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Abstract 

How is it that an firefighting organization exhibit such a low representation of women among 

its firefighters when other organizations with the same or similar conditions , such as the 

police and military, showing better results? What can explain the low level of women 

presenting in the Swedish emergency services? 

We have in this paper tried to explain the problem using institutional theories, such as the 

homogeneity of the organizational field (isomorphisms), and the profession's legitimacy quest 

by the outside world. We argue that it is not enough to find and explain the factors in an 

institution and thereby a change in inertia, with only isomorphisms or only profession's 

legitimacy pursuit. They must be in a relationship to each other. 

What we found was that the emergency services do not seek their professional legitimacy 

through governance by laws and regulations, and that this ignorance creates a norm in the 

organization field. Ignorance is a consequence of weak governance from other actors in the 

organizational field and the non-existent review. We also found that the emergency services 

manages and maintains the norm that society has on the fireman, manhood and strength, by 

recurrent lean toward physical requirements. We also found that imitating winning concept 

was a source of legitimacy in the organization field. 

Equality Laws may be difficult to gain a foothold in the organization when it is recognized 

that not adopt laws if it does not fall within the norm for emergency services management. 

Nor will it maintain as long as it manages the norm of masculinity and strength when it 

opposes the standard image that profession legitimizes itself by the outside world. The only 

time to break the institutional pattern is through a winning concept. If a station with equal 

gender distribution exhibits a better or more efficient results will most likely be imitated by 

others. The paper will be presented in Swedish.  

Keywords: Firefighters, equality, institutional theory, organizational field, isomorphism, 

pillars of institutions.   
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Sammanfattning 

Hur kommer det sig att en organisation som brandmannakollektivet uppvisar en så låg 

kvinnorepresentation bland sina brandmän när andra organisationer med samma eller liknande 

förutsättningar, som polis och militär, uppvisar bättre resultat? Vad kan förklara den låga 

kvinnorepresenationen i den Svenska räddningstjänsten?  

Vi har i denna uppsats försökt förklara problemet med hjälp av nyinstitutionella teorier, så 

som homogenitet på organisationsfältet (isomorfismer) och professionens legitimitetssträvan 

genom omvärlden. Vi menar att det inte räcker att hitta och förklara institutionella faktorer 

och därmed en förändringströghet, med enbart isomorfismer eller enbart professionens 

legitimitetssträvan. De måste sättas i en relation till varandra.  

Det vi fann var att räddningstjänsten inte söker sin professionella legitimitet genom styrning 

från lagar och regler, och att denna ignorans skapar en norm på organisationsfältet. 

Ignoransen är en konsekvens av svag styrning från andra aktörer i organisationsfältet samt 

obefintlig granskning. Vi fann också att räddningstjänsten förvaltar och upprätthåller den 

norm som samhället har på brandmannen, som manlig och stark, genom att återkommande 

luta sig mot fysiska krav. Vi fann också att vinnande koncept var imitationslegitima på 

organisationsfältet.  

Jämställdhetslagar får svårt att få fäste i organisationen då det är vedertaget att inte anamma 

lagar om den inte faller inom normen för räddningstjänstens styrning. Inte heller kommer den 

att anammans så länge man förvaltar den norm om manlighet och styrka då den motsäger sig 

den normbild som professionen legitimerar sig med gentemot omvärlden. Enda gången man 

kan bryta de institutionella mönstena är genom ett vinnande koncept. Om en station med jämn 

könsfördelning uppvisar ett bättre eller effektivare resultat kommer detta med största 

sannorlikhet att spridas.   

Nyckelord: Brandman, jämställdhet, nyinstitutionell teori, organisationsfält, isomorfism, 

professionslegitimitet.  
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1.0 Inledning 
 
”Visionen är att 2014 ska 40 % av de brandmän (hel- och deltid) som nyrekryteras vara 

kvinnor”. Detta skriver Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i sitt 

reviderade handlingsprogram för 2009- 2014. Jämställdhet är ett minst sagt aktuellt ämne och 

statistiken pekar på att brandmannakollektivet är en av de organisationer som ligger längst 

ifrån de rekommenderade jämställdhetssiffrorna 40/60, som anges av Statistiska Centralbyrån 

(2010). Statistiken visar att 1997 fanns det en enda heltidsanställd kvinna som arbetade som 

brandman, samt ett 70-tal deltidsanställda. År 2003 hade denna siffra stigit till ett tiotal 

kvinnliga heltidsbrandmän. År 2012 när den reviderade rapporten gavs ut kunde man 

konstatera att den procentuella siffran för heltidsanställda kvinnliga brandmän låg på 3,6 % 

och deltidsanställda kvinnliga brandmän uppskattades till ca 5 %. (Reviderat 

handlingsprogram 2009-2014 – För ökad jämställdhet och mångfald 2012-4212) 

 

Diskrimineringslagen hjälper till att stärka kvinnans position, och kravet på jämställdhet vid 

nyrekrytering fortsätter att öka. I 3 kap 9§ i diskrimineringslagen (SFS 2008:567) sägs: ”När 

det på en arbetsplats inte råder en i huvudsak jämn fördelning mellan kvinnor och män i en 

viss typ av arbete eller inom en viss kategori av arbetstagare, ska arbetsgivaren vid 

nyanställningar särskilt anstränga sig för att få sökande av det underrepresenterade könet. 

Arbetsgivaren ska försöka se till att andelen arbetstagare av det underrepresenterade könet 

efter hand ökar.” Trots att lagen kräver jämställdhetsarbete och trots att MSB har tagit fram 

ett handlingsprogram med en klar vision så ligger brandmannakollektivet långt ifrån en 

acceptabel jämställdhetsnivå. Den stora frågan är varför?   

 

Polismyndigheten, försvarsmakten och räddningstjänsten är tre organisationer som kan 

kategoriseras som konservativa, institutionaliserade byråkratier, och samtliga har sin grund i 

den militära kulturen (Baigent 2001). Denna egenskap gör att organisationerna faller inom 

kategorin för vad som brukar benämnas som top-down organisationer (Bolman & Deal 2006). 

Generellt för ovan nämnda organisationer är att ingen av dem historiskt sett har innefattat 

kvinnor utan präglats av en kultur där manlighet och styrka har varit normen. De 

kännetecknas också av en hierarkisk rangordning i ledningen som sällan ifrågasätts. 

Organisationer av denna typ har bland annat ett rikt kulturarv som yttrar sig i förhållningssätt, 

ledarskap, symboler, ritualer m.m. (ibid).  

En annan gemensam nämnare mellan försvarsmakten, poliskåren och brandmannakollektivet, 

som vi har funnit, är utformning av arbetsrutinerna. Individerna som arbetar på den 

operationella nivån har ett arbete som kan innebära stora risker för den enskilde. Detta gör att 

det på individuell nivå ställs höga krav på att anpassningsbarheten och förtroendet för 

kollegorna fungerar samt att arbetssättet är utformat på ett sätt som gör att individen vet exakt 

hur och när något ska göras för att minimera risker.  

 

En hierarkisk, institutionell top-down organisation, med en stark inre kultur och stabilitet som 

har följt med organisationen sen dess begynnelse, tenderar att vara extremt selektiv i sin 

nyrekrytering (Alvesson & Due Billing 2009). Detta fenomen kan uttryckas genom att 

homogena team har en tendens att aktivt sålla bort individer, som rationellt inte passar in i den 

givna mallen eller som avviker från den aktuella normen, redan vid första intrycket. Det är 

framför allt här som det går att i urskilja olikheter i hur starkt det kulturella arvet om vikten av 

manlighet och styrka har fått leva kvar eller inte (ibid). 
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På senare tid har det hänt väldigt mycket inom såväl poliskåren som militären. Vid 

polishögskolan år 2011, var inte mindre än 45 % av de utexaminerade studenterna kvinnor 

(Ahlén et.al 2012) och samtidigt kan vi se att ca 11 % av försvarsmaktens operativa militära 

enhet består av kvinnor. Dessutom har det skett en explosionsartad utveckling av antalet 

sökande kvinnor till Grundläggande militär utbildning (GMU) som år 2012 var ca 20 % 

(Försvarsmakten 2012). MSB tillhandahåller ingen rekryteringsstatistik
1
, utan det är upp till 

varje enskild station att själva föra statistik. De stationer som vi har varit i kontakt med har 

varierat mellan 0 % och 12,5 % nyrekryterade kvinnliga hel- och deltids brandmän under år 

2012. Det som går att mäta emot är siffran för kvinnliga heltidsbrandmän, som 2012 låg på 

3,6 %, och med det måttet blir det uppenbart att brandmannakollektivet har den i särklass 

mest bestående, sneda könsfördelningen av de tre nämnda mansdominerade organisationerna.  

 

1.1.1Problemformulering 
Man kan tycka att det borde vara enkelt för brandkåren att öronmärka 40 % eller ännu fler av 

de lediga platserna till kvinnor vid nyrekrytering, i enlighet med visionen från MSB, och i 

enlighet med gällande lagstiftning, men så har inte visat sig vara fallet. Hur förklarar man att 

brandmannakollektivet har uppvisat vad som kan tyckas vara en extrem förändringströghet 

när såväl poliskåren som försvarsmakten har avancerat inom dessa områden? 

 

De traditionella förklaringarna till den låga kvinnliga representationen på mansdominerade 

arbetsplatser, och som skulle kunna vara tillämpbar på brandmannakollektivet, finner man 

genom att söka i feministisk teori, exempelvis den som Eriksson – Zetterqvist & Styhre 

(2006) förespråkar. De hävdar att det finns en normgivande faktor som inte enbart är 

könsbunden utan kan ändra status genom exempelvis utbildning, ålder, etnicitet etc. Det 

innebär att en kvinna generellt måste prestera likvärdigt med männen för att accepteras i en 

mansdominerad värld. En annan feministisk ståndpunkt kan vi hitta i Baigents (2001) 

forskning där han ser den låga kvinnliga representationen som en konsekvens av den militära 

fostran som lever kvar på brandstationer i kombination med brandmännens inställning till 

maskulinitet och tryggheten i homogena team.  

Den strukturella formen på brandmannakollektivet är inte helt enkel att kategorisera eftersom 

den har starka professionella drag, men generellt betecknas som en konservativ institutionell 

byråkrati (Baigent 2001). Den har samtidigt väldigt starka kategoriska drag från en hierarkisk 

top-down organisation vilket gör att vi tror att det är många inverkande faktorer från olika 

organisationsteoretiska synvinklar som är viktiga nycklar till varför inte kvinnor kommer in i 

brandmannakollektivet. Vi tror därför att en möjlig förklaring kan finnas inom den del av 

nyinstitutionell teori, som beskriver hur organisationer skapar legitimitet genom isomorfismer 

och homogenitet. 

Bekymret med den feministiska forskningen, anser vi är att den är otillräcklig för att förklara 

den låga kvinnorepresentationen på brandstationerna, eftersom kvinnosynen borde vara 

generell för såväl brandmannakollektivet som poliskår och militär, vilka båda har lyckats öka 

sin kvinnorepresentation i organisationerna. Förklaringen kan därför inte enbart reduceras till 

ett så kallat gender-fenomen. Vi avser därför undersöka om det kan finnas en ren 

organisationsteoretisk förklaring till att kvinnor inte får samma tillträde till 

brandmannakollektivet som männen.  

                                                 
1
 Telefonsamtal med Magnus Olofsson MSB 2013-12-19 
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1.1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att förklara varför det är problem med att nyrekrytera kvinnor 

inom brandmannakollektivet trots att andra organisationer som har en liknande professionell 

institutionell hierarkisk top-down karaktär har lyckats med detta. Syftet är också att frångå 

den traditionella bilden av att problemet är ett gender-fenomen och i stället undersöka om 

problemet med att implementera kvinnoreformer inom räddningstjänsten kan förklaras genom 

nyinstitutionell organisationsteori.     

1.1.3 Frågeställning 
Hur kan man förklara den låga representationen av kvinnor inom brandmannakollektivet? 

1.2 Disposition  
Litteraturöversikten tar upp feministisk forskning som tidigare använts som förklaringsmodell 

för den låga kvinnorepresentationen inom mansdominerade yrken. Vi kommer därefter att 

introducera studiens teoretiska referensram, vilken är hämtad från nyinstitutionell teori. 

Metodkapitlet beskriver vårt tillvägagångssätt vid datainsamling genom intervjuer samt 

beskriver hur vi har analyserat det empiriska materialet. Därefter kommer alla insamlade fakta 

att redovisas anonymt i avsnittet Resultat. I analysdelen kommer de svar som vi har fått in i 

intervjuerna att diskuteras för att identifiera viktiga nyckeluppfattningar inom 

brandmannakollektivet, som skulle kunna förklara den låga kvinnorepresentationen bland 

brandmännen och de slutsatser som vi kommer vi kommer fram till, redovisas i sista kapitlet.  
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2.0 Litteraturöversikt 
 

Det har forskats mycket om brandmannakollektivet och organisationer av liknande 

mansdominerad karaktär. Några av teorierna som hittills har framhållits i sammanhanget 

finner förklaringar till låg kvinnorepresentation med hjälp av faktorer som maskulinitet, 

maktstruktur, intersektionalitet, könsstereotypa roller och intern fostran. Dessa faktorer är 

tungt vägande och stöds av flertalet forskare.    

