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Förord 

Under vårterminen 2011 har vi skrivit vår C-uppsats Räddningstjänstens rekryteringsprocess – ett hinder för 

kvinnor? i ämnet Arbetsvetenskap. Vi har skrivit hälften av uppsatsen var.  

Vi vill tacka brandstationen som tog emot oss med stor vänlighet och våra respondenter som tog sig tid att 

svara på våra frågor. Utan Er information hade vår studie aldrig kunnat genomföras. 

Vi vill naturligtvis även tacka vår handledare Ulrika Jansson. Hon har verkligen tagit sig tid för oss på 

handledningstillfällena, men även svarat på frågor via mail och hejat på oss under resans gång. 

Vi tackar slutligen varandra för att vi har stått ut med varandra i med och motgångar under denna termin. 

Karlstad juni 2011 

Anna Roos & Jenny Andersson 
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Sammanfattning 

Sverige anses vara ett av de mest jämställda länderna i världen. Trots detta är den svenska 

arbetsmarknaden mycket könsuppdelad och inom den mansdominerade räddningstjänsten är 

endast 2,4 % av alla heltidsarbetande brandmän kvinnor. Syftet med vår uppsats är att 

undersöka kvinnors underrepresentation i räddningstjänsten ur ett genusperspektiv. Vi har valt 

att rikta in oss på rekryteringsprocessen på grund av att få kvinnor som har gått den 

eftergymnasiala brandmannautbildningen ”Skydd mot olyckor”(SMO) får en anställning som 

brandman. Vi vill undersöka orsaken till detta och vi undrar om det är i rekryteringsprocessen 

som kvinnliga brandmän stöter på problem och därför inte får en anställning. Vi finner det 

även intressant att undersöka om normer och värderingar gällande kvinnliga brandmän 

påverkar rekryteringen av kvinnor.  

Vi har i vår studie valt att använda oss av en kvalitativ metod i form av intervjuer, där våra 

respondenter består av fem brandmän som arbetar på en brandstation någonstans i Sverige. 

Vårt insamlade intervjumaterial har vi analyserat, för att sedan, i vårt resultat, koppla till vår 

teoretiska referensram, som består av genus- och rekryteringsteorier. Resultatet visar att våra 

respondenter är mycket positiva till kvinnlig rekrytering inom räddningstjänsten och vi kan på 

så sätt inte se att svårigheterna att rekrytera kvinnor har något samband med stationens 

uppfattning om kvinnliga brandmän. Rekryteringssvårigheterna kan istället härledas till 

rekryteringsprocessen handplockning, där rekryteraren handplockar brandmän från 

manskodade yrken. Då det endast är manliga yrken som anses vara meriterade, så utesluts 

kvinnor. Vi kan på så sätt inte heller se att en examen från SMO - utbildningen skulle gynna 

kvinnors chanser till att få en anställning som brandman, då brandmännen fortfarande 

meriterar den tidigare praktiska yrkeserfarenheten framför en SMO – examen. Vi drar 

slutsatsen att det både är rekryteringsprocessen, där handplockning från de mansdominerade 

yrkena sker, samt samhällets normer och värderingar om kvinno- och mansyrken som sätter 

stopp för kvinnligt deltagande inom vår undersökta station.  

Nyckelord: genus, rekrytering, räddningstjänst, kvinnors underrepresentation, 

mansdominerade yrken 
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1 Inledning 

1.1 Den ojämställda räddningstjänsten 

Sverige anses vara ett jämställt land med en jämställd arbetsmarknad, där både män och 

kvinnor har samma villkor för att rekryteras. Sverige har under flera år arbetat för en 

könsneutral arbetsmarknad, vilket inte har fått något större genomslag inom 

räddningstjänsten. Sverige fick sin första kvinnliga brandman 1971. Katharina Rudberg var då 

22 år gammal och slog ut 75 manliga medsökanden när hon antogs till Statens brandskola i 

Stockholm. Hon antogs på grund av hennes tidigare yrkeskunskaper och inte på grund av att 

hon var kvinna. Hon hade tidigare utbildat sig som teleoperatör och brandstyrelsen kunde inte 

hitta någon anledning till varför en kvinna inte skulle kunna bli brandsoldat. Det framgår dock 

inte i reportaget om hon klarar utbildningen som brandsoldat (Arbetet 1971). Trots att Sverige 

fick sin första kvinnliga brandsoldat för 40 år sedan är idag endast 2,4 % av 

heltidsbrandmännen kvinnor. Räddningstjänsten är en av de sista organisationerna som inte 

har följt jämställdhetsutvecklingen gällande antalet män och kvinnor på arbetsplatserna (Glans 

& Rother 2007). JämO uppmärksammade 1993 att det då inte fanns en enda kvinnlig 

brandman som arbetade heltid. Det blev grunden till dåvarande Räddningsverkets 

referensgrupp ”Kvinnliga brandmän” som startades 1997, som både JämO, Svenska 

kommunalarbetarförbundet, Svenska kommunförbundet och Arbetslivsinstitutet varit 

delaktiga i (JämO 2007). JämO har vid flertalet gånger granskat räddningstjänstens 

jämställdhetsarbete utifrån jämställdhetslagen. Och de kvinnliga anställda har ökat, men det är 

fortfarande långt kvar innan räddningstjänsten är en jämställd organisation (JämO 2007). 

Räddningstjänstens policy utåt är att de skall vara en jämställd organisation, där både män och 

kvinnor skall rekryteras och arbeta under samma villkor. De vill frångå de föråldrade synsätten 

på kön och menar att kön är oväsentligt för utförandet av arbetsuppgifterna (Glans & Rother 

2007). Acker (1990) menar att även om de flesta organisationer är dominerade och styrda av 

män, anses ändå organisationerna vara könsneutrala. Anledningen är att på grund av att då 

män i organisationer ofta representerar det mänskliga och normala, så anses organisationerna 

på så sätt vara könsneutrala. Uppfattningen om ”det könsneutrala arbetet” beror på 

uppfattningen om arbetaren som en okönad människa, vilket stämmer dåligt överens med 

verkligheten, då uppfattningarna om begreppen ”arbete” och ”den riktiga arbetaren” är starkt 

genuskodade. I vår kvalitativa studie kommer vi empiriskt studera en räddningstjänst för att 

försöka besvara några frågor kring den ojämställda räddningstjänsten. 
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1.2 Syfte och frågeställning 

Det övergripande syftet med vår uppsats är att belysa räddningstjänsten ur ett 

genusperspektiv. Räddningstjänsten är trots deras jämställdhetsföreskrifter inte en jämställd 

eller könsneutral organisation. Den fysiska styrkan är bland annat en aspekt som starkt är 

förknippad med brandmannayrket och det är i rekryteringsprocessen som uppfattningar om 

skillnader mellan män och kvinnors möjligheter och styrka synliggörs.  

Vi har valt att rikta in oss på rekryteringsprocessen på grund av att få kvinnor som har gått 

den eftergymnasiala SMO – utbildning får en anställning som brandman. Vi vill undersöka 

orsaken till varför det är så och vi undrar om det är i rekryteringsprocessen som kvinnliga 

brandmän stöter på problem och därför inte får en anställning. Vi anser även att det är 

intressant att se hur normer gällande kön påverkar rekryteringsprocessen till ett typiskt manligt 

arbete.  

Vår övergripande frågeställning är: Beror kvinnors underrepresentation i räddningstjänsten på 

rekryteringsprocessen? För att få svar på vår huvudfråga ställer vi följande följdfrågor: Ökar 

SMO - utbildningen kvinnors chanser att rekryteras som brandmän? Och Vilka normer och värderingar i 

samhället påverkar rekryteringen av kvinnor? 

1.3 SMO - utbildningen 

Utbildningen för att bli brandman heter från och med 2003 Skydd mot olyckor. SMO – 
utbildningen är även avsedd för andra yrken inom räddning, säkerhet, förebyggande och 
hantering av olyckor. Utbildningen är en tvåårig eftergymnasial utbildning som inkluderar 20 
veckors praktik. Utbildningen bedrivs i Revinge i Skåne och Sandö i Ångermanland 
(www.msb.se). På utbildningens hemsida går det att läsa:  

Oavsett kön, ålder, hudfärg, religion eller kultur har varje människa lika värde och 
rätt till egen identitet. I ett mångkulturellt samhälle kan vi påverkas och lära av 
varandra, bli mer upplysta och få ökad kunskap om olika sätt att tänka och se på 
verkligheten. En viktig del i myndighetens verksamhet är att uppmärksamma och 
bemöta dessa förhållanden. Genom kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser 
motverkas intolerans, fördomar, diskriminering och segregering i samhället. I 
myndigheten ska vi verka för jämställdhet mellan kvinnor och män. Övertygelsen 
om människors lika värde ska avspelas i den dagliga verksamheten (www.msb.se). 

Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) skriver vidare att: ”Mångfald är viktigt 
och en förutsättning för att vi ska kunna leva upp till vår värdegrund. Vi har valt att kalla vårt 
arbete med att motverka all slags diskriminering för mångfaldsarbete. Alla ska behandlas lika 
och med respekt.” (www.msb.se). 

Både SMO och MSB förespråkar mångfald och menar att kön inte har någon betydelse trots 

att det är få kvinnor jämfört med män som söker utbildningen idag. Utav de kvinnor som 

kommer in är det få som sedan får en anställning som brandman. Siffror från MSB visar att 

kvinnorna utgjorde 11 % av de 130 antagna till SMO - utbildningen vårterminen 2011 

(www.msb.se). Men kvinnorna utgör inte en lika stor andel av de arbetande brandmännen, det 

finns idag 15 804 stycken brandmän i Sverige. Utav de är 4 890 heltidsbrandmän och 10 914 

arbetar som deltidsbrandmän. Kvinnorna utgör bara 2,4 % av heltidsbrandmännen och 4 % 

av deltidsbrandmännen (Brunzell via mailkontakt 2011). En orsak till det kan vara att de 

fysiska kraven för utbildningen inte stämmer överens med de krav som arbetsgivarna sedan 

efterfrågar. Det är MSB som utbildar eleverna, men det är kommunerna som sedan eventuellt 

http://www.msb.se/
http://www.msb.se/
http://www.msb.se/
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anställer. MSB och kommunerna har inte någon uttalad riktlinje för vilka fysiska styrkor en 

brandman behöver. Detta bidrar till att elever som klarar fystesterna på utbildningen inte 

garanterat klarar fystesterna vid ett eventuellt anställningsförfarande (www.msb.se). För att ta 

fram riktlinjer inom räddningstjänsten pågår olika projekt, vilket vi återkommer till.  

1.4 Projekt inom räddningstjänsten 

MSB stöttar forskning inom genus och räddningstjänsten och vill genom projekten få svar på 

frågor som ”Har den nya utbildningen Skydd mot olyckor (SMO) bidragit till att ändra synen 

på vem som kan bli brandman? Och kan maskulinitet i sig betraktas som en risk?” Aktiva 

projekt idag som MSB stödjer är ”Den genuskodade räddningstjänsten – Jämställdhetens 

förutsättningar” som bedrivs vid Karlstads universitet. Även Luleå tekniska universitet får 

bidrag för sitt projekt ”Genus och räddningstjänst: teknik, organisation och 

jämställdhetsintegrering”. Projekten skall pågå under 4 år och kommer att beröra ämnen som: 

Varför är andelen kvinnor större bland deltidsbrandmännen än bland de 
heltidsanställda? Beror det på hur arbetet är organiserat? Vilken roll spelar ny 
utrustning och nya verktyg för hur man ser på arbetet? Fysisk styrka värderas 
mycket högt bland brandmän. Hur rimmar det med att en erfaren brandman kan 
ha hög status, även om han inte längre är så stark? Finns det viktiga hinder mot 
jämställdhet som snarare ligger i samhället utanför än inom räddningstjänsten? 
Vilken roll spelar det till exempel att en småbarnspappa förväntas kunna jobba 
nätter, men inte en småbarnsmamma? (www.msb.se) 

Ytterligare ett forskningsprojekt som pågår är ”Från novis till nestor – ett 

aktionsforskningsprojekt om maskulinitet och risk i svensk räddningstjänst” som forskar i 

frågor som rör MSB:s utbildningar (www.msb.se). Ett annat projekt som bedrivits är projektet 

”Kvinnlig brandman” som hade till syfte att få in kvinnor i räddningstjänsten i Malmö, som 

vid tidpunkten, mars 2003, inte hade några kvinnliga brandmän anställda. Projektet byggde på 

att fem kvinnor projektanställdes vid Malmö Brandkår. De skulle under projektets två år lära 

sig yrket och klara av anställningskraven (Glans 2008). Projektet fick starka reaktioner och 

blev uppmärksammat i massmedia. Till och med Kommunalarbetarförbundets representant på 

Malmö Brandkår var emot projektet och engagerade sig emot jämställdhetsarbetet. Detta 

resulterade i att han fick av fackföreningens styrelse att lämna sitt uppdrag och det inkom 

anmälningar till både JämO, JO och polisen (Glans 2008). Projektet fick även kritik för att 

man försökte ”fuska” in kvinnorna i organisationen. Det spekulerades även i att ledningen för 

projektet hade laborerat med deltagarnas testresultat. Argument som att kvinnliga brandmän 

skulle utgöra en säkerhetsrisk för kollegor och tredje part på grund av att kvinnor har 

bristande fysisk styrka och vara teknisk okunniga framfördes (Glans & Rother 2005).  

