makt än tidigare. 
Makten centraliseras istället till gruppen män, vilket kommer konservera den rådande 
ordningen. Jag tycker jag ser exempel på det i mitt resultat då den kvinnliga respondenten inte 
skiljer sig i åsikter om kvinnors bristande lämplighet för yrket, vilket visar på det manliga 
tolkningsföreträdet. Sker inte en omfördelning av makt och resurser kommer männen ha 
fortsatt makt och tolkningsföreträde om verkligheten. Som Johansson (2001) beskriver så 
kommer en könsmaktsordning inte utmanas om inte konkurrerande erfarenhetsbilder finns 
inom organisationen. Som jag visade genom min analys är den kollektiva erfarenhetsbilden 
hos mina respondenter ett egenskapstänkande. Egenskapstänkandet upprätthåller och 
försvarar de rådande könsrelationerna och innebär ett tänk där egenskaper är relaterade till 
kön och att de är könsspecifika och komplementära. Enligt respondenternas uppfattning är 
egenskapen styrka och lämplighet relaterat till det manliga könet. Även ledningen verkar dela 
egenskapstänkandet, om än ur ett lite positivare perspektiv. För att kunna utmana den 
kollektiva bilden måste, enligt Johansson, konkurrerande erfarenhetsbilder existera. Genom 
ett maktordningstänkande hade en kollektiv erfarenhetsbild utmanat, som ifrågasätter hur 
könens maktrelationer gestaltar sig. Om männen fortsätter ha störst makt, resurser samt 
tolkningsföreträde kommer, kanske egenskapstänkande fortsätta vara den kollektiva 
erfarenhetsbilden och jämställdhetsarbetet kommer inte utmana den rådande ordningen. 
Därför menar jag att min uppsats fungerar som ett exempel på vilka konsekvenser avsaknad 
av ett maktperspektiv vid ett jämställdhetsarbete får för individers tolkning av jämställdhet 
samt vilket motstånd som uttrycks och uppbringas. 

7.1 Vidare forskning 
I mina respondenters berättelser uttrycks även motstånd mot andra minoriteter inom 
räddningstjänsten, exempelvis annan etnisk bakgrund, vilka hade varit intressanta att studera 
vidare. Ur ett intersektionellt perspektiv på exkludering och inkludering inom organisationen 
kunde det tydligare framkommit vad som egentligen krävs för att vara lämplig som brandman. 
Genom ett intersektionellt perspektiv ses makt som en multidimensionell konstruktion. Att 
utgå från ett intersektionellt perspektiv innebär att fokus i analysen läggs på att förstå 
samverkande mekanismer som skapar skillnader och kategoriserar människor utifrån till 
exempel kön och etnicitet (de los Reyes m.fl 2007:25). 

Ledningen verkar ha en intressant syn på jämställdhet, vilket kunde inkluderat även annan 
mångfald, där fokus verkar ligga på att spegla samhället. Detta egenskapstänk hos ledningen 
hade varit intressant att studera närmare. Vad får deras syn på en brandman för konsekvenser 
för deras arbete? 
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide: 
Respondentens bakgrund 

- Hur länge har du jobbat på R-syd? 
- Hur blev du brandman? Utbildning, praktik? 
- Varför blev du brandman? 
- Hur kom det sig att du började arbeta på R-syd? 

 
Jämställdhet 

- Vad innebär jämställdhet för dig? 
- Är det viktigt med jämställdhet för räddningstjänsten? Varför?/Varför inte? 

 
 
Uppfattningar om jämställdhetsarbete 

- Vad känner du till om räddningstjänstens jämställdhetsarbete? 
- Hur blev du presenterad för räddningstjänstens jämställdhetsarbete? 
- Hur uppfattar du att räddningstjänstens jämställdhetsarbete går till? 
- Vad tror du är motiven och syftet bakom räddningstjänstens jämställdhetsarbete? 
- Vilka konkreta aktiviteter, metoder har använts i jämställdhetsarbetet, enligt dig? 
- Hur märker du av jämställdhetsarbetet i ditt dagliga arbete? 
- Hur tycker du att jämställdhetsarbetet fungerat? 
- Vad tycker du om upplägget och utformningen av jämställdhetsarbetet? Kunde gjorts 

annorlunda? 
- Ser du/har du sett några problem, konflikter i detta arbete? Lösningar? 
- Vad är din roll i jämställdhetsarbetet? Hur påverkar det dig? 
- Hur har andra påverkats av jämställdhetsarbetet? 

 
Jämställdhetsarbete och relationen mellan ledning och medarbetare 
       -   Hur ser ledningens syn på jämställdhet ut i relation till din egen uppfattning? 

- Hur har ledningen arbetat? 
- Vilket inflytande har du och dina kollegor över jämställdhetsarbetet? 
- Upplev er du att ledningen lyssnar på din/deras synpunkter? 
- Har det förekommit några motsättningar/konflikter mellan ledningens syn och 

medarbetarnas på jämställdhetsarbetets innehåll och organisering? På vilket sätt? 
Lösningar? 
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