 2.1 Intersektionalitetsforskning 
Enligt Eriksson - Zetterquist & Styhre (2007) finns det olika orsaker till att människor är 

underordnade varandra. De använder sig av begreppet intersektionalitet för att skapa en 

förståelse för hur ett företag eller en organisation är strukturerad, alternativt varför en 

arbetsgrupp har sin speciella funktionalitet. De förklaringsmodeller som Eriksson - Zetterquist 

et al (2007) använder sig av ger olika perspektiv baserat på teorier om bland annat kön, 

sexuell läggning, klasstillhörighet och etnicitet.  

Det är inte enbart norm och avvikelse, som förklarar maktställningar utan det finns flertalet 

andra inverkande faktorer. Den normgivande faktorn kan exempelvis förlora status i 

förhållande till den avvikande, genom att den avvikande uppfyller kriterier som är 

statushöjande. Det som är generellt i genusforskning är att mannen beskrivs som norm och 

kvinnan som den avvikande. Vikiga faktorer som kan höja kvinnans status gentemot mannens 

kan vara klasstillhörighet, utbildning och rikedom (ibid).  

En annan känslig och relativt omstridd och omtalad fråga som Eriksson-Zetterquist, et al. 

(2006) behandlar är den biologiska skillnaden mellan man och kvinna, vilken kan ta uttryck 

genom fysisk förmåga. I genusforskningen utgår man ifrån skillnaden i kroppen och att vi har 

upplever situationer olika, beroende på vilken kropp (kön) vi fått. Det uttrycks som att vår 

egen föreställning om våra kroppars kapacitet är förutsättningen för hur genus skapas. Detta 

innebär att den som är född som kvinna, enligt den feministiska forskningen, automatiskt har 

begränsningar som är såväl kroppsbundna som könsbundna (ibid).  

2.2 Könsstereotypa roller, maktstruktur och intern fostring 
Den teori som i dag ligger till grund för en stor del av forskningen inom mansdominerade 

yrken är den feministiska forskningen om könsstereotypa roller, intern fostring och 

maskulinitet. Baigent (2001) ställde sig frågan huruvida könsrelaterade etiketter var en 

konsekvens av sociala eller biologiska applikationer. Han hade en hypotes om att attityden 

gentemot kvinnor på brandstationer var ett resultat av intern fostring. Bland annat beskriver 

han att i England och Wales, var brandmännen tvungna att genomgå militärutbildning ända 

fram till 1960-talet. Traditioner förmedlades från militären och in i brandväsendet. Man såg 

det som en ära att förse allmänheten med service, genom att släcka bränder och rädda liv. Vid 

denna tidpunkt var kvinnor i brandväsendet oerhört sällsynta. Av 33499 heltidsbrandmän var 

endast 285 st kvinnor. Detta innebar att kvinnorna representerade mindre än 1 % av 

brandmännen (Baigent 2001). 

 

Enligt Baigent (2001)består en brandstation av tre strukturer. Först finns den formella och 

legitima auktoritära hierarkin, vilken är disciplinär på samma sätt som inom militären. Denna 

struktur framkommer normalt när brandmän och senior officers arbetar i nära relation. Den 

andra strukturen är en formell byråkratisk struktur, ett så kallat skolboksexempel. Denna ger 

värde åt de tjänster som brandmännen förmedlar till allmänheten och den uppträder, precis 

som föregående exempel när brandmän och senior officers arbetar nära tillsammans. Det som 
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skiljer är att under majoriteten av tiden måste jourhavande insatsledare och brandmän 

informellt förhandla om hur stationens regler ska tillämpas. I den sista strukturen finns en 

informell hierarki baserade på karisma (ibid). 

 

Generellt menar Baigent (2001) att det finns en hierarki som baseras till stor del på längden av 

tjänstgöring på stationen, även om avvikelser från dessa förkommer. Denna typ av struktur 

där legitimitet och auktoritet är beroende av längden på tjänstgöringen möjliggör att äldre 

konservativa män kan influera sina åsikter till de yngre nyare brandmännen genom så kallad 

intern fostran. Om en överordnad således har en motvilja mot kvinnliga brandmän är risken 

stor att hans åsikter smittar av sig neråt i generationerna (ibid).  

 

2.3Kritik mot feministisk forskning 

Den feministiska forskningen tenderar att till viss del vara missvisande eftersom den enbart 

studera kvinnan utifrån det traditionella könsperspektivet, vilket i feminismens begynnelse 

innebar den vita västerländska kvinnan inom akademin (Eriksson-Zetterquist & Styhre, 2007). 

Det togs ingen hänsyn till att kvinnor med olika bakgrunder hade olika förutsättningar. 

Kategorisering av kön som en enda samlad kategori förklarar därför inte hela sammanhanget 

av diskriminering. Alla kvinnors upplevelser är inte de samma utan undergrupper som klass, 

etnicitet och ålder kan vara andra såväl inverkande som avgörande faktorer. Genom att isolera 

könsaspekterna riskeras att andra avgörande faktorer uteslutas eller blir bortglömda, 

exempelvis organisatoriska aspekter som kan beskriva hur inre strukturer påverkar 

könsfördelning (ibid).  

Eriksson – Zetterquist och Styhre (2007) beskriver de könsrelaterade skillnaderna i form av 

kropp och kön. De utrycker detta som att genus skapas utifrån våra föreställningar om våra 

kroppar och deras kapacitet. Enligt den feministiska forskningen så tenderar män inom 

mansdominerade yrken utesluta kvinnor utifrån ett genderperspektiv, exempelvis genom att 

hänvisa till fysisk styrka. På så vis upprätthålls yrkets legitimitet. Vår kritik mot detta 

genderperspektiv bottnar i att det finns andra faktorer som inte är könsbundna, vilka påverkar 

hur organisationer skaffar sig legitimitet. Exempelvis finns det regulativa möjligheter för 

organisationer att uppbringa legitimitet på, det vill säga genom viljan att följa regelverk. Vi 

anser därför inte att det är tillräckligt att enbart radera könsnormen för att ge kvinnan samma 

möjligheter som mannen eftersom även könslösa faktorer kan vara av avgörande karaktär.  

Den feministiska forskningen tenderar att till stor del synliggöra de problem som redan finns, 

och att argumentera för att hinder måste avskaffas om jämlikhet ska kunna uppnås. Att enbart 

synliggöra problem är inte samma sak som att lösa dem, utan det krävs kompletterande teorier 

om hur man ska gå till väga för att genomföra en förändring. Den feministiska forskningen 

tenderar också att fokusera på att motsätta sig manlig dominans, (Alvesson och Due Billing 

2009) vilket kan innebära, i enlighet med tidigare nämnda argument, att viktiga och kanske 

avgörande faktorer utesluts. 

Organisationer är enligt vår mening en könlös struktur som inte ser skillnaderna på manligt 

och kvinnligt eftersom den inte är naturalistisk, utan socialt konstruerad. (Abrahamsson och 

Andersen 2007). Organisationer har ett mål som de strävar efter att uppnå, där den mest 

lämpade individen ska verka för måluppfyllelsen. Diskriminering som uppstår i en 

organisation är således inte en del av organisationens agenda, utan är en konsekvens av andra 

faktorer så som kultur, mode, normer, strukturer, makt osv. Detta sätt att se på kön och 

organisation, är ett slags processuellt agerande i organisationen och bidrar till att skapa dess 

sociala konstruktion. Enkelt uttryckt är könet en social konstruktion, som kan variera i olika 

sammanhang (Eriksson-Zetterquist, et al. 2006).  
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Den feministiska forskning är oerhört viktig, men att för att se helhetsbilden måste man kunna 

synliggöra även faktorer som inte är könsbundna, då dessa kan visa sig spela en viktig eller 

kanske avgörande roll för organisationens strävan mot jämställdhet. Baigent (2001) berättar 

att brandmannakollektivet är sprungen ur militär fostran, men den konkreta sanningen är att 

försvarsmakten i Sverige har kommit mycket längre i sitt jämställdhetsarbete än vad 

räddningstjänsten har gjort. Om maskulinitet, intern fostran och maktstruktur hade varit en 

godtagbar förklaring till brandmannakollektivets låga kvinnorepresentation så förklarar inte 

det varför militären och den likasinnade poliskåren har en högre procentuell andel kvinnor. 

Förklaringen måste därför ligga bortom en ren feministisk förklaring och närmare en 

förklaring inom sökande efter legitimitet hos organisationer.     
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3.0 Teoretisk referensram 
 

I detta kapitel kommer vi att titta närmare på hur räddningstjänsten utifrån ett nyinstitutionellt 

perspektiv arbetar för att nå sin legitimitet. Att förstå legitimitetsstävandet kan också få oss att 

förstå inställningen till förändringar.    

3.1 Nyinstitutionell teori 
Det nyinstitutionella synsättet är en relativt ung teori, vilken har sin grund i den traditionella 

institutionella teorin. Skillnaderna är bl.a. att den nyinstitutionella teorin utgår ifrån att en 

organisation inte är en sluten helhet, utan beroende av omvärlden. Konflikter såväl inom som 

utom organisationen, kan leda till att den tvingas utveckla sina formella strukturer (Eriksson-

Zetterquist et al. 2006). Inom nyinstitutionell teori så är omgivningen en av de faktorer som 

gör att organisationer förändras. Omgivningen kan bl.a. vara det organisationsfält där andra 

organisationer inom samma bransch verkar. Institutionaliseringsprocessen behöver inte vara 

enbart intern, utan processen kan även äga rum inom det stora samverkande 

organisationsfältet. Det institutionaliserande handlandet är inte heller enbart begränsat till att 

innefatta normer och värderingar, utan kan vara konsekvensen av en lag eller föreskrift, som 

skapat medvetenhet. Institutionella organisationer kännetecknas genom sin homogena miljö, 

vilken bidrar till att skapa stabilitet (ibid). 

Powell och DiMaggio (1998)  menar att institutionell teori skapats för att vi har ett behov av 

att skapa mönster i vårt sätt att handla. Dessa mönster blir till ett hjälpmedel för att undgå att 

ödsla energi på annat än att få den specifika uppgiften löst. Olika organisationers mönster 

institutionaliseras och består således längre än en människas livstid och i vissa fall följer dessa 

mönster med organisationen genom flera generationer. Mönster i sig är till för att skapa 

ordning i såväl organisationen som dess omvärld och det är tack vare detta bestående mönster 

som det går att förstå och kontrollera organisationen.  

Sociologen Philip Selznick (1948) menar att en institutionalisering innebär att organisationen 

sätter ett bestående ramverk av värderingar som står fast, trots förändringar av teknik, 

personal etc. Enligt hans mening handlar det om att skapa en administrativ ideologi och en 

officiell filosofi, vilka år ut och år in bygger upp organisationen till en stabilitetsskapande 

homogenitet.   

Det finns fyra faktorer som skapar och identifierar institutionellt handlande enligt Powell och 

DiMaggio (1998). Den första faktorn gäller ökning av graden av samverkan mellan 

organisationer i organisationsfältet. Den andra faktorn är framväxten av skarpt definierade 

organisatoriska strukturer, så som dominans och koalitioner. Därefter benämner de den tredje 

faktor som en ökning av information i organisationsfältet, vilket organisationerna måste 

hantera. Sista inverkande faktorn som Powell och DiMaggio (1998) anger är utvecklingen av 

ömsesidig medvetenhet bland deltagarna, det vill säga känslan av att de ingår i ett enda stort 

företag. Detta institutionella handlande är inte enbart till för att uppnå effektivitet, utan också 

ett sätt att förvalta och uppnå legitimitet gentemot omvärlden (Giddens 1979). Omvärlden 

består dels av det egna organisationsfältet och av samhället. Genom att skapa detta 

institutionella handlande försäkrar man sin egen överlevnad.   
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3.2 Omvärldens påverkan 

Enligt Jacobsen och Thorsvik (2011) måste organisationer lära sig att hantera såväl osäkerhet 

som legitimitet i sitt förhållande med omvärlden. Osäkerheten ska bemästras och reduceras, 

och legitimiteten måste förtjänas. Dessa två faktorer ligger till grund för graden av 

föränderlighet i organisationen. Omvärlden kan bestå av hot som gör att organisationen måste 

förändras, annars riskeras överlevnaden. Olika exempel på detta kan vara prismedvetenhet, 

kvalitetskrav m.m. Legitimiteten måste alltid tillgodoses eftersom den är betydande för hur 

omvärlden skall reagera på organisationens agerande. För att kunna tillgodogöra sig 

legitimitet gentemot omvärlden krävs en medvetenhet om vad samhället uppfattar som 

legitimt för organisationen. Det är inte ovanligt att omvärldens syn på en organisations 

legitimitet kan stå i kontrovers mot eventuella egna mål som organisationen har (ibid).  

Omvärlden består av de aktörer som organisationen verkar kring och besitter en 

beroendesituation gentemot. Det kan vara leverantörer, kunder, politiker, inflytelserika 

personer m.m. En organisations beroende av sina aktörer, kan mätas i kontinuiteten av 

kontakten med omvärlden. En frekvent kontakt med omvärlden indikerar ett starkt beroende 

av aktörerna för organisationens överlevnad. Detta beroende skapar, alternativt tvingar en 

organisation till förändringar som den kanske egentligen inte vill genomföra (Jacobsen och 

Thorsvik 2011).  

En organisations beroende av omvärlden beskrivs även inom systemteorin (Ahrenfeldt 1995). 