1.4.1 Testcentret Winternet 

I Boden arbetar man på testcentret Winternet med att ta fram rekommendationer till 

gränsvärden för hur stark en brandman behöver vara för att klara av sitt arbete. Winternet har 

tidigare bedrivit studier om brandmän och deras fysiska förmåga där den senaste studien 

gjordes 2005. I den rapporten ingick inga gränsvärden, vilket gjorde att det så kallade 

storstadstestet infördes. Räddningstjänsten i de tre största städerna Stockholm, Göteborg och 

Malmö utför tester enligt en gemensam modell, det så kallade storstadstestet (www.svd.se). År 

2008 hade inte någon kvinna klarat det testet och i ett försök att få in fler kvinnor till 

brandmannayrket, utförs nu projektet Winternet. I det pågående projektet skall 

46 heltidsbrandmän, 46 deltidsbrandmän och 46 personer som inte arbetar som brandmän 

http://www.msb.se/
http://www.msb.se/
http://www.svd.se/
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ingå. Grupperna ska bestå av hälften kvinnor och hälften män. Det har varit svårt att hitta 

tillräckligt många kvinnliga heltidsbrandmän som kan ställa upp eftersom det endast arbetar ca 

nittio stycken i Sverige idag. Därför sätts ytterligare en teststation upp i Lund, för att öka 

möjligheten för fler kvinnor att ställa upp i projektet. De tidigare stationerna finns i Botkyrka 

och Luleå. Testpersonerna kommer att genomgå tester i löpning, rodd, bänkpress, handgrepp, 

stående längdhopp och lyft till hakan. Det är grenar som ingår i storstadstestet. Testresultaten 

skall sedan sättas i relation till typiska brandmannauppgifter. Resultaten av studien kommer att 

presenteras hösten 2011. Syftet är inte att sänka gränsvärdena utan att sätta gränser som 

stämmer överens med de faktiska arbetsuppgifterna (www.msb.se). Om inte de fysiska 

testerna är yrkesrelevanta och enbart är ett hinder för kvinnor att rekryteras till 

brandmannayrket så kan man härleda detta diskrimineringslagen 3:7 där arbetsgivaren skall 

verka för att personer oavsett kön skall ges möjlighet att söka lediga anställningar, samt 1 

kapitlet, 4 § i diskrimineringslagen som behandlar direkt diskriminering (Gregow 2010). 

1.5 Diskrimineringslagen 

Att inte diskrimineras är en grundläggande mänsklig rättighet och skyddet mot diskriminering 

återfinns i ett flertal konventioner och internationella verktyg för säkerställandet av de 

mänskliga rättigheterna.  

Den 1 juli 1980 trädde ”Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet” i kraft. 

Lagens definition och övergripande mål gällande jämställdhet lydde: ”Kvinnor och män skall 

ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet” 

(Ohlsson & Sundgren 1994). Trots att jämställdhetslagen trädde i kraft 1980, så var det inte 

förens nio år senare, 1989, som lagen verkligen tillämpades i alla delar av arbetslivet. Detta 

demonstrerades genom att kvinnor nu kunde arbeta på alla tjänster inom försvaret. 

Jämställdhetspolitiken som varit på uppsving genom att jämställdhetslagen skärps och 

kompletterats ett flertal gånger under 80 och 90-talet, har nu tagit ett steg tillbaka genom att 

Jämställdhetslagen har tagits bort och sedan den 1 januari 2009 ersatts av 

Diskrimineringslagen. JämO har även ersatts av Diskrimineringsombudsmannen och 

jämställdhetsplaner behöver nu bara upprättas var tredje år till skillnad mot varje år som 

tidigare (Göransson, Flamström & Sloach 2009) samt (Wahl, Holgersson, Höök & Linghag 

2001). 

Den nuvarande diskrimineringslagen anger att alla rekryteringsförfaranden skall vara 

icke - diskriminerande och könsneutrala. Arbetsgivaren får under anställningsförfarandet 

använda de urvalstester som avses i en författning, kollektivavtal eller i branschens praxis. 

Urvalstesterna måste enligt lagen vara rationella och inte vara direkt eller indirekt 

diskriminerande. Den kommunala räddningstjänsten har inga lagstadgade krav på 

meritvärdering, mer än diskrimineringslagens regler och regeringsformens regel som anger att 

alla offentliga myndigheter är skyldiga att ”beakta allas likhet inför lagen samt iakttaga 

saklighet och opartiskhet” (RF 1:9). Vid ett rekryteringsförfarande sker diskriminering när den 

arbetssökande missgynnas i något avseende. Det kan ske genom att arbetsgivaren utför en 

handling som medför att arbetstagaren utsätts för en skada eller nackdel i 

anställningsförfarandet. Direkt diskriminering bygger på tre kriterier: ett missgynnande, en 

jämförelse och ett orsakssamband, där alla måste vara uppfyllda för att handlingen skall anses vara 

diskriminerande. Direkt diskriminering kan både ske genom aktiva handlingar som genom att 

inte handla alls. Indirekt diskriminering innebär att en person missgynnas genom att behandlas 

sämre än någon annan (jämförelseperson) behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en 

jämförbar situation, om missgynnandet har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. 

http://www.msb.se/
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Både direkt och indirekt diskriminering kan kopplas till ett anställningsförfarande där en 

kvinna blir nekad en anställning som brandman på grund av sitt kön. Winternets projekt tyder 

på att de nuvarande testen är direkt diskriminerande gentemot kvinnor, då de inte matchar 

arbetskraven.  

1.6 Uppsatsens Disposition 

Uppsatsen består av 5 kapitel. Det första kapitlet ger en kort bakgrund till räddningstjänsten 

som ojämställd vilket bildar en introduktion till vårt problemområde, syfte och frågeställning. 

Vi går vidare igenom SMO – utbildningen och projekt inom räddningstjänsten och dess 

rekryteringstester. Slutligen ges läsaren en inblick i diskrimineringslagen. Kapitel 2 innehåller 

en litteraturgenomgång av tidigare forskning inom vårt ämne för att ge en kunskapsgrund 

inom genusvetenskap och rekryteringsteorier. I kapitel 3 går vi igenom studiens metod och 

tillföärlitlighet samt forskningsetniska ställningstaganden. Vidare i kapitel 4 tolkar vi och 

analyserar vårt empiriska material, detta bygger på den teoretiska referensramen. I det 

avslutande kapitlet diskuteras våra slutsatser och en reflektion över vidare forskning ges. 
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2 Teoretisk referensram 
I den teoretiska referensramen redogör vi för de teorier som bildar en förståelse av vårt problemområde. Kapitlet 

inleds med genusteorier och avslutas med rekryteringsteorier. Teorierna som vi valt att presentera ligger sedan 

till grund för diskussionen i resultat och analys kapitlet.  

2.1 Genus 

I vår uppsats tar vi stöd av Hirdmans (1988, 2003) tanke om ”könsrollen”, där dessa roller är 

ansvariga för en viss del av ojämställdheten i samhället. Kvinnor och män är biologisk olika, 

men inte socialt olika från födseln. Alla människor formas istället av samhället till att bli ett 

socialt kön och åsikter om män och kvinnors egenskaper och möjligheter skapas i 

människornas tankesystem. Det sociala könet innefattar föreställningar om vilka egenskaper 

könen har och vad de skall arbeta med. Vad samhället anser vara kvinnligt och manligt 

reflekteras på arbetsmarknaden och missgynnar kvinnor som vill rekryteras till ett manligt yrke 

(Hirdman 1988, 2003). Vi tillämpar Hirdmans (1988) tankar om föreställningar av kön när vi i 

uppsatsen diskuterar normer och värderingar som finns i samhället.  

I vår studie vill vi lyfta fram vårt synsätt på kön och genus genom att använda teorier från 
Connell (1995), Hirdman (1988) och Acker (1992). Genom att studera den mansdominerade 
räddningstjänsten ur ett genusperspektiv, är det centralt att redogöra för Connells (1995) 
hegemoniska teori som förklarar mannens genusordning. Grundläggande genusteori, såsom 
Hirdmans (1988) teori om genussystemet samt Ackers (1992) teori om hur kön konstrueras, 
kan bidra till en förklaring till varför kvinnorna inom räddningstjänsten uteblir. Genom att 
tillämpa teorierna så kan vi även få en förståelse till varför kvinnors möjligheter begränsas 
inom ett manligt yrke.  

2.1.1 Interaktionsprocesser i organisationer 

I stycket diskuterar vi Ackers (1992) tre interaktionsprocesser i förhållande till viss övrig teori i 

ämnet. Wahl et al. (2001) skriver att föreställningar om kön är en del av könsordningen i en 

organisation och ofta medverkar de till att könsordningen bevaras. Genus är innefattat i 

skapandet av sociala strukturer. Genus är även basen i familjelivet och detta reflekteras på 

organisationernas sociala strukturer. Acker (1992) definierar hur kön konstrueras i 

organisationer genom ett visst antal interaktionsprocesser, där alla är del av samma verklighet. 

Den första är konstruktioner av indelningar av genus, vilket bidrar till en produktion av 

genuskodade sociala strukturer. Dessa indelningar innefattar bland annat arbete, makt och 

tillåtna beteenden inom organisationen. Även om det finns många olika variationer av 

genusindelningar inom organisationer, så återfinns män nästan alltid på de högsta 

maktpositionerna i organisationen. Effekten av att dela in människor i genuspraktiker bidrar 

till olika sorters ojämlikhet. Detta syns bland annat inom rekryteringen och 

arbetsfördelningen, där organisationens ledare skapar genusindelningarna, medan 

organisationen sedan upprätthåller dem genom att fördela kvinnor och män efter ”kvinnliga” 

och ”manliga” arbeten (Acker 1990, 2006). Rekryteringsprocesserna bidrar till en 

könssegregerad arbetsmarknad och görs ofta omedvetet och ses som naturliga. Denna 

uppfattning om vad som är naturligt influerar sedan de kommande genusprocesserna och 

bidrar till att skapa föreställningar om hur kvinnor och män är (Acker 2006).  
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Lindgren (1985) menar att när kvinnor äntrar en mansdominerad organisation så blir de ofta 

bedömda utifrån stereotyper och generaliseringar. Typiska kvinnliga egenskaper, såsom att 

vara ”svag”, generaliseras och anses passa in på alla kvinnor. Tolkningar av kvinnor och mäns 

biologiska skillnader syns tydligt i en mansdominerad organisation som räddningstjänsten, då 

yrket fokuserar mycket på fysisk styrka. Kvinnor och mäns olika intressen tillsammans med 

föreställningen om att kvinnan är svagare än mannen anses vara anledningarna till att så få 

kvinnor arbetar inom räddningstjänsten (Glans & Rother 2007). Kanter (1997) menar dock att 

genusskillnader i organisationen beror på organisationsstrukturen och inte på hur män och 

kvinnor är som individer. Medicinaren Fausto – Sterling (1992) menar även att det biologiskt 

sett är nästintill omöjligt att utifrån muskelmassa och längd avgöra vilket kön personen är, då 

det både finns korta och svaga män såväl som långa och starka kvinnor. Då kvinnor, genom 

att bli brandmän, går emot normen för hur den könssegregerade arbetsmarknaden ser ut, är 

det lätt hänt att kvinnor generaliseras till sin nackdel. Effekten av normbrytandet blir att 

enskilda kvinnors arbetsinsatser ligger till grund för hur de manliga brandmännen ser på alla 

kvinnors kompetens gällande brandmannayrket (Glans & Rother 2007).  

Då räddningstjänsten är en organisation där få kvinnor arbetar och därför har svårt att 

motbevisa den allmänna uppfattningen om att alla kvinnor är ”svaga”, så är det vanligt att 

denna uppfattning blir till en sanning för de manliga brandmännen. När en kvinna anställs 

som brandman så möts de av de uppfattningar om kön som genomsyrar organisationen. De 

erbjuds till exempel mer hjälp vid fysiskt betungande uppgifter, eller kontrolleras extra hårt vid 

fysiska tester (Glans & Rother 2007). Generalisering är något som även är vanligt bland 

kvinnliga brandmän i USA. Artikeln ”Outsider within” the firehouse: African american and white 

women firefighters, beskriver de negativa reaktionerna gentemot kvinnliga brandmäns val av yrke. 

Vägran från de manliga brandmännen att arbeta tillsammans med kvinnor vid en brand eller 

olycka blandas med krav att utföra tuffa fysiska tester som deras manliga kollegor inte behöver 

göra. De kvinnliga brandmännen beskriver en rädsla över att arbetsmässigt prestera sämre än 

sina kollegor och menar att de har stora krav på sig att bevisa för sina manliga kollegor att de 

inte är som “en typisk kvinna”, utan att de har den fysiska styrkan för att klara av arbetet . De 

hävdar på så sätt att alla män är bedömda efter en individuell basis, medan kvinnorna 

generaliseras (Yoder & Berendsen 2001).  

Ackers (1992) andra interaktionsprocessen syftar vidare till konstruktioner av symboler och 

framställningar, såsom språk, kultur, kläder och media som förklarar, motarbetar eller stödjer 

den första interaktionsprocessens genusindelningar. Interaktionsprocessen kan ses i samhällets 

normer där mäns och kvinnors egenskaper anses vara olika. Att brandmannayrkets 

efterfrågade egenskaper tillskrivs män, kan således kopplas till vardagspratet där mäns 

egenskaper talas om i termer såsom ”starka”, ”kan ge order” och ”risktagare”. Kvinnor 

tillskrivs istället egenskaper såsom ”manipulerande” och ”dåligt självförtroende” Det är även 

vanligt att ett chefsjobb framställs som något typiskt manligt och en organisation gör ofta 

misstaget att koppla ihop kön med vilka kompetenser deras kön förväntas ha. Acker (1992) 

menar vidare att en arbetsutvärdering är en typisk situation där föreställningar om kön 

reproduceras, mycket på grund utav att en man förväntas göra ett manligt arbete bättre än en 

kvinna och tvärtom. Dessa föreställningar om kön leder till många fördomar och detta syns 

extra tydligt när kvinnan går utanför ramen för vad som är ett kvinnligt arbete och vill äntra 

den manliga arbetsmarknaden.  