Framförallt finns det två olika typer av system som kan appliceras från systemteorin till 

organisationsteorin. Dessa båda system betecknas som det öppna och det slutna systemet. Det 

är dock missvisande att påstå att det finns organisationer som är helt slutna eftersom alla 

organisationer innehåller människor, vilka med sin kompetens, sina åsikter och idéer, anses 

vara öppna system. Därför är det mer korrekt att hävda att vissa organisationer är delvis slutna 

system. Exempel på sådana organisationer kan vara karteller, privata och statliga monopol etc. 

Grundtanken gällande ett delvis slutet system är att organisationen fortfarande dikterar 

villkoren, vilket gör att den inte är beroende av att kunden ska välja just dem. Pengarna rullar 

ändå in. 

 

Graden av kontakt med omvärlden eller kunden, samt andra som står i beroendeförhållande 

till organisationen sker på organisationens eget initiativ, vilket enligt Ahrenfeldt (1995) 

skapar en snedvriden bild av verkligheten. Konsekvensen blir att organisationen inte längre 

anser sig vara beroende av omvärlden. Han menar också att konkurrensens och ekonomins 

tryck på en organisation är avgörande för hur pass mottaglig organisationen är för 

förändringar. 

3.2.1 Isomorfismer och institutionella pelare 
Ett sätt för organisationer att skaffa sig legitimitet är att efterlikna framgångsrika 

organisationer inom samma organisatoriska fält. Detta leder till en strukturell likhet som 

kallas för isomorfism. Powell och DiMaggio (1998), och Giddens (1979) menar att 

isomorfismer skapar strukturella likheter för de institutionella mönstren och att förmågan att 

efterlikna framgångsrika organisationer inom samma fält, är ett sätt att få legitimitet. Det har 

också uppmärksammats att homogeniteten i organisationsfältet tenderar att ta udden av 

organisationen prestation, och i stället fokuseras på att upprätthålla legitimiteten. 

Isomorfismen blir således ett steg mot en försäkran om organisationens fortlevnad.  

Powell & DiMaggio (1998) har identifierat tre mekanismer genom vilka institutionella 

isomorfa förändringar inträffar:  
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 Koerciv isomorfism (tvingande) 

 Mimetisk isomorfism (avbildande) 

 Normativ isomorfism  (normbildande) 

De tre mekanismerna låter sig inte alltid särskiljas, men genom förståelse för dem går det 

generellt att härleda organisationsförändringar. Homogeniteten är inte alltid en faktor för att 

uppnå effektivitet, utan kan vara en konsekvens av organisationens identitet eller image utåt. 

Organisationer som liknar andra organisationer premieras eftersom det blir lättare att verka 

mellan organisationerna, locka karriärinriktade medarbetare, påvisa legitimitet osv. (Bolman 

och Deal 2006).  

Likt Powell och DiMaggios (1998) isomorfismer har också Scott (2001) tagit fram vad han 

benämner som tre pelare vilka organisationer grundar sin institution på. Han menar att dessa 

pelare beskriver hur en organisation går från medvetenhet till omedvetenhet, alternativt från 

laglig till att ta för givet. Dessa pelare kan som bekant ibland vara svåra att särskilja, men med 

hjälp av dessa element blir det enklare att finna och förstå motståndet eller ingången för en 

reform. Varje pelare ger sin egen förklaring till hur den institutionella omvärlden påverkar 

organisationer till förändring, genom kulturella förhållanden. Den förklarar även vad 

organisationen väljer att bygga sin legitimitet på. Förstår vi hur organisationen väljer att 

institutionalisera sig genom en eller flera av dessa pelare kan vi också förstå de rationella val 

som individerna gör eller sannolikt kommer att göra.  

Pelare: Igenkännande faktorer Legitimitet till omvärlden 

Regulativ  Regelsättande, kontrollerande, straffande eller 

belönande för att nå mål. Sanktionsdrivande.  

Laglydighet 

Normativ  Värderingar, moral och kontexter som är socialt 

betingat.  

Moralisk reglerad. ”Vad är 

passande” 

Kognitiv  Härmande, kulturell, gemensam tro/övertygelse 

om en så samhällelig verklighet som möjligt.  

Kulturellt betingat.  

Igenkänningsfaktorer. 

Begriplig 

 

Forskaren Britt Dale (2002) använde sig av Scotts tre pelare när hon studerade fyra byar i 

Norge vilka alla verkat som så kallade gruvbyar. På senare år hade de flesta av dessa 

kolgruvor lagt ned sin verksamhet och Dale studerade hur byarna överlevt ekonomiskt efter 

att den stora kolindustrin dragit sig tillbaka. Hon hittade flera av de element som kännetecknar 

Scotts pelare och kunde därigenom påvisa hur dessa bidragit till den utveckling som byn 

genomgick. Samma starka, heroiska arbetarklasskultur som Baigent (2001) beskriver inom 

räddningstjänsten, fanns även i de små gruvsamhällena. Det fanns en utpräglad 

arbetarklasskultur med vänsterpolitiska åsikter som var starkt förankrade och denna kultur 

smittade av sig på hela gruvsamhället och kom att upplevas som reglerande. Att uttrycka sig 

annorlunda politiskt var inte tänkbart för invånarna på orten. Gällande gruvorna så var dem en 

arbetsplats enbart för männen i byn och svårigheten efter nedläggningen, för såväl 

gruvarbetarna som för det övriga samhället, var att bryta de kognitiva och normativa element 

som hårt präglade gruvbyarna (Dale 2002). Det som är intressant med denna studie är att Dale 

visar att det rationella agerandet är att bryta gamla institutionella ramar för att överleva samt 

att via dessa tre pelare kan nya institutionella ramar skapas.  

3.2.2 Koerciv isomorfism och den regulativa pelaren       
Den offentliga förvaltningen är en av de största institutionella organisationerna vi har idag i 

Sverige. Inom den offentliga förvaltningens organisationsfält finns både svaga och starka 

organisationer. De starkare organisationerna begär ofta formella och informella krav av de 
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svagare. Regeringen kan exempelvis kräva att myndigheter ska följa en ny lag eller 

förordning, vilket kan vara ett sätt för organisationerna att visa sig konkurrenskraftiga eller 

legitima (Eriksson-Zetterquist et al. 2006).   

En tvingande isomorfism kan exempelvis vara det jämställdhetskrav som ställs på 

myndigheter idag. Tyvärr finner man en problematik med tvingande krav i institutionella 

organisationer, då kraven ibland krockar med organisationens mönster om effektivitet. För en 

organisation, som innehar en stark kultur och tradition av att alltid rekrytera män till vissa 

poster, blir detta ett inövat mönster som man är bekväm med. Bekvämligheten bottnar i att 

den aktuella posten har krav som organisationen tror uppfylls utav mannens förväntade 

agerande (ibid).  

3.2.3 Mimetisk Isomorfism och den kognitiva pelaren 
En vanlig anledning till att organisationer imiterar andra kan vara utav osäkerhet. När de ställs 

inför sparkrav, ny teknik etc. vet de inte hur de ska agera, utan väljer att se på hur andra 

liknande organisationer har bemästrat liknande krav. Sevón och Czarniawska (1996) menar 

att reformer i de västerländska institutionella organisationerna blir lyckade om reformen är en 

konsekvens av att man vill imitera en annan lyckad verksamhet. Enligt deras mening tenderar 

vi att imitera ”vinnare” eftersom vi ser upp till dem, samt att ett vinnande koncept sällan 

ifrågasätts. Detta sätt är kostnadseffektivt eftersom organisationen inte behöver pröva sig fram 

till en lösning. Det imiterande agerandet kan vara en följd av en trend, eller ett mode i 

samhället (Eriksson-Zetterquist 2009). Exempel på detta skulle kunna vara den västerländska 

kulturens anammanden av den japanska företagskulturen, i form av LEAN-konceptet.  

Scott (2001) beskriver den kognitiva pelaren som ett kulturellt element för individer där 

symboler, ord och tecken skapar en symbolisk representation av världen. Svårigheten är att 

den kognitiva pelaren i emellanåt drar mot den normativa pelaren eftersom det kognitiva 

beteendet till slut blir en norm. Scott (2001) menar att det är en svårighet att särskilja vart 

normen tar vid från det kognitiva, men att det kan handla om i vilken kontext man väljer att 

mäta detta värde. Om man applicerar detta på räddningstjänsten för att måla upp ett exempel, 

så kan man säga att det kognitiva är den igenkänningsfaktor som samhället har på kollektivet. 

Det kan tillexempel innebära att när man tänker brandman så tänker man stark, vit man. Efter 

ett tag blir denna uppfattning så etablerad att en stark vit man står som norm för 

räddningstjänsten.     

3.2.4 Normativ isomorfism och pelare 
Den normativa isomorfismen är starkt förknippad med professionalismen, något som kan 

förklaras genom en yrkesgrupps strävan efter standardisering. Standardiseringen skapar 

kontroll och makt över såväl produktionen, som professionen som helhet och hjälper 

samtidigt till att skapa en förståelse och legitimitet över yrkesutövandet (Eriksson-Zetterquist 

2009). Den normativa isomorfismen skapar även de sociala ramarna för professionen. Detta 

kallas socialisation och kan handla om klädval, diskurs, beteende osv.  

Homogeniteten i professionens sociala ramverk gör att den vid upprepade tillfällen 

reproduceras (Powell och DiMaggio 1998). Teorier om homosocial reproduktion får medhåll 

av forskaren Moss Kanter (1993) som förklarade att män rekryterar män som liknar dem 

själva, eftersom de på så sätt kommer trygga organisationens framtid. Den normativa 

isomorfismen är också en följd av att andelen yrkesutbildade inom området ökar och att de för 

med sig värderingar, åsikter och praxis från sina utbildningar, vilka man sedan bär med sig 

oavsett vilken organisation man senare anställs på (Bolman och Deal 2006).  
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Scott (2001) beskriver den normativa pelaren som professionens legitimitet genom 

värderingar, moral och kontexter som är socialt betingat. Detta tar sig uttryck i att 

professionen agerar utifrån vad som är moraliskt rätt, eller passande i omvärldens syn på 

professionen.   

 

3.3 Reformer i institutionella organisationer     
Reformer kan enbart implementeras med lyckat resultat enligt Eriksson-Zetterquist et.al 

(2006) under förutsättning att den innehåller en lösning på ett problem, som är bättre än den 

befintliga lösningen. Reformen kan antingen vara helt ny, eller en upprepning av en tidigare 

reform, alternativt komma från en annan organisation. Anledningen till upprepande reformer 

är främsta att organisationers tidigare reformer faller i glömska på grund av exempelvis 

ledningsbyte eller hög personalomsättning. Det kan även ha sin grund i att tidigare eller 

liknande reformer inte fungerade under de förutsättningar som fanns (ibid).  

Det finns flertalet bidragande orsaker till att institutionella organisationer undviker reformer. 

Den mest uppenbara är, som tidigare nämnts, att professionella organisationers främsta 

strategi generellt är att uppnå stabilitet genom fasta mönster. Detta innebär att reformbeslut 

kan vara lätt att ta, men svåra att genomföra. Alla organisationer, oavsett hur starka mönster 

de har, förändras över tiden. Det är inte ovanligt att trender i samhället påverkar 

organisationernas förhållningssätt till omvärlden. Organisationer har också en tendens att 

anamma olika reformer med motiveringen att dessa tros kunna bidra till en effektivare 

måluppfyllelse (Eriksson-Zetterquist et al. 2006).  

Hur väl en reform har möjlighet att genomföras med lyckat resultat inom institutionella 

organisationer, är till stor del beroende av vilken maktstruktur som råder. Scott (2001) hävdar 

att organisationer med stark hierarkisk struktur har en benägenhet att snabbt och obehindrat 

låta beslut gå igenom, men generellt inte tagit med alla omkringliggande faktorer som krävs 

för en lyckad implementering. En mer decentraliserad organisation har istället en struktur som 

lägger fokus på genomförbarhetens komplexa verklighet, vilket i sin tur kan leda till 

svårigheter att fatta de avgörande besluten. Scott (2001) har genom sin forskning 

uppmärksammat att inom nyinstitutionell teori finns, till skillnad från den traditionella synen 

på institutioner, inte reglerade system med genomslagskraft. Han menar att dessa system 

endast ger svaga effekter och att det därför krävs stimulering av andra institutionella 

mekanismer, så som normgivande processer och identitetsprocesser, för att öka 

genomslagskraften.  

Powell och DiMaggio (1998) anser att organisationens status inom organisationsfältet kan 

vara avgörande för en lyckad implementering av reformer. En organisation som är, störst, 

starkast eller äldst på fältet har en tendens att bli allt mindre påverkbar och allt mer 

dominerande, vilket kan försvåra en reform.   

3.4 Legitimitetsdilemmat  
En organisation som inte verkar på en konkurrensdriven marknad, exempelvis en myndighet, 

skapar inte sin legitimitet genom att vara billigast eller mest effektiv, utan genom att uppnå 

bästa möjliga resultat gentemot de mål som finns uppsatta i organisationen. (Jacobsen och 

Thorsvik 2011) Detta kan uttryckas som att det blir viktigare att förhålla sig till den 

institutionella omvärldens normer, än till ekonomisk eller teknisk effektivitet. Här är 

professionen till stor del en avgörande faktor genom att omvärlden har en uppfattning om hur 

professionen ska agera, enligt dess rådande normer och kulturer. För den icke 

konkurrensdrivande organisationen gäller det således att anamma dessa uppfattningar från 
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omvärlden, samt att kunna påvisa att de upprätthålls. Denna strävan efter legitimitet försvåras 

vid tvingande implementeringar av reformer som krockar med den norm som samhället har av 

professionen (ibid).  

För att förtydliga Jacobsens och Thorsviks (2011) teori, är det möjligt att göra en jämförelse 

mellan lagtexten om jämställdhet, och den norm som omvärlden har på brandmannen. 

Anammandet av jämställdhet och därmed en förändring, bygger på legitimitet som kan 

förtjänas genom de isomorfismer eller pelare som beskrivs av Scott (2001). Problemet med en 

organisation som inte är ekonomiskt beroende av omvärlden, är att den fokuserar på att 

upprätthålla sin legitimitet genom omvärldens norm. Därigenom tenderar den att ignorera den 

tvingande lagtexten eftersom organisationen inte upplever externa hot.  

Det finns ett dilemma gällande legitimitetssträvan och omvärldens krav som beskrivs av 

Haslebo och Nielsen (1998). Dilemmat ligger i att förändring i omvärlden kan påverka 

samhällets norm om exempelvis jämställdhet. När detta sker blir konsekvensen att det uppstår 

en konflikt mellan omvärldens omställning av normen, i detta fall gällande hur brandmän 

skall framställas, medan organisationens strävan efter normer för professionens agerande, kan 

se helt annorlunda ut. Lagtexten kommer slutligen att bli den överordnade normen med 

följden att organisationen tvingas till förändring. Detta är ett ständigt legitimitetsproblem för 

professionen eftersom organisationen befinner sig i en föränderlig omvärld (ibid). Det räcker 

därför inte att förklara en förändringsbenägenhet, enbart genom Scotts (2001) pelare som 

förklarar hur professionen väljer att bygga sin legitimitet. Det krävs även en förklaring till 

legitimitetsövergång som skapas med hjälp av isomorfa drag på organisationsfältet.     
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3.5 Analysverktyg 
Analyserna har vi utvecklat ur ovanstående teoretiska begrepp från nyinstitutionell teori och 

den teoretiska referensram som är vårt verktyg för analysen. Detta analysverktyg skall hjälpa 

oss att finna länkarna mellan teorin, som vi använt oss av, och respondenternas svar på våra 

frågor. Det övergripande ämnet i denna uppsats är nyinstitutionell organisationsteori. Inom 

denna gren har vi använt oss av teorier om organisationsfältets betydelse vid förändring i form 

av Powell & DiMaggios (1998) isomorfismer. Vi har även använt oss av Scotts (2001) pelare 

genom teorier om organisationens föränderlighet med hjälp av påverkan från samhället och 

organisationens legitimitetssträvan genom dess omvärld. Nedan så illustrerar vi 

analysverktygets olika delar och dess samverkan.  
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4.0 Metod 
 

De metoder som vi använt oss av har till största delen bestått av kvalitativ metod i enlighet 

med Bryman och Bell (2011). Anledningen till att vi valt en kvalitativ forskning är för att ett 

kvantitativt förhållningssätt hade uteslutit viktiga, omkringliggande faktorer, som bara det 

tolkande perspektivet uppfattar. Vi antog en deduktiv utgångspunkt i initieringsfasen av vårt 

forskningsarbete, eftersom vi före första intervjutillfället funnit ett teoretiskt synsätt som vi 

ville styrka med hjälp av det empiriska materialet. För att lyckas uppfylla vårt syfte med 

uppsatsen, att frångå den klassiska förklaringen av låg kvinnorepresentation inom 

räddningstjänsten, ansåg vi att det ovannämnda metodvalet var det mest effektiva för att ge 

oss en djupare förståelse för intervjuobjektens upplevelser och uppfattningar.   

4.1 Miljöbeskrivning 
 För att kunna ta reda på hur brandmannakollektivet ställer sig till kvinnliga kollegor och hur 

de ser på såväl nyrekrytering, som sin organisation i helhet, valde vi ut sju brandstationer i 

södra Sverige, där vi intervjuade chefer och rekryteringsansvariga. Det geografiska området är 

valt utefter tillgängligt för oss under den angivna tiden för uppsatsarbetet. Stationerna är i 

princip likvärdiga i storlek och operativ samverkan. Urvalsstrategin liknar ett slumpmässigt 

urval, eftersom vi inte på förhand visste antalet kvinnor på stationerna. Av tillfrågade stationer 

avböjde två stycken att medverka i vår studie.  

Vi valde att enbart intervjua personer med rekryteringsansvar för att få en samlad bild av 

synen av kvinnans tillträde i räddningstjänsten och mottagligheten av MSBs handlingsplan för 

jämställdhet och mångfald. Motiveringen till detta är en uppfattning om att de som ansvarar 

för rekrytering borde vara de som har bäst kännedom handlingsprogrammet.   

4.2 Relevansen av kvalitativa eller kvantitativa metoder 
Anledningen till att vi valde bort ett kvantitativt förhållningssätt, var att enkätundersökningar 

inte skulle kunna tillföra den djupa kunskap om organisationen som vi efterfrågar för att 

kunna analysera insamlad data utifrån vår teoretiska utgångspunkt. Det är inte i första hand de 

kvantitativa åsikterna som vi efterfrågar utan den kvalitativa och därför tror vi inte att våra 

frågors komplexitet är till för den allmänna brandmannen, utan att våra frågor ger ett mer 

rättvisande utslag om de ställs till personer i ledningspositioner. 

Det finns framför allt tre typer av intervjuer som förespråkas av Bryman och Bell (2011) och 

dessa är strukturerad, semistrukturerad och ostrukturerad intervju. Den strukturerade intervjun 

valde vi bort eftersom den tenderar att gå miste om viktiga åsikter och inte klarar av att svara 

på eventuella följdfrågor som uppkommer under intervjuns gång. Den ostrukturerade 

intervjun valde vi bort med hänsyn till att vi behövde en grundläggande intervjustomme, som 

skulle vara lika för alla intervjuade brandmän, för att möjliggöra en jämförelse av svaren och 

identifiera eventuella avvikelser så väl som likheter. Semistrukturerade intervjuer blev därför 

det alternativ som vi beslutade skulle uppfylla våra krav och ge oss så mycket reflektioner och 

egna åsikter som möjligt utan att omöjliggöra en jämförelse, dem emellan. Vi har inte försökt 

att utröna om det föreligger enskilt kvinnomotstånd på den enskilda stationen i sig utan enbart 

utformat intervjufrågorna med syfte att försöka finna viktiga nycklar inom organisationen som 

helhet, som kan förklara den låga kvinnorepresentationen.  
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4.3 Datainsamling 
Arbetet började med att vi gjorde en förberedande intervju med en operativ chef på en av 

räddningstjänstens stationer, vilket gav oss kunskaper och inspiration till att välja ut vilken 

litteratur och vetenskapliga artiklar som skulle ligga till grund för vårt ämnesval, institutionell 

organisationsteorier.  

Det har krävts en del insamlad statistik, framför allt tillhandahållen av MSB. Det har också 

krävts en del lagtexter och givetvis MSBs handlingsprogram om jämställdhet och mångfald, 

såväl det reviderade, som originalhandlingen. Alla dokument som vi har fått ta del av vid våra 

intervjutillfällen gällande organisationsstruktur och stationernas egna handlingsprogram har 

använts som underlag för såväl vår diskussion som våra slutsatser. Respondenternas bakgrund 

och utbildning inom räddningstjänsten har varierat. Alla med undantag för en respondent har 

arbetat länge inom räddningstjänsten och därför haft god kännedom om organisationen. 

Antalet intervjuade personer uppkom till nio stycken på sammanlagt sju stationer. 

När det gäller insamlingen av empirin så har vi inte bandat våra intervjuer. Anledningen till 

detta är för att skapa utrymme hos respondenterna till att tala så öppet som möjligt, då ämnet 

jämställdhet kan skapa en politiskt korrekt hållning som vi ville undvika. Reliabiliteten i 

uppsatsen ligger till stor del i hur vi valde att närma oss intervjuobjekten. Genom att vi gav 

dem full anonymitet tror vi att svaren blivit mer generella och återkommande. Var och en av 

stationer har fått samma frågor och vi har tillåtit spontana följdfrågor och spontan diskussion 

under intervjuns gång för att inte gå miste om viktiga reflektioner och åsikter om och inom 

organisationen. Det har varit av särskilt intresse att ta reda på hur räddningschefer och 

rekryteringsansvariga ser på sin organisation, hur de tror att omvärlden uppfattar dem, samt 

hur väl de interagerar och influeras av andra organisationer. Vi tror att en del av nyckeln till 

svaren på vår frågeställning kan ligga i dessa åsikter och uppfattningar i dessa ämnen.   

Vi har antecknat intervjun löpande under samtalen på våra datorer och anteckningsblock. 

Detta har också medfört vi endast antecknat det som är relevant då intervjun är av 

semistrukturerad karaktär och samtalen många gånger kunde flyta ut mot irrelevanta ämnen. 

Eftersom vi antecknade löpande så bestod varje antecknande version till stor del bestod av 

förkortningar. Intervjuerna har därför behandlats direkt efter intervjutillfället i form av 

renskrivning och bearbetning. Den sammanlagda tiden för den empiriska insamlingen har vi 

räknat med ett genomsnitt på 1,5 timmar/intervju och därefter ca fyra timmar för bearbetning 

av varje intervju. Det sistnämnda momentet har varit mycket tidskrävande eftersom vi valt att 

ställa många frågor samt att svaren vi fått ofta varit långa och utförliga.  

4.4 Studiens tillförlitlighet 
Svårigheten i vårt val av metod ligger främst i den semistrukturerade intervjudelen. Det är av 

yttersta vikt att de räddningschefer och den personal som vi valt ut för intervjuer, har fattat 

förtroende för oss och våra avsikter med rapporten. I annat fall finns risk för att svaren vi fått 

är vinklade för att framställa stationen och brandmannakollektivet i bättre dager än den 

egentligen är. För att i största möjliga mån undvika att få vinklade svar har vi valt att 

anonymisera alla deltagande stationer och respondenter. Syftet med anonymiseringen var att 

respondenterna skulle känna sig trygga med att prata med oss utan att citeras med namn. Vi 

har också valt bort att spela in intervjuerna eftersom det kan skapa en känsla av osäkerhet hos 

respondenterna, gällande vad banden ska användas till.  

En svårighet i valet av semistrukturerade intervjuer är att konstruera rätt frågor för att få fram 

den information som vi behöver för att kunna dra slutsatser utav vår studie. I det fall att 

frågorna inte reflekterar den teoretiska grundstomme som vi har, kommer inte våra slutsatser 
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att vara relevanta för den aktuella frågeställningen. Validiteten i vår studie har varit en 

kontinuerlig arbetsprocess, där vi hela tiden frågat oss och kontrollerat om de frågor som vi 

konstruerat verkligen möjliggjorde en mätning av det som vi efterfrågar. Det har inneburit en 

utmaning för oss att få fram relevant data och att mäta det som syftet framhäver, utan att 

fastna i de gender-baserade diskussionerna med respondenterna.   

 

Enligt Bryman och Bell (2011) är det en omöjlighet att förbehålla sig neutral igenom hela 

intervjutillfället. Det är omöjligt för att oss som intervjuare att inte påverka våra 

intervjuobjekt i en semistrukturerad intervju, eftersom den tillåter diskussion och följdfrågor. 

Risken blir att följdfrågor och diskussion skiljer sig åt mellan de olika stationerna och att dem 

följdfrågor som uppkommer färgas av åsikter från tidigare intervjuer. Med den vetskapen har 

vi gjort vårt yttersta för att inte lägga orden i munnen på intervjuobjekten, samt att inte vinkla 

svaren och komma med svarsalternativ som tidigare brandstationer kan vara upphov till. Ju 

senare man som station blir intervjuad, desto större risk att intervjuaren influerar och påverkar 

svaren med hjälp av information som framkommit under tidigare intervjuer.        

Vi har en tilltro till att det vi har valt den mest rättvisande metoden för vår studie, men det går 

inte att utesluta att många organisationer vill upprätthålla ett rykte om att de är positiva till 

jämställdhet på arbetsplatsen, något som inte behöver vara i enlighet med rådande 

omständigheter inom organisationen. Det finns därför ett visst behov av att kunna läsa mellan 

raderna samtidigt som man inte får lägga orden i munnen på, eller misstro, sitt intervjuobjekt. 

(Bryman och Bell 2001) 

Vad det gäller reliabiliteten i vår studie så går det inte att utesluta att resultatet inte är 

generaliserbart med hänvisning till den strikt begränsade forskningstiden, samt det begränsade 

antal stationer som vi har intervjuat. Dock ska klargöras att syftet med studien inte har varit 

att generalisera utan att undersöka om det finns en alternativ förklaring, vid sidan av den 

feministiska forskningen, till den låga kvinnorepresentationen inom brandmannakollektivet. 

Syftet har inte heller varit att fastställa hur vanlig den alternativa förklaringen är, eller om den 

kan vara mer tillämplig för en del stationer än andra, utan syftet har varit att undersöka om det 

överhuvudtaget finns underlag för en alternativ förklaring. I vilken grad eller under vilka 

omständigheter den alternativa förklaringen är tillämplig ligger utanför vårt syfte och kan 

endast erbjudas som ämnesförslag för fortsatt forskning.  