Kvinnlig och manlig interaktion där mönster av dominans och undergivenhet inkluderas är 

vidare basen för den tredje interaktionsprocessen. Hur män och kvinnor pratar, avbryter 

varandra och leder diskussionen, visar på en ojämställdhet mellan könen där mannen ofta är 
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dominant och kvinnan är stödjande. Glans & Rother (2007) menar att macho – attityden och 

den tuffa jargongen är så inarbetad i räddningstjänstens sociala samvaro att den är 

svårföränderlig och svår att ifrågasätta. Jargongen blir problematisk ur ett 

jämställdhetsperspektiv där man vill få in fler kvinnor i organisationen. Effekten kan bli att 

kvinnor tolkar denna jargong som personliga påhopp och kopplar den till att hon inte är 

välkommen i organisationen.  

2.1.2 Genussystemet 

Teorin om genussystemet introducerades 1988 i samband med att Hirdman skrev artikeln 

Genussystemet - reflektioner kring kvinnans sociala underordning. Viktiga ståndpunkter i artikeln 

innefattade bland annat att ”genus är ett koncept som används för att särskilja kultur från 

biologi och är på så sätt konstruerat” Argumentationen för användandet av begreppet ”genus” 

är en central utgångspunkt för artikeln, då hon menar att det tidigare begreppet ”socialt kön” 

kan tolkas som något människan kan träda in eller ut ur. Att genus istället genomsyrar och 

påverkar hela samhället visar Hirdman genom sina teorier om genussystemet och 

genuskontraktet (Hirdman 1988).  

Genussystemet är en systematisk struktur av könen, vilket reflekteras genom sociala, 

ekonomiska och politiska system. Genussystemet består vidare av två principer, 

”isärhållandet” (dikotomi) och ”mannen som norm” (hierarki). Isärhållandet innebär att män 

och kvinnor hålls isär inom de flesta områden i livet, män och kvinnor skall inte beblanda sig 

med varandra. Isärhållandet syns främst inom arbetslivet och i samhällets uppfattning över 

vad som är manligt och kvinnligt. Kvinnor och män befinner sig i olika slags sektorer och 

yrken, där kvinnor främst arbetar med de arbetsuppgifter som har förflyttat sig från hemmet 

till arbetsmarknaden, medan männen främst arbetar inom tekniska yrken. Skillnaderna mellan 

män och kvinnors villkor på arbetsmarknaden är fortfarande stor och många menar att det 

beror på män och kvinnors olikhet och olika intresseområden (Glans & Rother 2007). Att 

segregationen mellan kvinnor och män skulle vara självvalt är något som Bergman (2004), likt 

Hirdman (1988), motsätter sig då hon menar att segregering i de flesta fall är påtvingad och 

ofrivillig från den ena parten. Män och kvinnor orienterar sina handlingar och sysslor efter vad 

som är manligt och kvinnligt och då män och kvinnor separeras, så bildas en hierarki. Denna 

hierarki kan man både härleda till maktbegreppet, då mannens handlingar och sysslor anses 

vara mest värt och till den andra principen ”mannen som norm”, där det manliga anses vara 

det mänskliga och normala. Hirdman (1988) menar att dessa två principer förutsätter varandra, 

utan den andra principen så skulle inte den första principen existera.  

Genussystemet och genuskontraktet är inte något som män och kvinnor föds till, utan detta 

tankesätt skapas och reproduceras av alla parter i samhället. Att både män och kvinnor är 

involverade i att reproducera genussystemet är något som Hirdman (1988) definierar i sin teori 

om genuskontraktet. Genuskontraktet kan man hitta på tre nivåer i samhället, där kontraktet 

visar på föreställningar hur en man och en kvinna skall integrera med varandra på kulturell 

nivå, inom arbetsdelningen och på individnivå. Genuskontraktet, vilket innefattar åsikter om 

hur kvinnor och män skall vara och hur de skall agera i relation till varandra, existerar både 

mellan män och kvinnor och i samhället. Dessa åsikter, som vad en kvinna respektive man bör 

arbeta med, hur de skall se ut, vilka egenskaper de skall ha och så vidare blir till 

samhällsnormer och ärvs från generation till generation. Teorier är centrala i alla delar av 

samhället och genom att de konstant utövas och reproduceras, så menar Hirdman (1988) att 

det bidrar till ny hierarkisering och segregering där mannen står överst och har mest makt. 
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I ett samhälle där män och kvinnor överskrider sina könsmöjligheter gällande yrken på 

arbetsmarknaden, så synliggörs Hirdmans (1988) teorier. Hon diskuterar möjligheterna till en 

förändring gällande genussystemet och dess principer och menar att ju mer kvinnor och män 

hålls isär, desto mindre ifrågasätts den manliga normen och den manliga makthierarkin blir 

legitim. Män och kvinnor behöver därmed överstiga gränserna för vad som är tillåtet för deras 

kön (Hirdman 1988). 

2.1.3 Hegemonisk maskulinitet 

Connell (1995) definierar genus som en social aspekt, ordet genus existerar på grund av att 

biologin inte bestämmer det sociala hos människan. Genus är vidare en av de mest betydande 

strukturerna i alla samhällen. Det är den hegemoniska maskuliniteten som legitimerar 

patriarkatet, då hegemonins genuspraktik garanterar mäns dominans över kvinnor (jfr Kimmel 

1996). 

Connell (1995) har i sin forskning fokuserat på mansforskning och utvecklat teorier gällande 

genusstrukturen och männens genus och hierarki. Genusstrukturen delas upp och Connell 

(1995) likt Hirdman (1988), utgår från begreppen ”makt”, ”produktion” samt ”emotionell 

bindning”. Den första delen av strukturen, ”makt” syftar på den allmänna underordningen av 

kvinnor och männen dominans, det så kallade ”patriarkatet”. Männens makt över kvinnor 

existerar fortfarande trots vissa avvikelser och detta syns inte minst inom den andra delen av 

genusstrukturen, ”produktion”. Genusstrukturen förankras starkt i att kvinnor och män 

arbetar inom skilda områden, att kvinnors arbete anses vara mindre värt och därför genererar 

mindre avkastning i form av lön. Emotionell bindning syftar till emotionell energi som är 

knuten till ett objekt, både inom heterosexuell och homosexuell åtrå.  

Teorin om den hegemoniska maskuliniteten grundar sig i tanken om att en viss grupp av män i 

samhället kan upprätthålla en ledande position. Den hegemoniska maskuliniteten är indelad i 

tre delar: Underordnande, delaktighet och hegemoni. Dessa tre är inre relationer i 

genusordningen, där den hegemoniska maskuliniteten står högst upp på denna ordning. 

Hegemonisk maskulinitet symboliserar det mest maskulint åtråvärda, något som män jämför 

sig med och vill uppnå. Det maskulint åtråvärda kan till exempel symboliseras av ett manligt 

yrke. Den hegemoniska maskuliniteten är dock inget fast och oformbart, utan formas efter vad 

som är mest åtråvärt inom en viss genusrelation. Delaktighet syftar till män som inte 

eftersträvar eller förverkligar den hegemoniska maskuliniteten, men ändå åtnjuter de fördelar 

som patriarkatet medför. Underordnade i den hegemoniska modellen är homosexuella män 

och män som har feminina drag. Då de uttrycker ett beteende som går helt emot det 

hegemoniska mönstret, så utestängs de från denna maskulinitet. 

2.2 Rekrytering 

Baude (1992) skriver om rekrytering, om hur kvinnor och män hållits isär på arbetsmarknaden 

och att det i sin tur har resulterat i en uppdelning i kvinnliga och manliga avdelningar på 

arbetsplatsen. Hennes studie är utförd under 1980-talet och tidigt 1990-tal. Hon studerade 

kvinnor och män i livsmedelsindustrin. Baude (1992) gjorde studier på landsortsföretag och 

stockholmsföretag. Vilket ger en inblick i varför arbetsmarknaden är könsuppdelad. Hon 

berör ämnet om rekrytering generellt och vi ser likheter med räddningstjänstens rekrytering 

där kvinnor har varit helt utestängda över en lång tid. 
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Rekrytering handlar om att arbetsplatserna återskapar de mönster som varit. När personalen 

byts ut i organisationerna spelar utbytesprocessen, det vill säga rekryteringen, en viktig roll 

skriver Baude (1992). Det är genom rekryteringen som organisationen väljer att återskapa 

könsrollerna eller bryta dem. Hon skriver vidare att det är lättare att rekrytera in män på 

kvinnodominerade avdelningar än att få in kvinnorna i de mansdominerade avdelningarna. 

Hon såg även i sin studie att det var skillnader mellan Stockholmsföretag och fabrikerna på 

landsbygden som hon studerade. Stockholmsfabrikerna hade en större personalomsättning 

och staden hade även lägre arbetslöshet, vilket bidrog till att de hade svårare att rekrytera 

enbart det ena könet till en viss avdelning. De kunde inte välja att ha mansdominerade 

respektive kvinnliga avdelningar, eftersom det fanns färre att välja mellan. Det bidrog till att de 

industrierna inte hade en lika tydlig könsfördelning som landsortsföretagen. På de 

avdelningarna där det fanns både kvinnor och män förändrades även synen på kön till en mer 

könsneutral syn (Baude 1992). 

Kvinnoyrkena ansågs även ha låg status som bidrog till att männen inte ville ha in kvinnorna 

på deras avdelning. En facklig förtroende man som Baude intervjuade sa ”Jobbet upplevs som 

så typiskt kvinnligt. Man skulle känna sig som en halv människa, degraderad på något sätt” 

(Baude 1992:173). Detta kan förklara varför inte männen vill ha in kvinnorna på ”sina” 

arbetsplatser. Om räddningstjänsten skulle rekrytera många kvinnor så skulle eventuellt deras 

status sänkas och medföra en försvagad yrkesstatus. Baude (1992) berör även ämnet om fysisk 

styrka. Visserligen i ett industriellt sammanhang, men vi gör kopplingen även till 

räddningstjänsten. Hon skriver att ”Arbetets tyngd brukar allmänt anföras som skäl för att 

endast män rekryteras till traditionellt manliga arbeten inom industrin. Det finns en 

föreställning om att de är tunga. Med arbetstyngd menar man då främst att arbetet kräver 

tunga lyft.” (Baude 1992:94). Räddningstjänsten har ofta argument om att arbetet är tungt och 

kräver fysisk styrka som kompetens, vilket bidrar till att det är männen som rekryteras. Ett 

citat hämtat från Ericsons (2004) studie styrker detta. Han skriver utifrån sitt intervjumaterial 

följande: ”det är framförallt fysisk styrka som antas utgöra hinder för kvinnor att bli 

brandmän. Kvinnor antas vara ”fysiskt underlägsna” och aldrig kunna ”mäta sig fysiskt med 

en man”, exempelvis när det gäller att bära tunga slangväskor. Vem vågar ta ”risken att bli 

räddad av en ’brandkvinna’”? (Ericson 2004:33). Han skriver även att det är den fysiska 

styrkan som används som argument mot att kvinnor inte skulle klara av arbetet som 

brandman. Han menar att brandmän föreställs vara män med en sällsynt fysisk styrka. Detta 

kan på så sätt vara hegemoniskt överordnade, eftersom de andra förståelserna om hur 

brandmän bör vara underordnas den fysiska styrkan. Det bidrar till att förståelsen om att 

brandmän måste ha en hög fysiskt styrka blir sann och något man måste förhålla sig till. Den 

fysiska styrkan blir en självklarhet (Ericson 2004). 

2.3 Rekrytering ur ett genusperspektiv 

Silius (1992) kommer i sin studie fram till att kvinnor inhägnas av tre olika typer av 

könskontrakt, vilket får effekten av att kvinnor arbetar under andra villkor än män. Det första 

kontraktet är arbetskontraktet, vilket innebär att vid en nyrekrytering så blir de nyanställda 

omhändertagna av de mer erfarna. Hon menar att det leder till att de nya männen blir 

framburna medans de nya kvinnorna blir placerade i ytterområdet. Det andra kontraktet är 

omsorgskontraktet, vilket även det anger att kvinnor och män arbetar under olika villkor på 

grund av att kvinnorna blir begränsade i sitt lönearbete utifrån att de har mer ansvar för familj, 

barn och hushållsarbetet. Det tredje kontraktet är det hon kallar för det professionella 

kontraktet, där yrkeshierarki upprätthålls mellan olika yrken. Det är baserat på diskurser inom 
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de olika yrkena. Men hon menar även att den bygger på att mannen ses som norm. 

Holgersson (2003) beskriver mansdominerade yrken i ett könssegregerande perspektiv. Hon 

menar att det finns en tradition av att studera arbetsmarknaden i förhållande till kön. 

Isärhållandet inom arbetslivet kan ses inom rekrytering men även inom befordring, hur 

kvinnors karriärmöjligheter minskar inom de mansdominerade yrkena på grund av att män 

oftast väljer män som kollegor. Det försvårar för kvinnor att komma in i de mansdominerade 

yrkena. Räddningstjänsten är starkt mansdominerat vilket kan ha en förklaring i just ett sådant 

fenomen.  