4.5 Dataanalys 
De semistrukturerade intervjuerna ledde till att vi valde en analys som liknar den grundade 

teorin som beskrivs av Bryman och Bell (2011). Vi hade redan efter ett par intervjuer sett ett 

ämnesmönster som skapade idéer till vad som kunde vara förklaringen på vår frågeställning. 

Vi ville inte på förhand bestämma detta, så vi fick en mer tematisk inställning till analysen. 

Detta för att inte hamna utanför den teoretiska referensram som vi valt. Dessa olika teman 

blev som en kodning i våra intervjuer när vi sedan analyserade vår empiri. Vi tog fasta på 

dessa teman och kopplade samman dem med den teoretiska referensramen. Vi märkte att flera 

av svaren eller ämnena kunde härledas i flera delar av analysverktyget, vilken stärkte vårt val 

av teori. Teman som vi hittade var: 

 Styrning eller oberoende – decentraliserad eller top down? 

 Problemdefinitioner av låg kvinnorepresentation 

 Institutionella förändringar genom normer, tvång eller imitation. 

Grunden till den teoretiska referensramen och sedermera analysverktyget, är den förberedande 

intervjun. Vi ville ha idéer på olika infallsvinklar till teorin och en djupare förståelse om 
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organisationen för att kunna skapa våra empiriska frågor. Detta gjorde vi då vi ansåg att det 

skulle spara oss mycket tid med att sätta den teoretiska referensramen. Vår dataanalys har 

alltså tagit två vändningar, först låg den som grund för vår teori, och sedan låg den som en 

efterföljare till den satta teoretiska referensramen. Det är dock viktigt att notera dock att den 

förberedande intervjun inte analyseras i denna uppsats, utan endast fungerat som inspiration.      

4.6 Etiska aspekter 
Även om man som medborgare förutsätter att alla politiskt styrda organisationer ska 

upprätthålla transparens så kan man inte utesluta att det kan finns undantag. Jämställdhet har 

visat sig vara ett ämne som har en känslig laddning och med den vetskapen har vi valt att inte 

lämna ut namn på varken deltagande stationer eller medverkande räddningspersonal. Genom 

att anonymisera våra utvalda medverkande stationer och vår medverkande räddningspersonal, 

tror vi att de svar som vi får under våra intervjuer kommer att bättre spegla de personliga 

åsikter som känsliga ämnen ofta gör att man undviker. Risken blir annars att vi enbart erhållit 

svar vars syfte varit att reflektera stationen på ett bra sätt, vilket inte ger ett rättvisande 

material att analysera. Vi har även avhållit oss från att låta enstaka svarandes personliga 

uppfattningar om kvinnliga brandmän få plats i uppsatsen, eftersom de inte kan uttryckas 

återspegla stationens åsikter som helhet. Enbart kommentarer av vikt för vårt syfte har 

återgivits i uppsatsen.      
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5.0 Resultat 
 

Vi kommer att redovisa frågorna med en sammanställning av svaren samt kommentarer som 

är av särskild vikt. En station hade tre respondenter, vilka i sammanställningen har slagits 

ihop till en och samma svarande station. Vi de tillfällen då dessa har uttryckt olika åsikter så 

framgår det i texten. Presentationen av resultatet är strukturerat utifrån vårt analysverktyg (se 

fig. 1) dvs. utifrån Scotts pelare och Powell och DiMaggios isomorfismer.    

5.1 Regulativa pelaren och koerciv isomorfism 
Med vårt analysverktyg som stöd letar vi efter tecken på att brandmannakollektivet kan 

kategorisera utifrån någon av Scotts (2001) pelare, eller Powell och Dimaggios (1998) 

isomorfismer. Den regulativa pelaren och koerciv isomorfism beskriver organisationer 

förändringsbenägenhet utifrån ett tvingande perspektiv och liknar därför varandra till stor del. 

De frågor som vi ställde som knyter an till dessa båda, har som syfte att föröka utröna hur 

påverkbart brandmannakollektivet är för myndigheters krav och tvång.  

Vad det gäller det reviderade handlingsprogrammet från MSB om jämställdhet och mångfald, 

så fann vi att alla var medvetna om dess syfte och att fyra ansåg sig vara helt insatta. Alla var 

överens om att det inte skulle få några konsekvenser från MSB eller annan myndighet om 

visionen i handlingsprogrammet inte skulle uppnås 2014.  

”Reprimand kan komma från de sökande själva, men inte från någon myndighet.” 

”Jag ser handlingsprogrammet ungefär som trafikverkets nollvision, det är omöjligt att få 40 

% kvinnor, likaså det är omöjligt att få noll döda i trafiken.” 

Samtliga av respondenterna angav att visionen av MSBs handlingsprogram togs med i 

beräkning när rekryteringsprocessen utformades, men att målet med handlingsprogramet inte 

visades någon större betydelse. Detta med hänvisning till att de inte alltid vet om det är 

stationens egen, kommunens eller MSBs jämställdhetsplan som ska användas.  

Majoriteten av de tillfrågade berättade att det sällan görs uppföljningar från MSB eller 

kommunen efter att stationen har genomgått en förändring. Graden av uppföljning beror av 

förändringens storlek, samt inom vilket område förändringen skedde. Det framhålls även att 

det kan vara svårt att göra uppföljningar, eftersom det är svårt att mäta resultatet. En 

respondent berättar att Arbetsplatslagen (AFS) haft kommentarer om hanteringen av 

motorsågar och att dessa därför kommer att plockas bort, eftersom det bedöms som omöjligt 

att låta hela personalstyrkan utbilda sig. Konsekvensen av att bryta mot AFS skulle kunna bli 

en straffavgift, men enligt respondenten är det dålig uppföljning från myndigheterna. En 

annan respondent säger att de har fått ändra premisserna för rökdykning, eftersom det finns en 

ny författning, medan två säger att MSB ändrat utbildningen för SMO
2
-eleverna och att de har 

fått rätta sig efter detta. 

Vad det gäller MSBs förståelse för respondenternas organisation på ett funktionsmässigt plan, 

upplevs att myndigheten i det stora perspektivet har insikt och förståelse, men att en del 

kunskap gått förlorad vid den omorganisation som genomfördes när Räddningsverket blev 

MSB. Respondenterna har en känsla av att kompetensen är beroende av vilken person på 

myndigheten som de kommer i kontakt med. Det uttrycks avsaknaden av kunskap gällande 

                                                 
2
 Skydd Mot Olyckor  - utbildning för framtida brandmän  
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räddningstjänsten från MSBs sida, tar sig uttryck i hur SMO-eleverna utbildas, samt i 

reducerad kunskap gällande den operativa delen.   

”Den delen av MSB som kan räddningstjänst blir bara mindre och mindre.”  

”MSB har helt tappat det operativa fokuset. Däremot har man borstat upp sig vad gäller 

förebyggande anser jag.” 

”… deras svaghet är att om man ställer en fråga så får man inte svaret att ”så är det” utan 

”så bör det vara”. De har svårt att svara konkret utan man får ofta svaret: Kanske ska det 

vara så här…?” 

När respondenterna fick en fråga gällande ifall de känner av outtalade krav från samhälle, 

medarbetare, chefer och myndigheter så blev svaret att krav kan komma från länsstyrelsen, 

lagtexter, kommunen, samt förvaltningschefen. Men det påpekades att det finns stor frihet att 

styra sin organisation, eftersom det är resultatet som räknas. De outtalade kraven kan, enligt 

en av de tillfrågade, vara den informella hierarki som gör att chefspositioner oftast tilldelas 

dem som arbetat längst på stationen. Dock ansåg den samma att det inte alltid är bra för 

organisationen eftersom det kan innebära att den blir kvar i gamla invanda spår. 

Flera av respondenterna ansåg att det kommunala självstyret försvårade möjligheterna att få 

igenom beslut på arbetsplatsen och att det till stor del var upp till de högsta cheferna hur de 

valde att agera gällande innehåll och beslut vid förändringar. 

”Det är ganska tungrott. Typiskt kommunalt och vi saknar tydlig styrning från högsta chefen. 

De formella besluten har dock blivit bättre sedan vi fick en ny chef.” 

”…det inte längre är en militärisk rangordning och man strävar efter att få en mer 

decentraliserad station där även den operativa kärnan får vara med i den administrativa” 

Under intervjuerna växer det fram en bild av en kultur inom räddningstjänsten som kan 

försvåra beslutsfattning. Denna kultur gör att beslutsprocessen blir lång, något som inte enbart 

är negativt eftersom förändringen får en bred och lång förankring. Den struktur som idag finns 

uppfattas av flertalet som ett problem eftersom rollerna är spridda vilket leder till svårigheter 

att samordna beslut med hänvisning till ojämna arbetstider. Detta leder i sin tur till stor 

arbetsbelastning för cheferna i kombination med att olika personligheter påverkar. 

 ”Det saknas en spindel i nätet för att samordna bättre.” 

”Även om man ändrar organisationsstruktur så är det fortfarande samma människor kvar och 

då ändras ändå ingenting.”  

Sammanfattningsvis gällande den regulativa pelaren och den koerciva isomorfismen kan vi se 

att många av respondenterna aldrig har känt sig tvingade att ändra sitt arbetssätt med 

hänvisning till att en överordnad myndighet krävt det, men att man känner att det finns krav i 

form av lagstadgade regler som måste följas. En ganska generell uppfattning tycks vara att 

MSB är en mer stödjande än tvingande myndighet, men det råder delade meningar om hur 

mycket stöd man får därifrån.  

Det vi ser gällande maktstrukturen i organisationen, som är avgörande för den regulativa 

pelaren, är att respondenternas egen uppfattning om sin organisation varierar beroende på 

omfattningen hos den aktuella räddningstjänsten. Generellt ansåg de att om berörda 

myndigheter i form av MSB, länsstyrelse och kommun var inräknade så stämde ett top-down-
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synsätt väl in. Räknades enbart stationerna var variationen större, men det fanns ett specifikt 

samtycke om att den operativa delen krävde en top-down karaktär för att fungera, medan den 

administrativa delen var mer decentraliserad. Dock var flera överens om att hela 

organisationen hade blivit allt mer decentraliserad med åren.  

Styrkan hos den aktuella organisationen är ofta avgörande för dess förmåga att rätta sig efter 

andra starkare organisationers tvång. Speciellt när detta tvång inte är i enlighet med 

organisationens uppfattning om effektivitet eller måluppfyllelse. Vår tolkning är att 

räddningstjänsten kan utryckas som svagt influerad av koerciva och regulativa påtryckningar 

från organisationer så som MSB och kommunen.  

5.2 Normativa pelaren och normativ isomorfism 
För att finna hur starkt normativ brandmannakollektivet kan anses vara, ställdes frågor med 

koppling till den normativa isomorfismen är starkt förknippad med professionalismen, dvs. 

yrkesgruppens strävan efter standardisering. Vi ställde även frågor utifrån den normativa 

pelaren vilken är starkt förknippad med normer och föreställningar inom organisationen som 

är legitimitetsgivande, och alltså beskriver organisationens strävan efter legitimitet.  

Gällande viktiga kvalifikationer vid rekrytering av brandmän anser bara en respondent att den 

fysiska styrkan väger tyngst. Andra tungt vägande egenskaper bör, enligt respondenterna, 

läggas vid social kompetens och personliga egenskaper tillsammans med tidigare 

arbetslivserfarenheter, gärna av hårda tuffa arbetsuppgifter. Kvalifikationerna kunde se olika 

ut beroende på om stationerna sökte hel- eller deltids brandmän. Några av stationerna 

utbildade sina rekryterade deltidsbrandmän på plats och dessa hade därför inte samma krav på 

utbildning som heltidsbrandmännen. Dock varierar inte kraven på den fysiska styrkan, utan 

den var lika för båda kategorierna.   

Samtliga tillfrågade respondenter har en gemensam uppfattning om att styrka och manlighet 

är en norm som samhället ser hos brandmannakollektivet, samt att samhället har en heroisk 

bild av brandmannen. De flesta respondenter säger att de tror att brandmannakollektivets 

legitimitet utåt sett till stor del sitter i just dessa företeelser, i kombination med att det är en 

hjälpande organisation. Flera respondenter säger att legitimiteten sitter i uniformen.   

De respondenter som genomgått en brandingenjörsexamen tyckte att ”macho-mannen”, som 

tidigare kan ha varit en vedertagen norm på brandmannen, under senare år har tonats ned. Det 

fanns också en uppfattning om att den yngre generationen har en annan attityd än den äldre, 

samt att dessa inte har samma benägenhet att ta order. Denna generationsförändring ansågs 

kunna leda till att förändra synen på hela brandmannakollektivet.  

”Innan värnplikten blev frivillig fick man brandmän från försvarsmakten och det var bra, de 

kunde fostra brandsoldaterna rätt. Och att nu är det mer OK att visa känslor, det är inte lika 

macho längre.”  

Majoriteten av respondenterna tycker inte att den procentuella siffran för kvinnliga brandmän 

på 3,6 % kunde anses vara ett problem. En av dem som svarade att det inte är ett problem, 

ansåg att arbetet rullar på och att problem endast fanns om man såg till samhällets krav om 

könsfördelning. Den som svarade att låg kvinnorepresentation är problematisk, ansåg att det 

ska finnas en jämn könsfördelning vid arbete i gruppkonstellationer. Bland annat framhölls att 

MSBs vision kan vara en lösning på den låga kvinnorepresentationen, men att även andra 

faktorer, så som generationsskifte, kan spela en viktig roll. Samtliga var dock överens om att 

visionen inte var möjlig att uppnå i dagsläget eftersom för få kvinnliga brandmän söker de 

tjänster som finns tillgängliga.  
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”Hälften av samhällets population är kvinnor så varför skulle det inte gå att nå dem?” .  

”Det som kan vara risken med visionen är att inte acceptera att vägen till visionen är trög. I 

viljan av att nå visionen går man kanske lite för fort fram, och då blir det mer bromsfaktorer 

än vad man vill ha”.  

Det vi kunde urskilja var att den fysiska styrkan hos brandmannen återkom i alla 

respondenternas svar gällande såväl den egna normen som samhällets norm om brandmannen, 

men att det varierar i rangordning. Många refererar till AFS (2005:06) krav för rök och 

kemdykning, samt sina egna rullbandstest. (se Bilaga 2) Vi såg också att respondenterna 

märkte att normen om macho-mannen börjat avta och att andra kvalitéer börjat bli lika 

viktiga, om inte viktigare. I frågan om den låga kvinnorepresentationen så skall det noteras att 

av nio tillfrågade var tre brandingenjörer och två av dessa nyligen utexaminerade. De två 

nyutexaminerade brandingenjörerna var ensamma om att anse att det var ett problem att så få 

kvinnor fanns inom räddningstjänsten. 

Utifrån respondenternas svar har vi funnit att brandmannakollektivet kan anses vara starkt 

normativt. Legitimiteten från samhället tror brandmännen sitter i styrkan och manligheten och 

den generella uppfattningen om den låga kvinnorepresentationen ansågs inte utgöra ett 

problem eftersom de ansåg sig vara effektiva och uppnå sina mål ändå.    

5.3 Kognitiva pelaren och mimetisk isomorfism 
För att se om respondenternas organisationer kunde anses oberoende eller om de var 

beroende, och därmed imiterande har vi utgått från inriktningen i vårt analysverktyg gällande 

den kognitiva pelaren och den mimetiska isomorfismen. 

Respondenterna fick svara på om stationen hade en egen handlingsplan samt ifall den i så fall 

skiljde sig från MSBs. Det visade sig att de flesta hade en egenkomponerad, och några av 

dessa var inspirerade av MSBs handlingsplan. Fanns ingen egen handlingsplan, var det 

generellt kommunens handlingsplan om jämställdhet som rådde, men det fanns stationer som 

ännu inte hade någon handlingsplan alls. 

”Vi har ingen egen, vi tittar på kommunernas arbete. Vi är ju ett brandförbund som verkar 

mellan kommungränserna. Då är det nog mest troligt att vi i förbundet skulle utveckla någon 

tillsammans och då mest troligt att i så fall gå på MSBs linje, kommunernas jämställdhetsplan 

är inte verksamhetsanpassat åt oss. Kommunerna belyser mer lönevillkor mellan kvinnor och 

män.” 

”…vi har inte kopierat MSBs handlingsplan, det är hela kommunens jämställdhetsprogram 

som vi valt att använda eftersom det är mer kommunens tyckande som avgör. Rättvisa är 

fokus nu hos oss.” 

De tillfrågade stationerna ansåg att det är viktigt att följa andra organisationers trender och 

moden, men det rådde oenighet gällande innehållet i dessa trender och moden. Det fanns 

också oenighet om trenderna gällde andra räddningstjänster eller även innefattade andra 

organisationsformer. Generellt ansågs att trender och moden inom teknik var viktigt och att 

man därför såg till andra stationers operativa teknikutveckling. Däremot ansågs att 

organisatoriska moden var svårare att anamma, eftersom dessa inte anpassats för 

brandmannakollektivet. 

”Man kan följa reformer typ New Public Management, men problemet är ju att definiera hur 

det fungerar för oss. Vi är inte alltid medvetna om vad vårt uppdrag är, eftersom det ser så 

olika ut. Vi vill fokusera på kärnverksamheten. Vi kan ta hjälp av teorier och trender.” 
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”Ja… vi tittar på hur de andra gör. Men då enbart andra räddningstjänster, och då tekniska 

saker för den operativa kärnan. När vi gör omvärldsanalyser så går vi vår egen väg. Vi 

plockar godbitarna.  Nackdelen med det är att vi växer isär, stationerna emellan. Tidigare 

hade man tydligare styrformer, man gjorde som räddningsverket sa eftersom man fick saker 

från dem. Typ larmställ, teknik m.m. Nu är ju detta upp till kommunerna.” 

”Organisatoriskt sett så har stationerna härmat varandra i de tekniska frågorna.”  

Samtliga sju stationer upplevde att de inte arbetade i en konkurrensutsatt organisation. En av 

de tillfrågade svarar att detta främst märks av eftersom de i princip aldrig utsätts för 

granskning.   

”Ja, dels är vi inte konkurrensutsatta utan lagstyrt att det är en kommunal angelägenhet… 

Förr var fokus att komma fram till ett brinnande hus men inte att släcka, målet var att i 

huvudtaget komma på plats och att visa sig. Sen om huset brann ned eller inte var mindre 

viktigt. Det kanske säger något om hur lite kritik vi fick för vårt sätt att arbeta. Hade vi varit 

konkurrensutsatta hade bilden varit helt annorlunda.” 

”Jag håller med om detta. Det märks främst för att vi sällan är utsatta för granskning och 

kritik. Det saknas kunskapen att ifrågasätta oss. En polis som skjuter en brottsling skrivs det 

direkt om i tidningarna, men om ett hus brinner ner så är det ingen som ifrågasätter vems fel 

det var… Det finns viss intern granskning, men knappt någon extern. Jag kan bara komma på 

ett enda exempel på när räddningstjänsten (och då indirekt för det var kommunen som blev 

stämd) varit uppe i rätten och det gällde ett försäkringsbolag som stämde en kommun för att 

ett hyreshus brunnit ner efter att räddningstjänsten släckt en köksbrand. Det visade sig att en 

låga hade letat sig upp på vinden genom köksfläkten och där fått fäste och börjat brinna efter 

att räddningstjänsten lämnat platsen. Det blev inget av stämningen dock, ingen fälldes. Det 

gick inte bevisa att huset hade gått att rädda även om räddningstjänsten upptäckt branden på 

vinden.” 

Sammanfattningsvis kan vi se att det råder en splittring i hur man uppfattas som beroende 

eller oberoende station när det gäller att titta på andra organisationer på fältet. Detta har yttrats 

i att man skapar sin egen väg att gå många gånger. Att titta på trender och moden som en 

förändring sker mest i den tekniska delen i organisationen. Oberoendet i organisationen kan 

yttra sig i att man saknar granskning från omvärlden.  
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6.0 Analys och diskussion 
 

I vår problemformulering så efterfrågade vi en förklaring till att brandmannakollektivet har 

uppvisat vad som kan tyckas vara en extrem förändringströghet gällande 

kvinnorepresentation, när såväl poliskår som försvarsmakt avancerat inom dessa områden. 

Med hjälp av vårt analysverktyg har vi utarbetat en grund för analys av vårt emipriska 

material utifrån Scotts (2001) pelare och Powell och DiMaggios (1998) isomorfismer, vilka 

ska hjälpa oss att finna en trolig förklaring till den låga kvinnorepresentationen hos 

brandmannakollektivet. I detta avsnitt kommer vi att analysera den relativa graden av tvång 

normer och imitering, som förändringsdrivande faktor inom brandmannakollektivet.   

Hade våra respondenter fått svara på frågan varför det finns så få kvinnliga brandmän, hade 

den varit enkel att svara på: inte tillräcklig många sökande kvinnor till platserna.  

Idag utexamineras ca 20 kvinnor varje år från SMO-utbildningarna (AFS 2007:07) men 

endast ett fåtal av dessa får jobb inom brandväsendet, vilket är ett problem som MSB försöker 

rätta till med hjälp av sitt handlingsprogram. Samtidigt har respondenterna angett att kraven 

för att anställa deltidsbrandmän inte nödvändigtvis innebär att de behöver ha genomgått 

SMO-utbildningen. Visionen i handlingsprogrammet gör dock ingen skillnad på heltids- eller 

deltidsrekryteringarna utan utrycker att efter 2014 ska 40 % av de nyrekryterade brandmännen 

vara kvinnor.  

 

6.1 Förändringsbenägenhet utifrån koerciv isomorfism 
Vi nämnde inledningsvis att försvarsmakten, poliskåren och brandmannakollektivet är tre 

organisationer som liknar varandra. Det som uppenbart särskiljer dessa tre tycks vara att 

brandmannakollektivet inte är centralt styrt, från en myndighet eller stat, utan att varje station 

verkar i sin kommun, och dessutom kan verka över flera kommungränser. Detta skapar en 

utgångspunkt för en decentraliserad styrning och ett lågt förändringstryck genom tvång.  

Enligt Ericsson – Zetterqvist et.al (2006) kännetecknas förändring genom tvång med hjälp av 

den koerciva isomorfismen. På organisationsfältet innebär detta att de starkare 

organisationerna kräver saker av de svagare, och att de svagare legitimerar sig genom att följa 

dessa krav. Det som gick att utläsa från respondenternas svar och som skulle kunna förklara 

den låga benägenheten att ta till sig tvingande regler, var framför allt att det fanns en 

osäkerhet gällande vems regler och direktiv som skulle anammas. Skulle man anamma regler 

från kommunen, MSB, kommunalförbund eller myndighet? De flesta uppfattar MSB mer som 

en stödjande än tvingande myndighet, men samtidigt står det klart att räddningstjänsten anser 

att det finns regelverk och styrning ovanifrån, dock är det oklart från vem och om dessa 

direktiv och regler måste appliceras. Myndigheters låga benägenhet att granska 

räddningstjänsten skapar ett oberoende, som kan bidra till den låga förändringsgraden genom 

tvång.  

Dock fann vi en motsägelse i respondenternas svar som eftersom de uppfattade en top-down 

hierarki i det stora organisationsfältet, och i den operativa delen på stationen. Det faktum att 

respondenterna upplever en top-down hierarki, i kombination med att de beskriver att 

organisationen har en låg benägenhet att anamma myndigheters regler och direktiv är inte i 

enlighet med Scotts (2001) uppfattning om att organisationer med en stark hierarkisk struktur 

har en benägenhet att snabbt och obehindrat låta beslut gå igenom. Denna motsägelse kan ses 

som ett utryck för normstyrning från brandmannakollektivets sida  
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Sammanfattningsvis kan utryckas att även om MSB formellt sett är en myndighet som står 

ovanför räddningstjänsterna i organisationsfältet, så anser vi att deras svaga inverkan på 

räddningstjänsten har betydelse för hur man väljer att anamma visionen om nyrekryteringen 

av kvinnliga brandmän. Vad det gäller visionen och handlingsprogrammet så var alla överrens 

om att det inte skulle få några som helst konsekvenser från MSB eller annan myndighet om 

visionen inte uppnåddes. Det är uppenbart att det är upp till den enskilda stationen att driva 

denna fråga, vilket gör organisationen endast svagt koercivt isomorfa. Den låga benägenheten 

att ta till sig tvingande regler kan också ses som ett uttryck för den starka normstyrning som 

finns från stationernas sida. 

6.2 Förändringsbenägenhet utifrån normativ isomorfism 
Powell och DiMaggio (1998) menar att beroende på hur stark organisationen är inom sitt 

organisationsfält, så kan detta vara avgörande för en lyckad implementering av reformer. Om 

en organisation är starkast, störst eller äldst på fältet är risken stor att den inte längre är 

påverkbar, utan snarare dominerande, något som kan försvåra en reform.  Den oberoende 

organisationen illustreras också med hjälp av Ahrenfelts (1995) teorier om öppna och slutna 

system. Ju mer oberoende organisationen är av omvärlden, desto mer sluten blir den och 

således mer benägen att diktera sina egna regler och premisser. Samtliga respondenter 

medgav att man saknade konkurrens på sin marknad. Sätter man detta i kombination av den 

låga och bristande granskningen så skapas det enligt teorin en mer sluten organisation.  

Eriksson – Zetterquist et.al (2006) menar att det finns problem med tvingande krav eftersom 

de ofta krockar med organisationens mönster om effektivitet. Brandmannakollektivets 

mönster om effektivitet har en stark förankring i att männen klarar av att uppfylla 

organisationens mål, vilket gör att vi kan urskilja en normstyrning. Detta innebär att 

brandmannakollektivet har en legitimitetsgivande norm utifrån samhällets uppfattning om 

organisationen, vilken består av manlighet och styrka. Enligt den feministiska forskningen 

som Eriksson – Zetterquist och Styre förespråkar så tenderar män inom mansdominerade 

yrken utesluta kvinnor utifrån ett genderperspektiv, exempelvis genom att hänvisa till fysisk 

styrka. På så vis upprätthålls yrkets legitimitet.  