Även Ericson (2004) ger en förklaring till varför kvinnor har svårt att komma in inom 

räddningstjänsten. I hans studie visade det sig att vägen till att bli brandman ofta hängde ihop 

med släktskap. Att yrket gått i arv. Hur sonen till en brandman tillbringat tid på sin fars 

arbetsplats och i och med det fick kunskap och en naturlig väg in i yrket. Även 

bekantskapskretsen påverkade, många av brandmännen hade varit i kontakt med 

räddningstjänsten på något vis tidigare, innan de bestämde sig för att bli brandmän. Han tar 

även upp fritidsintresset som en väg in till yrket, då idrott är en naturlig del av att hålla sig i 

fysisk form. Flera av de manliga brandmännen hade idrotten gemensamt med någon som 

redan arbetar som brandman. Genom att ha idrotten som gemensamt intresse med någon 

inom räddningstjänsten, skapas ett nät av kontakter som kan öppna vägen in till yrket menar 

Ericson (2004). Både kvinnor och män utövar idrotter, men de beblandas inte i tillräkligt stor 

grad. De är ofta uppdelade i två arenor, exempelvis damfotboll och herrfotboll. På grund av 

det får de inte samma kontaktnät. Hans resonemang jämför vi med Hirdmans (1988) teorier 

om isärhållandet. Kvinnor och män befinner sig inte på samma platser i livet. Isärhållandet 

bidrar till att kvinnorna inte får samma kontakt med exempelvis brandmän. Det leder till att de 

inte rekryteras och inte heller finner intresset att söka till SMO – utbildningen.  

Ericson (2004) tar vidare upp att det är lättare att bli rekryterad till en brandstation om man 

har kontakter på grund av att man redan har vetskap om personen och att personen redan har 

kunskap och insikt i arbetet. Brandmän måste ha tillit till sina medarbetare. Han menar även 

att det kanske är svårare att neka en släkting eller bekant en tjänst inom yrket. Vidare framgår 

det att det tidigare var viktigt med släkt- och bekantskapskretsar inom räddningstjänsten för 

att lättare kunna få ett arbete där. Men nu har kraven på rekryteringen ökat och därmed 

minskar chansen att man får jobb på grund av exempelvis släktskap. Nu utbildas många 

blivande brandmän på SMO - utbildningen, men det finns fortfarande möjligheter att bli 

utbildad efter anställningen hos räddningstjänsten. Räddningstjänsten ansåg tidigare att 

yrkeserfarenhet och även militärtjänstgöring var meriterande. Yrkeserfarenheten var viktig 

eftersom det inte fanns någon utbildning tidigare för brandmän. Ericsons (2004) tar upp yrken 

inom praktiska områden som bra meriter. Exempelvis elektriker, snickare och mekaniker. Så 

att arbetarna kunde komplettera varandra och kunna sköta stationen själva. De yrken som 

Ericson (2004) finner som meriterande är mansdominerade yrken. Vilket han bedömer 

påverkar vägen till att bli en brandman och har försvårat för kvinnorna 

2.4 Rekryteringsprocesser 

Forskning inom rekrytering bedrivs inom psykologin för att utveckla och utvärdera 

urvalsinstrument. Det görs för att ta fram rekryteringsprocesser som i sin tur bidrar till att man 

på ett kostnadseffektivt sätt kan rekrytera rätt person till rätt arbetsuppgift. Vi baserar vår 

redogörelse på Bolanders (2002) översikt och kommer nedan att redogöra för de två 

dominerade rekryteringsansatserna den psykometriska och den sociala ansatsen.  
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2.4.1 Den psykometriska och den sociala ansatsen 

Den första ansatsen vi kommer att förklara är den psykometriska ansatsen, vars rötter 

återfinns i Weber och Taylors tid, det vill säga under tidigt 1900-tal. När de utvecklade 

arbetsprocesserna till att bli så effektiva som möjligt menade de att det var viktigt att det var 

rätt person som rekryterades till rätt arbetsuppgifter. Webers byråkrati var enligt honom en 

effektiv och rationell organisationsform på grund av att kompetensen hade en central roll. Det 

var kompetensen hos individerna som var det centrala, de skulle behandlas lika och det var 

inte släkt- eller vänskap som skulle avgöra om personen blev rekryterad eller ej (Bolander 

2002). 

Taylor (1998) som grundade Sicentific management menade även att det var viktigt att matcha 

den enskilda arbetstagaren till arbetsuppgiften den skulle utföra. Det menade Taylor (1998) 

skulle ske genom att ledningen tillämpade vetenskapliga metoder. Ledningen skulle använda 

sig av ”arbetsprov, kartläggning av livshistorien och referenstagning.” (Bolander 2002:11) 

Både Weber och Taylor menade att det viktiga var att den individuella egenskapen skulle ligga 

till grund för ett anställningsförfarande. I den psykometriska ansatsen tillämpar man en 

urvalsmetod som går igenom vilka moment som bör gås igenom vid en rekrytering. Bolander 

(2002) ger exempel på vilka punkter det kan vara: fastställa behovet, kravanalys/specifikation, 

skaffa kandidater, behandla ansökningar, träffa och intervjua vissa sökande, ta referenser och 

eventuellt testa kandidaterna, utvärdering/fatta beslut, erbjuda anställning, introduktion och 

slutligen uppföljning. Denna metod behandlar alla sökanden lika vilket både Weber och Taylor 

ansåg var viktigt (Bolander 2002). 

Den andra ansatsen är den sociala ansatsen. Den växte fram genom att forskare ansåg att det 

fanns brister i den psykometriska ansatsen (jfr Holgersson 2003). Det var även forskare som 

ansåg att den psykometriska ansatsen inte längre passade eftersom det hade varit 

organisationsförändringar under tiden. Och att det var dags att skapa en ny ansats som bättre 

stämde överens med behovet vid rekrytering till de nya organisationerna. En skillnad mellan 

den psykometriska ansatsen och den sociala ansatsen är att rekryteringens centrum skiljer sig 

åt. I den sociala tar man hänsyn till ”mänskliga relationer och interaktion, förhandling, 

ömsesidigt inflytande, attityder, identitet och självuppfattning står i centrum” (Bolander 

2002:16). Det gör inte den psykometriska ansatsen, vilket har lett till att den fått kritik för att 

den ser människor som objekt istället för subjekt. Människor är sociala varelser och inte 

maskiner.  

Inom den sociala ansatsen blev det viktigt att ta hänsyn till att människor förändras över tid, 

beroende på vart i livet de befann sig och att även tillgång till utveckling och 

utbildningsmöjligheter påverkar människan. Men det är inte bara människan som förändras 

över tid. Även arbetsmarknaden förändras och har förändrats. Organisationerna ser olika ut 

nu jämfört med Weber och Taylors tid. Nu byggs organisationer upp bland annat av projekt, 

vilket i sin tur i sig själv är föränderliga. Det bidrar till att den psykometriska ansatsen kommit 

att betraktas som gammalmodig (Bolander 2002). 

När man ska rekrytera enligt den sociala ansatsen, tar Bolander (2002) upp ett exempel på 

arbetsgång. Rekryteringsförfarandet bör gå tillväga enligt följande: Organisationen informerar 

sökande om jobb, karriär och om organisationen. Organisationen informerar även om vilken 

typ av information de vill ha om den sökande. Sökanden lämnar den begärda informationen. 

De sökande kommer även att tillfrågas om sina förväntningar och förhoppningar på 

organisationen. Båda parter bedömer sedan bådas lämplighet för varandra. Beroende på 
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situationen på arbetsmarknaden kommer parterna att förhandla, kompromissa och besluta. 

Maktbalansen ligger i vissa fall hos organisationen (köparens marknad) och i andra fall hos 

sökanden (säljarens marknad). Därför blir målet i urvalet val, attraktion eller förhandling (jfr 

Holgersson 2003). Det är den ostrukturerade intervjun och arbetsprov som får stor plats inom 

den sociala ansatsen. Fokus ligger mer på individens beteende än på individens egenskaper. 

Det är under de senaste trettio åren som den sociala ansatsen till största del har utvecklats, och 

den har sina rötter i Human relations - rörelsen. 

Inom den sociala ansatsen finns det två kategorier, där ena lägger vikt på hur den sökande och 

den rekryterande påverkar varandra och hur rekryterarens uppfattning om sökanden är. Det är 

det psykologiska samspelet emellan parterna som blir det viktiga. Och det är under 

intervjuerna som man kan se om det finns sådant samspel mellan rekryteraren och sökanden. 

Den andra kategorin tar sikte på skillnader mellan den psykometriska urvalsmodellen och 

empiriska studier inom rekryteringsprocesser. Forskare menar att förberedelser så som 

upprättandet av specifikationen av de kommande arbetsuppgifterna inte sker på ett 

systematiskt sätt och det är inte ofta som man utvärderar urvalsprocessen (Bolander 2002). 
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3 Metod 
I följande kapitel redogör vi för studiens metoder som vi använt när vi har gjort vår datainsamling och analys. 

Vi redogör även för studiens tillförlitlighet och dess forskningsetiska ställningstaganden.  

3.1 Kvalitativ intervju som forskningsmetod 

Vi har i vår uppsats valt att använda en kvalitativ metod i form av intervjuer. Den kvalitativa 

metoden bidrar till en förståelse av respondentens upplevelser, till skillnad mot den 

kvantitativa som bygger på mätbarhet. Den kvalitativa metoden, som vi har valt att använda, 

bygger på att forskaren intervjuar ett antal personer för att sedan tolka respondenternas svar 

och få en bild över respondenternas tankar och erfarenheter (Trost 2010). Då den kvalitativa 

metoden är att definiera som en FEI – analytisk metod, så väljer vi att använda underlaget till 

den i vår uppsats. FEI betyder företeelse, egenskaps – och innebärssökande analys och har som mål att 

identifiera variationen, strukturen och/eller i vår undersöknings företeelse, egenskap eller 

innebörd (Starrin & Svensson 1994). Med hjälp av analysen kan vi sedan identifiera vår okända 

företeelse, om kvinnors underrepresentation i räddningstjänsten beror på 

rekryteringsprocessen.  

Anledningen till att vi vill tillämpa den kvalitativa metoden i vår uppsats är på grund av att vi 

genom våra intervjuer vill få en helhetsbild över deras erfarenhet och syn på 

rekryteringsprocessen, brandmannayrket och genus. Det kan vi inte få genom att endast 

studera litteratur och tidigare forskning. Då vi aldrig tidigare har varit i kontakt med 

räddningstjänsten, menar Bring et al. (1999) att vi genom att använda oss av en kvalitativ 

metod kan öka förståelsen mellan olika slags fenomen som till en början inte ter sig som 

uppenbara. Genom att i intervjun ställa följd- och motfrågor till våra respondenter så kan vi 

skaffa oss en tydligare uppfattning om respondentens resonemang och upplevelser och 

därmed få ett svar på våra frågeställningar. 

3.1.1 Val av räddningstjänst och intervjupersoner 

I uppsatsen har vi valt att undersöka rekryteringsprocessen och synen på genus inom 

räddningstjänsten. Vi tog kontakt med en brandman på en av brandstationerna i Sverige, som i 

sin tur valde ut våra respondenter utifrån våra önskemål. Rosenqvist & Andrén (2006) 

benämner vårt urval som fruktbarhetsprincipen, vilket innebär att man väljer ut sina 

intervjupersoner utifrån att man tror eller vet att de har kunskap och är benägna att prata och 

diskutera det man vill undersöka. Vi intervjuade fem personer varav fyra jobbade på en och 

samma brandstation och den femte på en annan brandstation inom förbundet. En viktig 

faktor som påverkade antalet respondenter var tidsutrymmet för vår studie. Då vår 

undersökning främst fokuserar på genus och rekryteringsprocessen, var vi angelägna att 

intervjua en person som var ansvarig för rekryteringen, samt kvinnliga brandmän, men även 

manliga brandmän för att få en inblick i deras syn på kvinnliga brandmän. I vårt fall var det en 

av brandmännen som hade rekryteringsansvar på stationen vi utförde våra intervjuer på och vi 

kunde bara intervjua en kvinna på grund av att det bara finns en kvinna anställd på den 

stationen.  

Brandmännen fick i god tid innan intervjutillfället information om vilka vi var, anledningen till 

varför vi var där och vad vår undersökning handlade om. Vi berättade vad som senare skulle 

ske med det material vi samlade in vid intervjutillfället, främst gällande publicering och 

återkoppling. I samband med informationen av publicering och återkoppling informerade vi 



20 

 

dem även om deras anonymitet, det vill säga att materialet skulle behandlas konfidentiellt. Det 

innebär att det bara är vi som utför intervjuerna som vet vilka respondenterna är. De uppgifter 

som de lämnat under intervjuerna blir behandlade under sekretess. Deras information skall 

inte gå att spåra tillbaka till personen som lämnade uppgiften (Dalen 2008). Vi kommer därför 

inte att nämna deras riktiga namn och benämner dem som brandmän eller respondenter. Vi 

försöker i så stor mån som möjligt att säkra deras anonymitet, men eftersom vi bara har 

intervjuat fem personer, finns risken att respondenterna på den undersökta stationen kommer 

vid exempelvis citat veta vem som har sagt vad. Detta på grund av att respondenterna 

uttrycker sig på olika sätt. På grund av etiska skäl har vi även valt att utelämna viss information 

som respondenterna delgivit, vilket har resulterat i vi har fått lov att ge upp viss fakta.  

3.1.2 Planering och utformande av intervjuguide 

Vi började med att söka litteratur och vetenskapliga artiklar som var relevant för vårt ämne. 

Då sökord på universitetets databas som innehöll ”räddningstjänst”, ”brandman”, 

”rekrytering” och ”genus” var för generella och inte gav så många träffar, så utökade vi vårt 

sökområde till rekrytering av kön till alla typer av mans – eller kvinnodominerade yrken. 