Sammanfattningsvis har vi funnit att ju starkare organisationen är på organisationsfältet desto 

mer dikterar de sina egna spelregler och desto lägre benägenhet att genomföra reformer, 

speciellt om inte reformen kan ses som lösningen på ett problem. I brandmannakollektivets 

fall så har vi funnit en stark normstyrning som legitimerar sig utifrån samhällets norm av 

brandmannen i kombination med låg grad av granskning och avsaknad av konkurrens. Dessa 

faktorer skapar en förutsättning till en sluten organisation vars främsta mål blir 

legitimitetssträvan genom normer.   

6.3 Förändringsbenägenhet utifrån mimetisk isomorfism  
Vi har sett att det finns en benägenhet hos respondenternas stationer att imitera andra, men i 

första hand andra räddningstjänster. Återkommande anledningar till imitation tycks vara den 

tekniska utvecklingen för den operativa delen. Selzniks (1948) syn på institution är i form av 

ett bestående ramverk av värderingar som inte ändras trots tekniska förändringar eller 

omsättning av personal. Generellt verkar det som att den administrativa delen ansvarar för att 

det operativa arbetet ska flyta på så obehindrat som möjligt. Om fokus främst ligger på att 

förändra den tekniska delen, så faller omkringliggande förändringar, som jämställdhet, i 

glömska. De tekniska biten i organisationen tycks därför vara kärnan eftersom den hela tiden 

återkommer som ämne för förändring. Förklaringen till att fokus ligger inom det tekniska 

finns i Powell och DiMaggios (1998) beskrivning av vad som kännetecknar en institutionell 



25 

 

organisation där mönster skapas för att underlätta produktionen samt för att ingen onödig 

energi ska läggas på andra saker än att få uppgiften löst.  

Eriksson – Zetterquist och Styre beskriver i sin intersektionalitetsforskning hur mannen är 

norm och kvinnan den avvikande. För att en kvinna ska uppnå samma status som en man 

krävs att kvinnan presterar bättre än mannen. Enligt Sevón och Czarniawska (1996) vill 

imiterande organisationer främst imitera vinnare. Brandmannakollektivet kan ses som 

begränsat mimetisk gällande utomorganisatoriska reformer, men starkt mimetisk gällande 

inomorganisatoriska förändringar, eftersom att de än så länge enbart tenderar att imitera den 

tekniska utvecklingen hos andra brandstationer. Förhoppningen att öka 

kvinnorepresentationen genom att legitimera sig genom den mimetiska pelaren verkar därför 

utesluten såvida inte en brandstation med många kvinnor uppvisar ett bättre resultat än 

stationer med låg kvinnorepresentation, inom såväl teknik som effektivitet.  

Sammanfattningsvis har graden av imitation från räddningstjänsten visat sig variera beroende 

på om man tittar på omvärlden eller enbart det organisatoriska fältet. Förändring sker, men 

den administrativa ideologin består trots denna tekniska förändring, tack vare den starka 

normbildningen inom brandmannakollektivet. Framför allt kan vi se en väldigt hög 

benägenhet att imitera lyckade stationers tekniska utveckling och en väldigt låg benägenhet 

att överhuvudtaget imitera organisationer utanför deras eget organisationsfält.    

6.4 Förändringsbenägenhet utifrån regulativa pelaren  
Scotts (2001) regulativa pelare gör gällande att organisationens maktstruktur är avgörande för 

implementeringen av nya reformer, vilket säger att ju starkare organisationen är desto mindre 

benägenhet att genomföra reformer. Speciellt reformer som står i kontrast till stationens 

uppfattning om effektivitet. I brandmannakollektivets fall finns en uppfattning av att man 

redan är effektiv och uppnår sina mål, vilket skulle innebära att kravet på legitimitet genom 

jämställdhet inte är i enlighet med organisationens uppfattning om sin egen effektivitet.   

När vi ställde frågor gällande om stationen någon gång känt sig tvingade att ändra sitt 

arbetssätt med hänvisning till en ny lag eller direktiv, fanns det en bred spridning på svaren. 

Det vi kunde utläsa var låg känsla av tvång, men de regler som stationerna tagit till sig, 

handlade främst om arbetsförhållande i den operativa delen, så som teknik och säkerhet. Det 

fanns inga anammade regler som hade fokus på jämställdhet. Vi anser därför att detta kan 

innebära att räddningstjänsten är en organisation som är öppen för att följa regler, och därmed 

föränderlig i form av lagar och regler, men endast om den handlar om kärnfrågan i deras 

produktion, den operativa delen.  

Brandmannakollektivets ignorans av att legitimera sig genom lagar och regler på 

organisationsfältet kan ses som att räddningstjänsten söker professionell legitimitet genom 

egna normer. Man skapar helt enkelt sina egna spelregler.  

6.5 Förändringsbenägenhet utifrån den normativa pelaren 
En normstyrd organisation kan, enligt Scott (2001), förändras och söka legitimitet genom att 

följa och upprätthålla normbilder från exempelvis samhället. Vi har funnit tydliga indikationer 

på att brandmannakollektivet är en organisation som är starkt styrt av normer. Det vi dock 

fann mycket motsägelsefullt var en generell uppfattning bland våra respondenter om att 

samhället har en legitimitetsgivande norm på brandmannen som typiskt manlig och stark, 

samtidigt som de vidhåller att deras egen normbild av brandmannen inte är styrka och 

manlighet, utan en hjälpande hand.  
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Det motsägelsefulla i ovanstående blir att kraven på fysisk styrka inom organisationen inte har 

ändrats till de lägre, utan många gånger till de högre.  Arbetsmiljöverkets författningssamling 

(AFS) har lagstadgade krav om fysisk styrka vid rök och kemdykning, (AFS 2005:06) men 

verkligheten var att många av de stationerna vi besökte hade ett högre krav än vad AFS 

krävde vid rullbandstesterna. (se bilaga 2) Detta motiveras med att ”man kan ha dåliga dagar” 

och att de lagstadgade kraven ska representera det sämsta resultatet en brandman kan prestera. 

Det finns inga könsrelaterade tester inom räddningstjänsten utan en kvinna måste klara 

samma fysiska krav som männen.  

Det som kan förklara de höjda fysiska kraven är Scotts (2001) syn på professionens 

legitimitetssträvan, vilken är i enlighet med Jacobsen och Thorsviks (2011). De beskriver att 

för att kunna tillgodogöra sig legitimitet gentemot omvärlden krävs en medvetenhet om vad 

samhället uppfattar som legitimt för organisationen. I det här fallet tror organisationen att 

styrka och manlighet ger legitimitet. Enligt Jacobsen och Thorsvik (2011) är det inte ovanligt 

att omvärldens syn på organisationens legitimitet inte är i enlighet med dess egna mål, vilket 

kan förklara att organisationen känner press att framhålla styrka, trots att de själva väljer att se 

sig som en hjälpande hand. 

Två av respondenterna som ansåg att den låga kvinnorepresentationen var ett problem, var 

relativt nyutexaminerade brandingenjörer, vi tror därför att professionen inställning under 

utbildningen kan vara avgörande, i kombination med ett generationsskifte. Bolman och Deal 

(2006) har uttryckt att det normativa elementet i en organisation är avhängig av dess 

profession. Professionen bär med sig normer i form av åsikter, praxis och värderingar från sin 

utbildning. Däremot kan risken inom institutionen vara att även dessa nytänkande åsikter 

institutionaliseras. Det som går att utläsa ur svaren är att majoriteten inte anser att den låga 

kvinnorepresentationen är ett problem, vilket uppenbarligen försvårar för jämställdheten. I 

tillägg med att det är en svag inställning till MSBs handlingsplan, eftersom det råder delade 

meningar om vad som krävs för att förbättra jämställdheten.  

6.6 Förändringsbenägenhet utifrån kognitiva pelaren 
Den kognitiva pelaren är enligt Scott (2011) stark förknippad med vad professionen tror att 

samhället har för normbild av organisationen. Det innebär att det kulturellt betingade 

aspekterna blir till igenkänningsfaktorer som samhället ser när de ser på organisationen. Det 

vi fann i våra respondenters uppfattningar som knyter an till den kognitiva pelaren är en 

uppfattning om att legitimiteten sitter i uniformen, manligheten och styrkan. För att denna 

pelare ska vara ett underlag för förändring krävs en justering av den normbild som 

professionen tror att samhället har. Brandmannakollektivet måste uppfatta att samhället har 

antagit en mjukare normbild av brandmannen. Alternativet för kvinnorna som vill ha tillträde 

till brandmannakollektivet blir annars att de får anpassa sig till den bilden som kollektivet har. 

Exempelvis kan kvinnor få tillträde till organisationen genom att de uppvisar att de stämmer 

in på den aktuella normbilden, det vill säga genom manhaftighet och styrka i kombination 

med likvärdiga prestationer som mannen (Eriksson – Zetterquist och Styhre 2007).        

6.7 Sammanfattning 
Vi har uppmärksammat en decentraliserad styrning på organisationsfältet som skapar 

osäkerhet gällande krav och tvång. Räddningstjänsten har svårt att se vem som är starkast och 

svagast och detta tar sig uttryck i att man själv många gånger ikläder sig rollen som starkast 

på organisationsfältet och dikterar egna förhållanden.  

Vi finner tydliga indikationer på att räddningstjänsten är starkt styrd av samhällets norm av 

hur en brandman ska se ut. De hävdar förvisso att deras egen norm inte är genom manlighet 
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och styrka, men det är svårt att blunda för betydelsen av den starka normbilden eftersom 

kollektivet lutar sig på lagar om krav på fysisk styrka, och är orubbliga vad det gäller att 

sänka dessa. Däremot kan vi skönja en ombildning av normer genom professionen då de med 

ny akademiskt bakgrund hade en annan uppfattning och inställning i frågan.    

Räddningstjänsten kan betecknas som svagt imiterande utanför sitt organisationsfält och stark 

imiterande inom sitt organisationsfält, men enbart inom teknik och effektivitet. Stationerna 

tenderar att se till starka framgångsrika stationer och anamma deras koncept för framgång.   
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7.0 Slutsatser 

 
Syftet med detta arbete är att försöka förklara den låga representationen av kvinnor inom 

brandmannakollektivet, när liknande organisationer med samma mansdominerande bakgrund, 

så som försvarsmakten och poliskåren lyckats uppnå en bättre kvinnlig representation. Syftet 

har också varit att undersöka om förklaringen till detta kunde ligga utanför den traditionella 

förklaringen som ett rent gender-fenomen. Utifrån vår teoretiska referensram har vi analyserat 

graden av förändringsbenägenhet, utifrån Scotts (2001) pelare och Powell och DiMaggios 

(1998) isomorfismer.  

7.1 Slutsatser om Brandmannakollektivet 

Vi fann att tvingande och reglerande krav medförde en låg förändringsbenägenhet. Det är 

därför svårt att blunda för att den kommunala styrningen med sina olika styrsätt, kan vara en 

av de största inverkande faktorerna som motverkar jämställdhet på de olika 

räddningstjänsterna. De olika stationerna väljer helt enkelt själva vilka regler och direktiv de 

vill ta till sig, när styrningen ovanifrån är svag. Detta framkommer genom att de utesluter 

öronmärkning av rekryteringsplatser, samt behåller samma krav på fysisk styrka mellan män 

och kvinnor. 

Vi fann också starka normativt isomorfa drag, vilket tyder på att räddningstjänsten skaffar sig 

legitimitet utifrån inomprofessionella normer. Dessa normer ifrågasätts inte av samhällets 

normer så länge mål och effektivitet upprätthålls. Vi har funnit att den kvinnliga frånvaron 

inom räddningstjänsten inte upplevs som ett problem, eftersom effektivitet uppnås ändå. När 

inte en organisation upplever ett problem som behöver lösas, krävs det en oerhört stark 

styrning ovanifrån för att genomdriva en reform. Legitimitet finns i att upprätthålla den 

normbild som samhället har av organisationen. Normen om fysisk styrka är den 

legitimitetsgivande faktorn hos brandmannakollektivet, vilket bevisas av att de profilerar det 

lagstadgade kravet på fysisk styrka genom att flera stationer har högre krav på fysisk än vad 

som krävs i AFS (2005:06). Kravet på att profilera sig genom starka brandmän, är bevisligen 

högre, än kravet på att profilera sig genom jämställdhet.   

Vi kan skönja en ombildning av normer inom professionen eftersom de brandingenjörer som 

var nyutexaminerade hade en uppfattning om att den låga kvinnorepresentationen var ett 

problem, något som de äldre brandmännen inte ansåg. Detta kan vara ett utryck för att 

professionen har uppmärksammat jämställdhetskraven och börjat arbeta för en positivare 

inställning i frågan om kvinnlig representation. Huruvida detta kommer vara avgörande för 

kvinnorepresentationen är svårt att avgöra eftersom risken är stor att nya åsikter med tiden 

institutionaliseras inom ramen för de gamla åsikterna och normerna.       

Gällande graden av förändringsbenägenhet genom imitation fann vi en låg benägenhet att 

imitera organisationer utanför organisationsfältet och en hög benägenhet att imitera 

framgångsrika stationer inom organisationsfältet, men då enbart avseende deras tekniska 

framsteg. Utifrån benägenheten att imitera framgångsrika stationer, skulle en framgångsrik 

station med ökande kvinnorepresentation, kunna tänkas utgöra ett mönster för andra stationer 
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att följa efter. Därför kan vi inte helt utesluta att problemet är av gender-karaktär eftersom 

detta är en problematik som ingår i samhällets normbild om begränsningar för kvinnor, samt 

att det enbart är acceptabelt med högre kvinnorepresentation om de presterar bättre och 

effektivare. 