Vidare har vi sökt och använt oss av teorier om rekrytering och genus för att få en 

grundförståelse om begreppen rekrytering och genus, för att sedan utveckla dessa teorier till 

att stämma överens med vår undersöknings problematik. Enligt Dalen (2008) skall alla teman 

och frågor ha relevans för de problemställningar man önskar belysa och detta tillämpade vi 

under utformandet av vår intervjuguide, då vi grundligt gick igenom vårt teoriavsnitt, för att 

sedan utforma frågor som belyste de teorier vi hade valt att använda oss av i vår uppsats. Vi 

valde att dela upp vår intervjuguide i fyra olika teman: allmänna frågor, rekrytering, rekrytering 

ur ett genusperspektiv och genus (se bilaga 1). 

För att respondenten skulle känna sig avslappnad i intervjusituationen, så använde vi oss av 

”områdesprincipen”, vilket innebär att intervjuaren börjar med frågor som ligger i periferin i 

förhållande till de mer centrala och kanske mest känsloladdade temana som skall belysas 

(Dalen 2008). Efter de allmänna frågorna där vi frågade om respondentens arbete och 

arbetsuppgifter fokuserade vi på att ta reda på information som var centralt för vår 

undersökning. Frågorna fokuserades mest på respondentens egna föreställningar om temana 

rekrytering och rekryteringsprocessen, rekrytering ur ett genusperspektiv och genus. Vi ville 

att de skulle prata fritt och öppet om deras åsikter och erfarenheter om dessa ämnen. För att 

få en helhetsbild av vårt problemområde, valde vi att ställa kompletterande frågor till 

brandmannen med rekryteringsansvar och den kvinnliga brandmannen. Då denna del av 

intervjun var viktig för vår undersökning, så lade vi mycket energi på att utforma dessa frågor 

så att de inte kunde uppfattas som tvetydiga eller svåra att förstå. I våra slutliga frågor försökte 

vi ännu en gång fokusera på generella saker för att undvika ett abrupt slut, något som Dalen 

(2008) förespråkar. Även om vi utgick från en intervjuguide med standardiserade frågor, så 

utformade vi vissa frågor under intervjuns gång, beroende på vad respondenter berättade för 

oss. Följdfrågorna kunde handla om att respondenterna skulle utveckla sina svar när de 

berörde något extra intressant ämne. Det gjordes för att i så stor mån som möjligt gå ifrån 

känslan av en intervju och istället ha en diskussion om ämnet. En sådan form av intervjuguide 

benämns ofta som en halvstrukturerad eller semistrukturerad intervjuguide (Dalen 2008). 
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3.1.3 Genomförande av intervjuer 

Genom att vi vid intervjutillfällena ville skapa en diskussion där respondenten talade fritt om 

våra ämnen, kom respondenten ofta in på de frågor vi skulle ställa redan innan vi hade ställt 

dem. Det bidrog till att vi fick bortse från eller lägga till frågor som inte fanns eller redan fanns 

i vår intervjuguide. Under våra intervjuer använde vi oss av egna inspelningsinstrument, i form 

av datorer och mobiltelefoner, vilket är något som Dalen (2008) förespråkar. När man spelar 

in intervjuerna får man ett bra underlag för vidare bearbetning, tolkning och analysering av 

materialet. Vi genomförde intervjuerna genom att vi varannan gång turades om att hålla i 

intervjun, medan den andra förde egna anteckningar. Genom att föra kompletterande 

anteckningar vid intervjun så kunde vi skriva ner uttryck som inte upptogs av våra 

inspelningsinstrument, vilket vi kunde ha nytta av vid vår analys. Då personen som tog 

anteckningar inte heller var koncentrerad på intervjuguiden och den diskussion som fördes, så 

kunde den personen reflektera över samtalet och ställa spontana följdfrågor. Längden på våra 

fem intervjuer varierade från 20 – 45 minuter eftersom vi under intervjuerna ställde ett varierat 

antal frågor, beroende på vad respondenterna berättade för oss.  

3.2 Databearbetning och analys 

Vi transkriberade vårt inspelade material för att lättare kunna analysera och jämföra 

respondenternas svar på våra frågor som vi ställde under intervjun. Vårt material uppgick till 

21 sidor datautskrift. Vi har läst igenom vårt datamaterial ett flertal gånger för att hitta 

eventuella mönster, vad det finns för likheter eller skillnader i respondenternas svar. Under 

tiden vi läste igenom materialet gjordes markeringar i texten för att det skulle blir tydligare 

vilka teman som är återkommande. Detta gjordes för att kunna besvara våra frågeställningar. 

Teman som vi ansåg vara återkommande var: rekrytering, rekryteringstester, yrkeserfarenhet, 

fysisk styrka, egenskaper hos brandmän och deras syn på jämställdhet. De teman som 

återkommer bygger på utgångspunkter från våra teorier och därigenom kan vi tolka materialet 

och få fram en slutsats, som kan stödjas utifrån våra valda teorier. 

3.3 Metodens tillförlitlighet 

Tillförlitligheten i vår studie har påverkats utifrån ett antal faktorer. Dels av urvalsprincipen, 

dels av vår egna förförståelse av problemet samt av utformningen av intervjuguiden. Vår 

förförståelse har framförallt varit att kvinnor inte blivit rekryterade som brandmän på grund 

av de stora krav som ställs om fysisk styrka. Och att manliga brandmän inte velat ha in 

kvinnorna inom räddningstjänsten av olika anledningar. Vi är även till viss del påverkade av de 

teorier vi valt att ha med. Trots det har vi i vår forskning försökt att vara så objektiva som 

möjligt för att själva kunna analysera materialet på ett så objektivt sätt som möjligt. Det finns 

en risk med att vi lät en brandman välja ut respondenterna till oss. Brandmannen kan ha gjort 

ett aktivt val i den mån som den har kunnat utifrån våra önskemål. Det kan ha bidragit till att 

brandmannen valt ut de personer som har en positiv inställning till kvinnliga brandmän. På 

grund av det finns risken att vår studie inte blir helt rättvisande. Vi har även tagit hänsyn till att 

brandmännen eventuellt inte svarat helt ärligt på våra frågor genom att vi som intervjuat är 

kvinnor och att det på så vis kan ha påverkat deras svar. Vid vissa ställen i intervjun har vi i 

efterhand insett att våra följdfrågor ibland blivit ledande, vilket har berott på att respondenten 

inte varit tydlig i sitt svar och vi på så vis har försökt genom våra följdfrågor sammanfattat det 

de egentligen sa. Frågorna i intervjuguiden fungerade dock bra, det var någon enstaka fråga 
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som respondenterna tyckte var otydlig. Det är bra att reflektera över inför vår analys av data 

(Rosenqvist & Andrén 2006). Men vi anser att vi har en relativt hög tillförlitlighet eftersom vår 

intervjuguide är baserad på vår teoretiska referensram. Vi ställde även följdfrågor för att vi 

skulle få djupare svar. Ytterligare en sak som stärker validiteten i undersökningen är att vi 

spelade in hela intervjuerna, vilket gör att materialet återspeglar intervjun bättre än om man 

bara hade antecknat det som blivit sagt. Vi kan inte generalisera vårt resultat eftersom vi bara 

har intervjuat 5 personer och det är en liten del av hela populationen.  

3.4 Forskningsetiska ställningstaganden 

Våra respondenter är fem brandmän som har arbetat mellan några månader och ca trettio år. 

Respondenterna är mellan 30 och 60 år och är hemmahörande i en liten stad i Sverige. I vår 

studie har vi utifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer förhållit oss till dess fyra olika 

områden. Vi tillämpade informations- och samtyckeskravet genom att de samtyckte till intervjun. 

Vi informerade även respondenterna att deras deltagandet var frivilligt och att de kunde 

avbryta intervjun när de själva ville. Konfidentialitets- och nyttjandekravet uppnåddes genom att 

datauppgifterna bara användes i forskningssyfte. Vi tillhandahöll även datan konfidentiellt då 

denna endast behandlades av oss som författare. Som vi redan diskuterat kommer vi i vår 

analys att ta hänsyn till brandmännens anonymitet, genom att vi inte skriver ut namn på våra 

respondenter, eller vilken brandstation de arbetar på. 
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4 Resultat och analys 
I kapitlet presenterar vi vårt resultat av studien och analyserar detta genom de teorier som vi gick igenom i 

kapitel 2. Vi redogör för respondenternas svar utifrån nedan givna rubriker.  

4.1 Respondenternas väg in i yrket 

Tidigare forskning gällande kvinnors underrepresentation inom räddningstjänsten, påvisar att 

bekantskapskretsen har en stor betydelse för vägen in i brandmannayrket. Vänskap med en 

brandman som skapas genom fritidsintresset eller ett tidigare arbete öppnar en väg för den 

utomstående att få upp ögonen för yrket (Ericson 2004). Majoriteten av våra respondenter 

berättar att de innan de fick en anställning kände eller umgicks med någon av de brandmän 

som arbetade på den stationen där de senare började arbeta. En av våra respondenter, som har 

varit anställd under en längre tid och tidigare hade arbetat som bilmekaniker, berättar att han 

fick upp ögonen för arbetet genom att en arbetskamrat till honom, som även arbetade som 

deltidsbrandman, berättade om yrket för honom. Två av våra respondenter blev tillfrågade om 

anställning av en brandman som de kände sedan tidigare. En respondent, som tidigare arbetat 

inom ett mansdominerat yrke, berättar att hon blev handplockad genom att hon blev 

kontaktad av en arbetskamrat som även arbetade som brandman på brandstationen:  

Jag blev faktiskt kontaktad och var inte alls intresserad först /…/ Jag var hit och 
pratade och tänkte igenom det. Jag tänkte att ”man kan väl prova”! Jag jobbar på 
/…/ och [arbetskamraten] jobbar också där, så på den vägen är det. Sen när jag 
började göra tester och sådär så passade jag bra. 

Gemensamt för alla våra respondenter är att de tidigare har arbetat inom mansdominerade 

yrken och en av våra respondenter menar att de som förr fick förfrågan om arbete inom 

räddningstjänsten ofta arbetade med praktiska yrken såsom snickare, bilmekaniker eller 

elektriker. Anledningen till detta menar våra respondenter, likt Ericsons (2004) studie, att den 

anställda brandmannen, som till exempel hade en bakgrund som bilmekaniker, skulle utföra 

bilmekanikerarbete på stationen under den tiden de inte var ute på larm. Även om våra 

respondenter framhåller att det tänket tillhör det förflutna, så anses fortfarande de 

mansdominerade yrken vara meriterade för en anställning som brandman. 

4.2 Brandstationens rekryteringsprocess 

Då våra respondenter har arbetat inom räddningstjänsten i ett mycket varierat antal år, så kan 

man se en tydlig skillnad på rekryteringsförfarandet genom åren. En av respondenterna som 

har arbetat en lång tid på brandstationen berättar att det vid tidpunkten vid dennes anställning 

inte fanns några fysiska tester vid anställning. Anställningen skedde genom kontakter och den 

nyanställde fick lära sig arbetet och gå utbildningar efter att anställningen hade skett. 

Respondenten vittnar om avsaknaden av rekryteringstester vid anställningen och menar att: 

Det är ju inte sådana tester som det är idag, på gott och ont, det var inte alls 

mycket, utan man gick i princip dit och visade upp sig för chefen och sedan fick 

man ett larmställ och sedan var du i tjänst. Så mer var det inte.  

En annan respondent, som har arbetat som brandman under en lång tid, säger att 

rekryteringstesterna infördes ganska tidigt efter att respondenten själv hade blivit anställd och 

att detta bland annat berodde på bristen av simkunskap hos många brandmän. Att brandmän 

kan simma och att de inte drabbas av panik i vatten är något, menar respondenten, som en 

brandman måste kunna. De rekryteringstester som efter hand utformades på brandstationen 
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var fobitester, rökdykning, labyrinttest där den arbetssökande skulle krypa i en labyrint fylld 

med rök med blindgångar för att se om den arbetssökande bevarade lugnet, höjdtest, sim och 

dyktest, körtest och tekniktest. Rekryteringstesterna varierade beroende på brandstation och 

respondenten menar att testerna ofta utformades i relation till vad den lokala testledaren lade 

fokus på. Om testledaren var intresserad av styrketräning, så lades fokus främst på styrketester 

och så vidare. Rekryteringstester har senare kompletterats av allmänna riktlinjer nuvarande 

AFS 2007:07 rök- och kemdykning, som skall gälla för hela riket. Riktlinjerna innehåller bland 

annat rullbandstestet där den arbetssökande skall gå med syrgastuber och brandmannakläder 

av en totalvikt av 24 kilo, samt rökdykning. De brandmän som senare blivit anställda berättar 

om en likartad rekryteringsprocess, där rekryteringsprocessen startar med att de sökande fick 

göra ett rullbandstest. Rullbandstestet följs vidare av höjdtest, sim- och dyktest, dragande av 

en docka, samt bära slangar i slangtornet. 

Även om stora förändringar har skett gällande den fysiska aspekten i dagens 

anställningsförfarande, så är övriga delar, såsom vikten av personkännedom, likartad mot hur 

det var förr. Den psykometriska ansatsen inom rekrytering förespråkar en likhet mellan alla 

sökanden, där släkt eller vänskap inte skall ha någon betydelse i anställningen. Ansatsen 

förespråkar kompetensen som en viktig komponent i rekryteringsförfarandet (Bolander 2002). 

En av respondenterna menar att släkt och vänskap inte har någon betydelse vid anställningen 

av heltidsbrandmän eller semestervikarier, då tjänsterna utannonseras. Respondenten talar 

dock om handplockningen som den vanligaste rekryteringsmetoden, till framförallt 

deltidsbrandmän. Kompetensens betydelse i den psykometriska ansatsen gör sig påmind då 

respondenten menar att orsaken till att handplockningen grundar i vikten av att brandmannen 

har en personlighet som stämmer överens med yrket. Ericson (2004) menar att handplockning 

inom räddningstjänsten är vanlig på grund av att rekryteraren vill ha hög tillit till sina anställda, 

genom att ha en tidigare kännedom om personen, så ökar även graden av tillit. Taylor (1998) 

menar vidare att handplockningen även sker på grund av praktiska orsaker, rekryteraren vill 

matcha arbetstagaren till arbetsuppgiften, för att på så sätt öka kompetensen inom 

organisationen.  

4.2.1 Samma tester för hela landet 

Projektet Winternet synliggör problemet med skilda fysiska tester i Sveriges kommuner, med 

fokus på storstadstesterna. Då projektets utgångspunkt är att de fysiska testerna utgör ett 

hinder för att rekrytera kvinnor, så ansåg vi att det var intressant att diskutera respondenternas 

tankar kring forskningsprojekt. Några av respondenterna har en samlad bild av storstadstestet 

som ett test som är mycket tuffare än deras eget och tycker att projektet Winternet är ett bra 

och relevant projekt. En av respondenterna anser att MSB redan för längre sedan borde ha 

gått ut med riktlinjer för vilken styrka som arbetet kräver, så att testerna inte blir ”idiottester”, 

utan arbetsrelaterade. Argumentet till varför man skall skapa riktlinjer för hur 

rekryteringstesterna skall se ut är hos respondenterna likartade. Majoriteten av våra 

respondenter menar att det borde vara en förutsättning att alla brandmän skall ha en likartad 

fysisk styrka, då de utför samma arbete oberoende på var i landet de arbetar. 

Rekryteringstesterna skall överensstämma med de faktiska arbetsuppgifterna. Att sålla 

brandmän enbart efter styrka tycker alla respondenter är en felaktig grund, personligheten hos 

en brandman är minst lika viktig. Att ha ett lugn, vara stabil, att fungera i grupp, vara 

självgående, social och respektera tystnadsplikten var de viktigaste brandmannaegenskaperna 

som respondenterna tog upp.  
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De nämner även den fysiska styrkan som något viktigt, men menar att det inte är den mest 

primära egenskapen. 

Men jag kan ju tycka att ha tester där man mäter vem som springer fortast... att du 

springer ett maraton fortare än mig kanske inte är hela världen. Den personliga 

egenskapen, hur du möter människor, för du träffar många personer i olyckor och 

att man vet hur man skall bete sig då är viktigt. Man kan ju komma hem till någon 

vars hem har brunnit ner, då är det ju inte lämpligt att stå och bete sig på vissa vis. 

Och i trafikolyckor och så… men du kan ju inte ta bort varken det ena eller andra. 

Man kan ju inte vara helt otränad och jättesocial och tvärtom.  

En annan respondent trycker vidare på vikten av den personliga lämpligheten, då 

respondenten berättar att respondenten vid ett tillfälle fick inblick i en annan kommuns 

rekryteringstester. Då ambulansen på den orten lydde under räddningstjänsten på den tiden, så 

tillämpade både ambulansen och räddningstjänsten samma rekryteringstester. Att sålla bort 

duktiga sjukvårdare eller brandmän enbart för att de inte klarar av att springa 3 km på ett visst 

antal minuter, tycker respondenten är förkastligt. En annan respondent menar vidare att 

”styrkan, till skillnad från personligheten, går ju alltid att träna upp”. 

Två av respondenterna tror att storstadstesterna kan ha kommit till på grund av de många 

sökande till storstäderna och att de på så sätt måste sålla de sökande. Respondenterna menar 

dock, som tidigare nämnts, att sållningen borde fokusera på den personliga lämpligheten och 

inte enbart på styrkan. En annan respondent menar vidare att storstadstesterna kan tillämpas 

på grund utav att många lägger stor vikt vid att den som skall rekryteras skall vara stark nog till 

att klara av att dra ut sin egen kompis vid en brand. Respondenten säger dock att under de 

många år respondenten har arbetat som brandman så har respondenten aldrig varit med om 

att personer har varit tvungna att dra ut en människa själv, då man vid ett räddningsarbete är 

ett helt lag med brandmän som kompletterar och hjälper varandra. Därför borde inte en ”liten 

tjej” förväntas klara av att dra ut en människa som väger mycket mer än hon själv. Argumentet 

om att kvinnor inte orkar dra ut sina kollegor är något som återkommer i Ericsons (2004) 

studie, där flera av hans respondenter menar att det hör ihop med att man skall kunna lita på 

sina kollegor vid rökdykning. Baigents (2001) studie bekräftar att det är rökdykningen som ses 

som brandmännens svåraste uppgift och att det är i det arbetsmomentet som männen tvivlar 

på kvinnornas kompetens. Det bidrar till att de ställer höga förväntningar på kvinnor som 

arbetskollegor. Ett exempel som Ericson (2004) tar upp beskriver hur en kvinnlig kollega 

blivit ifrågasatt om hon orkar dra ut sin manliga kollega. Detta efter att hon klarat 

antagningskraven som de anser är arbetsrelaterade. Det menar Ericson (2004) inte skulle ske 

bland de manliga kollegorna. 

4.3 Yrkeserfarenhet eller SMO-utbildning? 

Ingen av våra respondenter har själva gått SMO - utbildningen men de flesta hade åsikter om 

den. En av respondenterna ansåg att utbildningen var bra då den riktar in sig mycket på 

förebyggande av bränder, men tyckte som de övriga respondenterna att SMO – eleverna 

saknar yrkeserfarenheten som är viktig och meriterande inom brandmanna yrket. Efter att ha 

studerat räddningstjänstens rekryteringsprocess, så kan vi dra slutsatsen att både den 

psykometriska ansatsen, samt den sociala ansatsen används i varierad omfattning. Som tidigare 

diskuterats, så lägger räddningstjänsten, likt den psykometriska ansatsen, stor vikt vid 

personens kompetens, vilket i många fall är den tidigare yrkeserfarenheten. En av våra 

respondenter menar att man har större nytta av någon som redan har kunskapen om ett arbete 

sedan tidigare, än någon som enbart har lärt sig brandmannayrket genom studier. En annan 
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respondent anser vidare att spektrat inom SMO – utbildningen är för stort. Efter avslutad 

utbildning kan studenterna välja att jobba inom fler yrken än som brandman. De kan till 

exempel jobba som brandskyddstekniker, brandskyddsansvarig, säkerhetssamordnare eller 

som lärare inom risk- och säkerhetsområde. I och med att utbildningen är anpassad till fler 

yrken menar respondenten att studenterna får studera mer teoretiska ämnen än de praktiska 

och detta är en nackdel. Respondenterna menar vidare att eleverna ofta saknar yrkeserfarenhet 

vilket gör att de tappat en viktig bit inom brandmannayrket. Respondenten säger att man får 

backa tillbaka och börja lite grundläggande med information om vad en kofot, hammare eller 

motorsåg är, vilket kan vara tidsödande. Genom att brandmän arbetar i ett lag med flera 

personer, blir arbetet både inne på stationen och ute på larm mer effektivt om alla är duktiga 

på olika saker och det största problemet med SMO, menar en av respondenterna, är att alla 

som gått utbildningen är stöpta ur samma form. Yrken och erfarenheter som respondenterna 

ansåg var bra att ha som grund var bland annat mekaniker, skogsarbetare och elektriker. De 

flesta av de yrkeserfarenheter och kunskaper som nämns är ofta maskulint kodade. Detta kan i 

sig blir ett problem för kvinnor som vill ta sig in inom räddningstjänsten, då kvinnliga yrken 

inte är meriterade Mellström (2010) samt Ericson (2004). 

4.4 En jämställd brandstation 

Som vi diskuterade i inledningskapitlet, är arbetsgivare enligt diskrimineringslagen skyldiga att 

vidta aktiva åtgärder för att uppnå en jämställd arbetsplats. De aktiva åtgärderna, som bland 

annat innefattar att arbetsgivaren måste upprätta en jämställdhetsplan, är till för att vara 

pådrivande till en jämställd organisation (Göransson et al. 2009). Under samtalen med våra 

respondenter så fick vi veta att brandstationen under de senaste åren har arbetat med 

jämställdhet både genom att tillfråga och anställa en kvinnlig brandman, samt genom att 

anordna en intressedag där både kvinnor och män fick komma och se sig om i brandstationen 

och prova på de tester som utförs vid rekryteringen. Brandmannen som har rekryteringsansvar 

berättar vidare att, i ett försök att få en mer jämställd brandstation, använder sig av positiv 

särbehandling. Den rekryteringsansvarige brandmannen ställer sig positiv till kvotering och 

menar att det kan vara en nödvändighet för att få in fler kvinnor och samtidigt få bort 

stämpeln om räddningstjänsten som ett mansdominerat yrke. Angående jämställdhet så menar 

flera av våra respondenter att ämnet inte diskuteras i så stor omfattning på stationen, men 

pekar på att jämställdheten har kommit ännu en bit på vägen med hjälp av att brandstationen 

nu har införskaffat ny och lättare materiel. Bland annat så har slangkorgarna som förr var av 

gjorda av tungt material, nu bytts ut mot ett lättare material och det, menar våra respondenter, 

gynnar kvinnor.  

I den undersökta brandstationens personalpolicy går det att läsa att kvinnliga arbetssökanden 

skall ses som något mycket positivt och att förbundet skall skapa möjligheter för kvinnor att 

bli anställda. Grundförutsättningen är dock att alla rekryteringar skall ske på samma villkor, 

oavsett om sökanden är man eller kvinna. Ericsons (2004) studie visar tydligt att män anser att 

kvinnor inte skall ges fördelar i lägre antagningskrav än männen. Kvinnor skall klara samma 

tester eftersom testerna är att se som relevanta för arbetsuppgifterna. Det stämmer överens 

med resten av respondenters åsikter om positiv särbehandling och kvotering. En av 

respondenterna menar att rätt person på rätt plats är viktigare än att ha en jämställd 

brandstation. Två andra respondenter säger sig vara starkt emot differentierad kvotering där 

kvinnor och män anställs på olika villkor.  
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En respondent gör i vår diskussion om sänkta fysiska krav för att matcha brandmännens 

arbetsuppgifter, kopplingar till intagningstesterna till polisskolan: 

Jag vet att det är så på intagningen till polisskolan. Om en tjej springer 3 kilometer 

och kanske skall klara det på 12 minuter, men en kille måste klara det på 10, 5 

minuter. Och varför? Antingen tycker man att 12 minuter räcker, för det gör det 

tydligen. Varför skall en kille då göra det på 10, 5? Det kan inte jag förstå.  

4.5 Rekrytering av kvinnor 

Få kvinnor arbetar inom den undersökta räddningstjänsten, trots deras skildring om ett aktivt 

jämställdhetsarbete. Diskussionen om varför kvinnliga brandmän uteblir tar olika vändningar 

beroende på vilken respondent vi pratar med. En av respondenterna menar att det är 

arbetsgivarens och arbetstagarens svårighet att anpassa sig för varandra som är problemet, 

medan majoriteten av de andra respondenterna pekar på media och på kvinnornas attityd till 

rekryteringstesterna som ett dilemma.  

Den sociala ansatsen inom rekrytering lägger vikt på personens lämplighet för organisationen, 

men även organisationens lämplighet för personen som söker sig till brandmannayrket. Frågan 

om personens lämplighet för organisationen, anser en respondent vara en anledning till att så 

få kvinnor rekryteras till räddningstjänsten. Respondenten anser att det största problemet med 

att rekrytera kvinnor är att kvinnor ofta arbetar inom yrken där deras arbetsuppgifter kräver en 

ständig närvaro. Då en deltidsbrandman har en inställelsetid på fem minuter så faller personer 

med olämpliga yrken bort under rekryteringsprocessen. Inom vårdyrken kan inte den anställde 

utan förvarning släppa sina arbetsuppgifter för att åka på ett larm, vilket gör det svårt att 

rekrytera dem. Anledningen till kvinnors underrepresentation i räddningstjänsten, anser 

majoriteten av respondenter, bland annat bero på samhällets och medias uppfattning om yrket 

som ett tungt och skitigt machoarbete där rekryteringstesterna rapporteras vara tuffare än vad 

de egentligen är. I likhet med Baude (1992) och Ericson (2004) finns en föreställning om att 

manliga yrken är tunga och att det är kraven på den fysiska styrkan som utgör hinder för 

kvinnor att arbeta inom manliga yrken. Kvinnor begränsas dock även på grund av sitt 

familjeförhållande, där kvinnorna oftare än männen är hemma och vårdar hem och barn, viket 

i sig medför att de inte är lika anpassningsbara till arbetsmarknaden (Silius 1992). I och med 

det skiljs männen och kvinnorna åt inom arbetsmarknaden och det bildar en så kallad 

yrkeshierarki mellan kvinnor och män (Silius 1992). En respondent menar att samhällets syn 

på brandmansyrket som ett macho - arbete inte stämmer: 

Och det skulle ju vara macho och allt det där, men det är ju också borta. Vi gråter 

vi också och vi är av kött och blod… så den stämpeln försöker vi få bort, men det 

är svårt.  