7.1 Polis och militär 
Försvarsmaktens centrala styrning har, till skillnad från poliskårens, varit bestående i sin 

struktur. När Försvarsmakten gick från obligatorisk värnplikt till frivillig, öppnades det upp 

för kvinnorna att fylla platser som inte upptogs av männen. I enlighet med både Scotts (2001) 

pelare samt Powell och DiMaggios (1998) isomorfismer kan laglydighet och benägenheten att 

verkställa order, ses som en legitimitetssträvan i den militära kulturen. Det är dock polisen 

som har lyckats bäst med att bryta den traditionella normbilden av manlig dominans, och idag 

är det lika vanligt med kvinnliga poliser som med manliga.  

En förklaring kan vara att legitimiteten genom normer var tvungen att brytas eftersom den 

höll på att urholkas. Kvinnliga poliser behövdes för att få brott uppklarade. Exempelvis kunde 

kvinnliga brottsoffer ha en större benägenhet att lämna ett vittnesmål till en kvinnlig polis 

istället för en manlig. Unikt för poliskåren är också att de under årens lopp varierat sin 

styrning, då de både varit en myndighet och indelad i länsområden.  

Vår analys pekar på att det finns två huvudförklaringar till skillnaden i anpassning till en 

jämställdhetsidé mellan nämnda organisationer. Den första förklaringen ligger i den centrala 

styrning som gäller för poliskåren och försvarsmakten, vilken skiljer sig från 

brandmannakollektivets kommunala styrning. Central styrning medför utifrån Scott (2001) en 

mycket högre förändringsbenägenhet utifrån tvång och regler. Brandmannakollektivet har en 

låg förändringsbenägenhet utifrån tvång eftersom att det organisatoriska fältet, genom 

kommunal styrning, blir decentraliserat. Detta skapar osäkerhet gällande krav och tvång, samt 

att organisationen upplever sig obefintligt granskad.  

Den andra förklaringen ligger i att den normativa faktorn har en stark effekt hos alla tre 

organisationerna. Skillnaden är att både polisens och försvarsmakten har brutit de 

institutionaliserade ramarna. Försvarsmaktens beslut att ta bort obligatorisk värnpliktig, 

öppnade upp för kvinnor att fylla platserna och kan liknas vid Dales (2002) gruvbyar i Norge 

som överlevde enbart genom att bryta djupt rotade institutionella mönster efter att gruvorna 

stängdes. Sammanfattningsvis kan man säga att polisen och försvarsmakten står under 

starkare tvång än brandmannakollektivet. Deras legitimitetsskapande normer har också 

ifrågasatts och därför skapat en öppning för att bryta de institutionaliserade ramarna, till 

skillnad från räddningstjänsten, vars normer ännu inte har ifrågasatts.  

7.1.1 Brandmannakollektivets möjligheter att bryta institutionaliserade mönster     

Brandmannakollektivet har en uppfattning om att de genom sin starka normbildning uppfyller 

sin legitimitet gentemot samhället, men samtidigt medgav samtliga stationer problem med att 

rekrytera deltidsbrandmän. I enlighet med försvarsmakten som fyllde upp sina kvoter med 

kvinnor, vore det enda rationella för räddningstjänsten att bryta sina institutionaliserade 

mönster och prova på nya vägar. Eftersom räddningstjänsten inte alltid har samma 
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utbildningskrav på deltidsbrandmän finns det en möjlighet för varje enskild station att söka 

upp kvinnorna på det lokala gymmet, informera om vad yrket innebär och bjuda in dem till en 

rundtur på stationen. Man bryter alltså de institutionella ramarna om rekrytering och öppnar 

upp för kvinnor att söka platserna.  

7.2 Feministisk och nyinstitutionell teori 
Den institutionella teorin bryter ned problemet genom tongivande aktörer som påverkar 

organisationen under lång tid. Så som vi ser det finns det sätt att öka kvinnorepresentationen 

inom brandmannakollektivet, bl.a. genom att ändra brandmännens nya institutionaliserade 

åsikter och normer genom professionen. Problemet är att detta sätt är tidskrävande eftersom 

problemet angrips under lång tid genom generationsskifte. Detta sätt får stöd av Bolman och 

Deal (2006) samt Scotts (2001) teorier om legitimitetssträvan genom professionen. Eftersom 

feministisk forskning är tongivande med angripning av problemet genom tvång, så som 

kvotering och särskiljning av kön, kommer inte detta sätt att förändra brandmannakollektivet 

som det är styrt idag. Detta tillvägagångssätt kan liknas vid feministiska teorier om att bryta 

könsmönster med hjälp av tvång, vilka beskrivs av Eriksson – Zetterquist och Styhre (2007) 

och det är mycket tveksamt om det är den mest legitima lösningen. 

Den feministiska teori som utrycks av Baigent (2001) gällande intern fostran ligger väldigt 

nära nyinstitutionella teorier om att nya åsikter institutionaliseras och organisationen därför 

blir kvar i samma spår. Vi ser också att den starka normbilden inom brandmannakollektivet 

har en djup förankring i den normbild som beskrivs av med hjälp av intersektionalitet 

(Eriksson – Zetterquist & Styhre 2006), som är en feministisk gren, där mannen är norm och 

kvinnan är den avvikande. Detta innebär att kvinnan måste prestera bättre än mannen för att 

uppnå samma status. Slutsatser som vi kan dra efter vår studie är att den nyinstitutionella 

teorin i kombination med feministisk teori utgör en bra grund för analys av mansdominerade 

yrkesgrupper.        

7.3 Rekommendationer    

För att kunna kräva förändring, genom tvingande regler, hos brandmannakollektivet kommer 

det att krävas en starkare styrning. Möjligheten finns om den nuvarande kommunala 

styrningen byts ut mot central styrning. På så vis kan alla stationer verka under samma 

kontroll vilket gör att man kan kräva mer av dem. T.ex. öronmärkning av platser, 

könsrelaterade fystester, och bättre kontroll över rekryteringsprocessen. Detta sätt kommer 

sannolikt gå snabbare, men möta en massivare kritik och ett massivare motstånd, med 

hänvisning till deras legitimitetssträvan genom normer.  

Ytterligare en möjlig ingång för förändring är att ändra samhällets norm för hur en brandman 

ska se ut. För att genomföra detta krävs att man redan långt ner i skolåldrarna börjar 

presentera kvinnliga brandmän så att barnen bär med sig en bild av en kvinna i branduniform i 

stället för en stor stark man. När normbilden ändras från samhällets sida hos en organisation 

som saknar konkurrenter, så kommer denna med största sannolikhet kämpa för att leva upp till 

den normbild som ger legitimitet åt yrkesutövandet. Vill folket se kvinnliga brandmän 

kommer kollektivet att arbeta för att ge dem kvinnliga brandmän, annars förlorar 

organisationen sin legitimitet utåt.        
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7.4 Studiens bidrag  

Det är viktigt att framhålla att syftet med denna studie inte i första hand varit att göra en 

jämförande studie mellan brandmannakollektivet, poliskåren och försvarsmakten, utan att 

finna orsaker till att kvinnorepresentationen inom brandmannakollektivet är långt ifrån en 

acceptabel jämställdhetsnivå. Det enda vi har undersökt i vår studie har varit om det finns 

belägg för att använda nyinstitutionell organisationsteori som förklaringsmodell för den låga 

kvinnorepresentationen hos brandmannakollektivet. Vi har inte varit intresserade av att ta reda 

på graden av tillämplighet hos denna teori, utan velat se om den överhuvudtaget kunde vara 

tillämplig i sammanhanget, samt om det gick att frångå den klassiska gender-teorin gällande 

jämställdhet inom mansdominerade yrken.  

Vi har funnit att den nyinstitutionella teorin, tveklöst är tillämpbar som förklaringsmodell för 

den låga kvinnorepresentationen inom brandmannakollektivet. Dock har vi inte helt kunnat 

utesluta den klassiska gender-teorin eftersom den i vissa fall har bidragit som förklaring, 

bland annat till den normbildning som starkt präglar brandmannakollektivet.  

7.4.1 Förslag till fortsatt forskning 

Det är av intresse att fortsätta forskning om professionens normbildning i 

brandmannakollektivet, då detta är avgörande för den framtida kvinnliga brandmannen. 

Likaså vore en jämförande studie mellan brandmannakollektivet, försvarsmakten och 

poliskåren, ett mycket intressant ämne för fortsatt forskning.    
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjufrågorfrågor 
Handlingsprogrammet & Rekrytering 

Är du/ni insatt i MSB´s handlingsprogram om jämställdhet och mångfald? 

Tycker du/ni att MSB tillhandahållit rätt stöd för att förverkliga handlingsprogrammets 

mål? Beskriv gärna varför. 

Har stationen en egen handlingsplan och skiljer sig denna i så fall från MSB:s? 

Om jämställdhetsplanen inte uppnås, tror du att det kommer få konsekvenser från MSB 

eller annan myndighet då? 

Tas handlingsprogrammets vision med i beräkningen när rekryteringsprocessen 

utformas? 

Vilka kvalifikationer anser du är viktigast vid rekrytering av en brandman? (Fria ord) 

Vid anställning av ny brandman anser du att yrkeserfarenhet eller utbildning är det 

tyngst vägande argumentet? 

Har din syn (och i så fall hur) på brandmannakollektivet förändrats från innan du 

påbörjade din utbildning, under utbildningen, samt under ditt yrkesverksamma liv? 

Motsvarade yrkeslivet de förväntningar som du hade på brandmannakollektivet? Om 

inte, vad var det som inte motsvarade dina förväntningar?  

Den officiella siffran för kvinnliga brandmän är i dag 3,6% för heltidsanställda. Anser 

du att det är ett problem att det är fler män än kvinnor som är brandmän? 

Tror du att MSBs vision om 40% nyrekrytering är en lösning på ett problem? Och tror 

du att visionen är möjlig att uppnå? Förklara.  

Hur många kvinnliga brandmän har ni på er station? Såväl heltids som deltidsanställda.   

Organisationen 

Upplever du att brandmannakollektivet är en organisation i ständig utveckling, eller 

upplever du att det är en ganska statisk (oföränderlig) organisation?    

Kan du kort beskriva din organisation, dess enheter och områden? Speglar din 

organisation en så kallad typisk brandstation, eller upplever du stora skillnader mellan 

olika stationer? 

Känner du att MSB som myndighet har förståelse för din organisation, 

funktionsmässigt/arbetsmässigt sett? 

Hur upplever du den hierarkiska strukturen i din organisation? Finns det exempelvis 

flera olika enhetschefer på samma nivå (decentralicerad) eller finns det en direkt 

vertikal struktur (top-down, centraliserad). Formell såväl som informell.  

Tycker du att det är lätt eller svårt att få igenom beslut på brandstationen? 
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Känns det ibland som att man får igenom ett beslut, men när det verkställs så blev det 

inte som det var tänkt? 

Känner du att den organisationsstruktur som är idag försvårar implementeringen av 

nya reformer eller beslut? Exempelvis: Finns det risk för att ett beslut stannar på vägen, 

(blir liggande på någons bord), eller att ingen anser sig ansvarig för att genomföra 

förändringen utan lägger det på ”de andra”.( ”Det är deras problem”)  

Händer det att ni som räddningstjänst ser på andra organisationer och försöker 

implementera deras arbetssätt? 

Vi upplever att brandmannakollektivet är en relativt unik organisation eftersom den 

saknar konkurrenter. Håller du med om detta och på vilket sätt skulle du säga att detta 

märks? 

Anser du att andra myndigheters åsikter om räddningstjänsten tas i beaktning, 

exempelvis vid beslutsfattning eller rekrytering? 

Har ni någon gång känt er tvingade att ändra ert arbetssätt av MSB eller andra 

myndigheter? 

Har du någon ledarskapsutbildning eller utbildning i organisationsteori? 

Upplever du/ni att vid ett beslut om förändring så är beslutet lätt att ta, men svårt att 

leva upp till?  

Vid förändringar, görs det någon uppföljning av resultatet? 

Känner du att det är viktigt att följa trender och moden i samhället gällande reformer 

och utveckling av din organisation? 

Anser du att er organisation behöver effektiviseras eller anser du att den redan är 

tillräckligt effektiv?  

Upplever du att det finns vissa outtalade krav eller förväntningar på hur en 

brandstation skall styras? Från vem? Samhälle, medarbetare, chefer, myndigheter etc.   

Kan du känna att du bär med dig åsikter, värderingar och praxis från din 

yrkesutbildning som du sedan använder dig av i ditt arbetsliv?  

 

 

Välj något av följande alternativ som du tycker beskriver ditt ledarskap och din 

organisation bäst: 

1. I vår strävan att bli bättre tror vi på att följa myndigheters direktiv. På detta sätt blir vi 

en mer konkurrenskraftig/attraktiv arbetsplats. 

2. I vår strävan att bli bättre tror vi på att följa andra arbetsplatsers vinnande koncept om 

en bra arbetsplats. 

3. I vår strävan att bli bättre tror vi på att upprätthålla och bevara epitetet 

brandmanskollektivet, så som arbetsuppgifter, utseende, yrkesutbildning m.m. Detta 

ökar vår legitimitet och gör oss därför till en attraktiv arbetsplats.   
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Bilaga 2 Fystest-protokoll  
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 

 

Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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