Flera av respondenterna pratar även om kvinnors attityder mot sig själva och sin ofta dåliga 

självkänsla som ett problem. Tre av våra respondenter menar att kvinnor, vid rekryteringen, 

ofta intalar sig att de inte kommer att klara testerna. Det bidrar till att självkänslan sänks, 

testerna misslyckas och kvinnorna blir inte rekryterade. Acker (1992, 2006) menar istället att 

ojämlikheten mellan könen bland annat skapas genom den omedvetna rekryteringsprocessen 

där kvinnor och män fördelas efter ”manliga” och ”kvinnliga” arbeten. Det är i den processen 

som Baude (1992) menar att organisationerna återskapar och reproducerar könsrollerna, vilket 

i sin tur även upprätthåller isärhållandet (jfr Hirdman 1988). Respondenterna tror att brytandet 
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av könsrollerna kommer att ske när en kvinna tagit första steget att bli brandman. Den första 

kvinnliga brandmannen banar väg för ytterligare kvinnor att söka sig till yrket. 

Hirdman (1988) menar att arbetsmarknaden influerar samhällets syn på vad som anses vara ett 

kvinnligt och manligt arbete, samt vad som anses vara ett kvinnligt och manligt beteende eller 

egenskap. Någon skillnad på kön görs inte gällande de formella arbetsuppgifterna på den 

brandstation där våra respondenter arbetar. Flera av våra respondenter menar dock att de 

anser att kvinnor och män har olika egenskaper och på så sätt kompletterar varandra. 

Kvinnliga brandmän kompletterar män i ett arbetslag, menar våra respondenter, genom att de 

är mjukare. I en situation där barn är inblandade i en olycka så, tror en respondent, att barnet 

hellre väljer att bli tröstat av en kvinnlig brandman än en manlig brandman. En annan 

respondent menar vidare att kvinnor är ypperligt lämpade för att, innan vidarebefordran till 

sjukhuset, sitta i brandbilen och lugna ner och trösta de personer som har varit med om 

olyckan. Det kan, likt Ackers (1992) teori, härledas till den könsuppdelade arbetsmarknaden 

där kvinnor och mäns typiska arbetsuppgifter även anses vara deras egenskaper.  

4.5.1 Kvinnlig brandman 

Hirdman (1988) diskuterar dikotomi och genuskontraktet som samhällsnormer där det finns 

en skiljelinje över vad män och kvinnor skall arbeta med, hur de skall bete sig beroende på sitt 

kön osv. Då en kvinna inte orienterar sina handlingar efter sitt kön och på så vis bryter 

könsnormen så väcks förutfattade meningar som grundar sig i generaliseringar gällande kön, 

vilket även respondenter vittnar om. Respondenterna menar att många ställer sig frågande till 

om en kvinna psykiskt sett kan klara av arbetet som ibland innefattar dödsolyckor. Personer 

inom andra branscher finner det ibland stötande att en kvinna söker sig till ett så pass tufft 

arbete och respondenterna tror inte att en man skulle möta liknande kommentarer. Likt 

Lindgren (1985), Yoder och Berendsen (2001) diskussioner om generaliseringar gällande kön 

vid ett normbrytande, så vittnar en av respondenterna om ett starkt motstånd mot kvinnlig 

rekrytering till räddningstjänsten. Respondenten berättar att respondenten vid sin utbildning 

blev vittne till hur en kvinna blev behandlad under sin utbildning till heltidsbrandman:  

Och då [1999], det fanns inte många heltids, jag tror hon var bland de första alltså. 

Och den här tjejen hon var, hon spelade allsvenskfotboll, hon var alltså 

dyngvältränad. Och det är alltså… Jag var ute och joggade en sväng och så kom jag 

och hon sprang ”tjofs” så där bara. Men hon hade ett helvete i sin klass för det, 

bara för liksom att hon var tjej, hon var ny på banan va. Man ansträngde sig 

verkligen för att hitta fel, hon kommer aldrig kunna klara av att dra de där 

slanghäckarna och gud vi kommer få hjälpa henne hela tiden.  

Respondenten berättar vidare om reaktioner som respondenten har hört talas om på 

andra brandstationer: 

För det har ju, man har ju hört många stora kårer, det är ju för fan, de ska ju säga 

upp sig om det kommer in ett fruntimmer. De är ju helt vansinniga va. Om det är 

av rädsla, jag tror att det kan vara av rädsla va. Tåget har passerat va och så 

kommer det en tjej. Då måste jag ju börja ta tag i mitt liv igen va.  

Orsaken till reaktionerna, menar Glans och Rother (2007) ligger i föreställningen om kvinnor 

och mäns olikhet bland annat gällande styrka och föreställningar synliggörs och blir en nackdel 

för kvinnan när hon äntrar det mansdominerade yrket. Två av respondenterna tror dock att 

orsaken till motståndet ofta beror på att de äldre brandmännen känner sig utmanade av den 

yngre kvinnan som blir anställd och måste börja träna igen för att kunna hålla hennes tempo. 



29 

 

Connells (2005) diskussion om den hegemoniska maskuliniteten, som grundar sig i tanken om 

att en viss grupp av män i samhället kan upprätthålla en ledande position, kopplas till 

brandmännens rädsla om att fysiskt bli utmanade av en kvinna, då deras genusstruktur 

utmanas när en kvinna är fysisk starkare än en man. Baude (1992) konstaterar vidare att 

männen har en rädsla över att deras yrkesstatus sänks om det kommer in kvinnor i det 

mansdominerade arbetet. Männen har haft möjlighet att upprätthålla en mansdominerad 

organisation på grund av att det är fler män än kvinnor som söker till räddningstjänsten och 

män ofta väljer män till sina kollegor (Holgersson 2003; Baude 1992). Rektioner likt dessa, 

som grundas i motståndet av det feminina, utgör ett hinder för kvinnor att fortsätta sin karriär 

inom yrket, då rektionerna kan tolkas som personliga påhopp och fungera avskräckande.  

Glans och Rother (2007) menar att kvinnors biologiska svaghet sällan motbevisas i en 

organisation där det endast arbetar män och att denna uppfattning på så sätt ofta blir till en 

sanning för männen. Hirdmans (1988) diskussion om att en förändring gällande dikotomin 

och föreställningar om kön, bland annat sker genom att kvinnor och män överskrider 

gränserna för vad som är tillåtet för deras kön, stämmer överens med en respondents 

resonemang: 

Men jargongen är, du vet det är ett mansdominerat ställe, man pratar om tjejer och 

sådär, att de inte skall komma hit och tro någonting, men det tror jag bara är snack. 

Jag tror att 90 procent tycker att det är bra att ha en tjej här, som vi har fått. Jag 

kan ta det exemplet från [en annan brandstation] där vi anställde en tjej, hon har 

varit med i tio år nu. Där fick man den biverkningen att alla skärpte till sig. Just det 

jag säger att ”det skall inte komma hit någon liten snärta och vara bättre än oss”, 

men då fick de ju skärpa till sig rent kunskapsmässigt och sådär. Så den stationen 

höjde sig kunskapsmässigt när den tjejen kom in.  

Motstånd eller en känsla av att bli utmanade är något som våra respondenter säger att de inte 

har känt av på sin arbetsplats, utan menar att majoriteten av dem som arbetar som brandmän 

anser att det positivt att ha en kvinna på sin arbetsplats. De manliga respondenterna pratar 

upprepande om den kvinnliga brandmannen i positiva ordalag och menar att hon har haft en 

mycket positiv inverkan på gruppen. Connells (1995) diskussion, visar sig även i våra 

respondenters berättelser om det nya fokus som nu har infunnit sig inom gruppen. Våra 

respondenter menar att den kvinnliga brandmannen har bidragit till att gruppen har fått något 

nytt att fokusera på och denna förändring har haft den inverkan att betydelsen om vem som 

skall vara den inofficiella ledaren i gruppen har försvunnit. Denna nya fokus kan grunda sig i 

att gruppen anser att upprätthållandet av den hegemoniska maskuliniteten är viktigare än att 

ha inofficiella ledare.  

Samtalet avslutas i en diskussion om kvinnliga brandmän. Alla våra respondenter menar att 

sedan den kvinnliga brandmannen anställts på brandstationen, så har de inte mött några 

negativa reaktioner från allmänheten. En av respondenterna svarar på frågan om han under 

eller efter rekryteringen mött några negativa rektioner: 

Nej, om inte jag hade trott på henne, om inte jag hade sett vad hon duger till så 

hade jag inte satt henne i tjänst. Så för mig duger hon och jag har höga krav på mig 

och de runt omkring, så jag hoppas att de ser att hon duger. Om hon duger för 

mig, så duger hon för andra. Då får de tycka vad de vill. Annars får de komma till 

mig och motivera åsikten och då får vi ju diskutera det här. Men så är det ju så att 

de bästa räddningsledarna står bredvid och tittar på när vi är ute och jobbar, det är 

ju så.  
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4.6 Fysisk styrka 

Baudes (1992) teori och Ericsons (2004) studie om att det är föreställningen om att kvinnor 

inte fysiskt klarar av arbetet som sätter stopp för deras deltagande inom räddningstjänsten, går 

emot våra respondenters uppfattning om kvinnlig styrka. Våra respondenter menar att män 

biologiskt sett är starkare än kvinnor och går på så sätt även emot Fausto – Sterlings (1992) 

diskussion om den biologiska omöjligheten att utifrån muskelmassa och längd avgöra vilket 

kön personen är. Att olikheter mellan könen gällande den fysiska styrkan skulle vara ett hinder 

för kvinnor att klara av arbetet som brandman, motsätter sig dock våra respondenter. 

Uppfattningen om hur mycket fysisk styrka det krävs för att klara arbetet som brandman 

skiljer sig mellan våra respondenter. Den generella uppfattningen om de fysiska testerna är att 

de ”inte är så svåra” och att de är arbetsrelaterade. För att klara testerna så skall man ”ha god 

fysisk styrka” och en av respondenterna menar vidare att ”om man är ute och springer i lite 

backar så klarar man dehär testerna.” En annan respondent anser att det krävs ganska mycket 

fysisk styrka för att jobba som brandman. Flera av våra respondenter pekar även här på att det 

inte är den fysiska styrkan som är problemet vid rekrytering av kvinnor, utan det är kvinnornas 

attityder till testet som sätter stopp. En av respondenterna stryker sitt påstående om att 

inställningen är det avgörande för om en kvinna skall klara det fysiska testet, genom ett 

exempel om när den kvinnliga brandmannen skulle göra sitt rullbandstest: 

Hon klarade inte testet till att börja med. Hon gick hem och tog på sig en ryggsäck 

full med sten och klippte gräsmattan och sedan kom hon hit igen och gjorde testet 

och hon klarade det galant. Så med lite rätt inställning och med lite jobb så klarar 

man det här, det gör man.  

Våra respondenter menar således sammanfattningsvis att om en kvinna klarar det fysiska testet 

och vidare håller sig i form, så är hon en likvärdigt kompetent brandman som en man.  
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5 Slutsatser och diskussion 
I det avslutande kapitel besvarar och diskuterar vi vår frågeställning, rubrikerna är namngivna efter studiens 

frågeställningar. Slutligen ges förslag på vidare forskning.  

5.1 Beror kvinnors underrepresentation i räddningstjänsten på rekryteringsprocessen? 

Det övergripande syftet med vår uppsats är att ta reda på orsaken till kvinnors 

underrepresentation i räddningstjänsten och vår fokus har legat på rekryteringsprocessen. Vår 

inledande utgångspunkt var att problemet grundade sig i räddningstjänstens rekryteringstester, 

att dessa tester fysiskt sett överstiger vad de fysiska arbetsuppgifterna faktiskt kräver och på så 

sätt fungerar som ett hinder för kvinnlig rekrytering. Efter att ha studerat den brandstation där 

våra respondenter arbetar, har vi funnit att de fysiska rekryteringstesterna inte är det primära 

problemet vid rekryteringen av kvinnliga brandmän. Ingen av våra respondenter beskriver de 

fysiska rekryteringstesterna som något stort hinder för att få en anställning. Vi kan istället se 

att den undersökta brandstationen samt Hirdmans (1988) teorier är starkt förankrade i 

varandra, då teorin bland andra utgör grunden till vår primära frågeställning. Föreställningar 

om könsspecifika yrken eller arbetsuppgifter influerar rekryteringsprocessen, då manliga 

arbeten som snickare, elektriker eller bilmekaniker anses vara meriterade yrken för en 

anställning som brandman. I vår undersökta brandstation är handplockning till 

brandmanstjänster på deltid en vanlig rekryteringsmetod som grundar sig i rekryterarens 

behov av att göra en lyckad anställning, där personen som anställs skall ha de rätta 

egenskaperna för yrket. Problemet med handplockningen är att isärhållandet mellan könen 

synliggörs och utgör ett problem, då rekryteraren ofta handplockar den personen som har en 

tidigare arbetslivserfarenhet som rekryteraren anser vara meriterande. Då det endast är manliga 

yrken som anses vara meriterade, så utesluts kvinnor.  

Svaret på vår primära frågeställning, att det är handplockningen som utgör det största 

problemet för att rekrytera kvinnor till brandmannayrket, stödjer vi på våra respondenters 

berättelser. Då våra respondenter, som arbetat under en längre tid inom räddningstjänsten, 

vittnar om avsaknaden av både rekryteringstester och kvinnliga brandmän vid tiden för deras 

anställning, så kan man dra slutsatsen att det inte är de fysiska testerna om sätter stopp för 

kvinnlig rekrytering. Även då det inte fanns några rekryteringstester, så rekryterades inte några 

kvinnor. Det tyder på att det är föreställningar om kön som påverkade rekryteringen. Som vi 

skrev kapitel 4 så vittnar respondenten om att det fanns manliga brandmän som inte hade 

simkunskaper men som ändå blivit rekryterade och ansågs på den tiden vara en duglig 

brandman. I takt med att det blivit mer accepterat för kvinnor att arbeta som brandmän har de 

fysiska testerna avancerat. Beror det på att testerna skall vara yrkesrelevanta eller för att 

förhindra kvinnorna från att arbeta som brandmän? Det mest meriterande efter de fysiska 

testerna är fortfarande att personen arbetat inom ett praktisktyrke, vilket ofta är ett 

mansdominerat yrke. 

5.1.1 Ökar SMO – utbildningen kvinnors chanser att rekryteras som brandmän? 

Innan vi träffade våra respondenter så byggde vår förförståelse på att SMO - utbildningen var 

en utbildning som skulle öppna vägen för kvinnor in i brandmannayrket, då männen och 

kvinnorna genom utbildningen både var teoretiskt likställda och genom praktik fick in en fot 

inom yrket. Efter samtal med respondenterna, så ändrades vår uppfattning om utbildningen, 

då våra respondenter inte var övertygade om att SMO - utbildningen är rätt väg att utbilda sig 

till brandman. Respondenterna gick emot vårt resonemang, då de ansåg att likställdheten 
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mellan alla elever var en stor nackdel. Genom att alla är stöpta ur samma form, så gynnas inte 

stationen av en mångfald gällande tidigare yrkeskunskaper. Våra respondenter hävdar att en 

person som inte har tidigare yrkeserfarenhet inom dessa yrken ofta är nollställda gällande 

praktiska och tekniska kunskaper som är basala att ha vid arbetet på brandstationen. Detta 

trots att SMO – utbildningen omfattas av praktiktider där syftet är att brandmännen skall lära 

eleverna den kunskapen som de inte hämtar på utbildningen. Våra respondenter framhåller 

trots detta att stationen har mer nytta av en brandman som har en tidigare erfarenhet av ett 

praktiskt yrke, såsom skogshuggare, bilmekaniker eller elektriker, än en person som har en 

bakgrund som elev från räddningstjänstens yrkesutbildning. Vi kan på så sätt inte se att en 

examen från SMO - utbildningen skulle gynna kvinnors chanser till att få en anställning som 

brandman, då brandmännen ser SMO – utbildningen som något negativt, samt meriterar den 

tidigare praktiska yrkeserfarenheten framför en SMO – examen.  

5.1.2 Vilka normer och värderingar i samhället påverkar rekryteringen av kvinnor? 

Våra respondenter är positiva till en könsblandad arbetsplats och menar att det finns stora 

fördelar med att arbeta i en organisation som genomsyras av mångfald. En av respondenterna 

uttrycker sig enligt följande: ”fan vi lever ju 2011, klart det ska vara jämställt” Vägen till 

jämställdhet stöter dock på problem redan i det vardagliga talet. I flera av intervjuerna 

framkommer mannen som norm tydligt. Många av respondenterna benämner brandmännen 

som ”män” och ”killar”, för att sedan göra ett tillägg till att det gäller även kvinnor. Det anser 

vi förtydligar att normen i samhället fortfarande är att en brandman är man och det bidrar till 

att en kvinnlig brandman ses som något udda. Trots att alla våra respondenter är för 

jämställdhet, så reflekteras samhällets normer och värderingar gällande dikotomin, uppdelning 

av könen, i våra respondenters svar. Ett exempel på det är när respondenterna diskuterar barn 

inom lagidrott. Respondenten berättar hur flickorna inte, i samma utsträckning som pojkarna, 

var med när barnen utförde idrott i blandade lag, utan kom i större utsträckning med först när 

pojkar och flickor separerades i åtskilda lag. I och med att man gör denna uppdelning och 

håller könen åtskilda redan som barn så skapar man en könsuppdelad marknad. Flickorna som 

växer upp kommer inte ha den naturliga kontakten till männens arena och kommer därmed 

inte heller att ha lätt för att bli rekryterade inom de manskodade yrkena, såsom 

brandmannayrket. Det får påföljden att exempelvis räddningstjänsten får svårare att rekrytera 

kvinnor. Det blir på så vis ett problem för samhället att lösa. Normer och värderingar i 

samhället måste ändras när det gäller att dela upp samhället i manliga och kvinnliga arenor. 

Samhället måste även förändras gällande tilldelandet av egenskaper till personer beroende av 

sitt kön. Kvinnliga egenskaper associerades inte med något negativt gällande brandmannayrket 

på vår undersökta station, men åsikter om vilka egenskaper en brandman skall ha finns ute i 

samhället. Att kvinnor ofta tilldelas egenskaper såsom ”känslig” och män egenskaper som 

”starka”, hämmar kvinnor i rekryteringsprocessen, då samhället oftare associerar ordet 

brandman med ”stark” än ”känslig”. Då en kvinnlig egenskap inte kopplas samman med yrket, 

så kan den allmänna uppfattningen bli att en man klarar av arbetet som brandman bättre än en 

kvinna.  

Kvinnors erfarenheter från de kvinnodominanta yrkena ses sällan som meriterande. Ett 

kvinnodominerat yrke som kommer på tal är vårdyrket, vilket skulle kunna vara en merit, då 

räddningstjänsten i stor utsträckning arbetar med sjukvård vid utryckningar. En av 

respondenterna menar dock att de har svårigheter med att rekrytera personal från vårdyrket i 

och med att deras patienter och brukare kräver deras närvaro. I övrigt benämns inte några 

kvinnodominerade yrken som meriterande, utan de fördelar de ser med kvinnliga brandmän är 
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deras personliga egenskaper. Brandmännen menar till exempel att kvinnor, i högre 

utsträckning än män, är lämpade för att trösta barn vid olyckor. Yrkeserfarenheten, som vi 

påvisar är avgörande för en anställning inom räddningstjänsten, blir på så vis en stor fördel för 

männen, då deras yrken anses vara mer värda och mer meriterade än ett kvinnligt arbete eller 

en kvinnlig egenskap. Det bidrar till att mannens redan dominanta position inom 

räddningstjänsten förstärks och kvinnor uteblir.  

En intressant diskussion att föra är huruvida problemet med att endast en viss typ, ofta 

manskodade, yrken anses meriterade och handplockning från dessa yrken, är ett problem för 

hela arbetsmarknaden. Synen på att kunskapen från ett kvinnligt yrke inte är lika mycket värt 

som kunskapen från ett manligt yrke och därför inte anses vara meriterande, kan vara en av 

förklaringarna till att det idag är så få kvinnor som handplockas från kvinnliga yrken till 

chefsposter inom mansdominerade företag med mycket makt. Man kan vidare diskutera om 

kvinnliga yrken är meriterade inom något slags yrke som är kopplat till makt eller styrka? 

Trots att vår undersökta station arbetar med jämställdhet både genom att tillämpa positiv 

särbehandling och anordna intressedagar, så är det först på senare år som en kvinnlig 

brandman har anställts. Kvinnors underrepresentation i räddningstjänsten anses bero på 

samhällets uppfattning om brandmannayrket som ett tufft yrke, att kvinnor har dålig 

självkänsla vid rekryteringstesterna och att de har fel yrken för att anställas som 

deltidsbrandmän. Respondenterna menar dock att när den kvinnliga brandmannen har 

kommit över hindren och blivit anställd, så blir det lättare för andra kvinnor att komma efter. 

Men så har inte skett, Rudberg skulle i så fall ha öppnat upp vägen för kvinnor redan 1971. 

Exemplet kan ses på en närliggande brandstation, där en kvinnlig deltidsbrandman arbetar. 

Trots att hon har varit anställd sedan flera år tillbaka, har effekten av en ökning av kvinnor in 

till stationen uteblivit. Därför anser vi att problemet gällande rekryteringen till stor del ligger i 

människors normer och värderingar om kvinnor och mäns villkor och möjligheter. Normer 

och värderingar ligger vidare till grund för hur arbetsmarknaden ser ut. Att kvinnor inte 

anställs på grund av attityder gällande kvinnliga brandmän anser våra respondenter, inte gälla 

på deras station, utan på andras. Det tyder på att den undersökta stationen har en lång väg att 

gå innan organisationen kan nämnas i samma mening som ”jämställd”. Att yrket som 

brandman dock är ett utmanande och spännande yrke som fler kvinnor borde söka till håller 

den kvinnliga brandmannen med om: 

Ja, det tycker jag absolut. Det är ett bra jobb. Man får ju helt klart mycket bättre 

självförtroende och man klarar ju av mer än vad man tror att man skall göra. Det 

stärker en, man utvecklas som människa. Man får ju se mycket och vara med om 

mycket och lära sig mycket. Det är ju lite annorlunda än ett vanligt arbete.  

5.2 Förslag på vidare forskning 

I vår studie har vi inte kunnat se att det är de fysiska testerna som är det primära problemet 

när det gäller att rekrytera kvinnor till brandmannayrket. Eftersom vår studie inte är utförd på 

en station där storstadstesterna tillämpas kan vi inte utesluta att vi skulle fått samma resultat 

även där. På den undersökta stationen var det rekryteringen som utgjorde ett problem. 

Eftersom det är vanligt förekommande att personerna blir handplockade utifrån deras tidigare 

yrkeserfarenhet så står många kvinnor utanför den möjligheten att bli rekryterade. Kvinnorna 

arbetar inte i samma utsträckning i de yrken som anses vara meriterade för att arbeta som 

brandman. De befinner sig utanför männens arena och därför finns de inte tillgängliga vid 

rekrytering. Ytterligare har vi sett att attityder är ett problem. Kvinnornas inställning till att 
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inte klara av att testerna för att arbeta som brandman bidrar till att de inte klarar testerna. Men 

även männens attityder om kvinnliga brandmän påverkar deras möjligheter. Både när det 

gäller att rekrytera kvinnor och kvinnors attityder anser vi att samhället bidrar till kvinnor och 

mäns inställningar angående brandmannayrket. I samhället delas kvinnor och män upp i olika 

arenor redan som barn och det är där normerna måste brytas. Det skulle vara intressant att 

forska vidare i hur samhället kan bidra till att normen om att en brandman är man bryts. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

Intervjufrågor 

Allmänna frågor 

Hur länge har du arbetat här? 

Kan du beskriva dina arbetsuppgifter?  

Rekrytering 

Var och hur utbildade du dig? (berätta om tiden på utbildningen) 

Om personen har utbildat sig på en SMO – utbildning Vet du om någon av kvinnorna 

som utbildade sig senare fick en anställning som brandman? (Svar Ja eller nej, följdfråga) 

Vad tror du det beror på? 

Vad tycker du om SMO – utbildningen? Är den bra, eller var det bättre förr, när 

brandmännen utbildades efter anställningen? 

Varför sökte du dig till brandmannayrket? Eller Vad var det som gjorde att du ville arbeta 

som brandman? 

Vilka tester genomförde du innan du fick din anställning?  

Hur fick du nys om ditt nuvarande arbete? Eller Hur fick du reda på att /…/ brandstation 

utlyste en tjänst? 

Anser du att det är den fysiska styrkan eller den personliga lämpligheten till arbetet som är 

viktigast när man skall anställas som brandman?  

Winternet i Boden arbetar med ett projekt föra att ta fram riktlinjer för vad som anses 

skäligt att kräva av brandmän i fysik styrka. Anser du att fystesterna som tillämpas nu 

stämmer överens med de faktiska arbetsuppgifterna? 

Berätta vad du tycker om de så kallade storstadstesterna som Stockholm, Göteborg och 

Malmö använder sig utav? 

Extra fråga till den kvinnliga brandmannen 

Var det fler sökanden när du sökte din tjänst? Om ja, var dessa män?  

Extra frågor till brandmannen med rekryteringsansvar 

Har ni många sökanden till de lediga tjänsterna?  

Hur stor andel av dem som söker är kvinnor?  

Hur många av de sökande kvinnorna har fått en anställning? 

Hur går ett rekryteringsförfarande till?  
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Tar ni stor hänsyn till hur personen ni anställer fungerar i grupp? 

Använder ni er av positiv särbehandling för att få en jämställd brandstation?  

Vad anser du om kvotering? 

Vilka tidigare yrken anses som meriterade för sökande till brandmannayrket?  

Rekrytering ur ett genusperspektiv 

Känner du till förbundets jämställdhetsplan? 

Hur mycket fysisk styrka tycker du det krävs för att arbeta som brandman? 

Vilka egenskaper anser du att en brandman skall ha?  

Anser du att män och kvinnor har lika förutsättningar att klara rekryteringstesterna? 

Vad anser du om jämställdhet, är det viktigt att ha en jämställd brandstation?  

Vad anser du vara den allmänna uppfattningen om jämställdhet på din arbetsplats? 

Extra fråga till brandmannen med rekryteringsansvar 

Hur arbetar ni för att uppnå en jämställd arbetsplats/ få in fler kvinnor i organisationen? 

Genus 

Många anser att kvinnor är biologiskt svagare än män och därför inte klarar av 

brandmannayrket. Vad anser du om sådana uttalanden?  

Upplever du att samhället bidrar till vad man anser är manligt respektive kvinnligt arbete? 

Anser du att brandmannayrket är ett manligt yrke och i så fall varför eller varför inte? 

Varför tror du att räddningstjänsten har så få kvinnliga arbetare? 

Varför tror du att kvinnor vill jobba som brandmän?  

Extra frågor till den kvinnliga brandmannen 

Har du som kvinnlig brandman känt dig utanför gruppen på grund av att du är kvinna? 

Känner du som kvinna att du har samma förutsättningar för att klara arbetsuppgifterna som 

männen? 

Vilka fördelar i yrket som brandman anser du att du har som kvinna? 

Extra fråga till brandmannen med rekryteringsansvar 

Vilka reaktioner har ni mött från samhället efter att ni anställt en kvinna? Positiva eller 

negativa? 

 


