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Sammanfattning 
 

 

Syftet med vår uppsats är att genom kvalitativa intervjuer studera hur de som arbetar som 

utryckningspersonal inom Räddningstjänsten ställer sig till att få in kvinnor i sina 

arbetsgrupper. Brandmän inom den kommunala Räddningstjänsten i Västra Götaland 

upplever att en jämnare könsfördelning skulle kunna påverka den dagliga arbetssituationen 

gällande arbetsmiljö, arbetsuppgifter och relationer. Genom teorier från Daniel Levi och 

Erving Goffman resonerar vi kring hur män inom den operativa utryckningsstyrkan beskriver 

hur gruppsammanhållning och språk konstrueras på arbetsplatsen samt hur dessa individer 

anpassar sina liv efter olika roller beroende på vilken situation de befinner sig i. Enligt några 

av våra respondenter finns det aktörer på marknaden som anser att den svenska kommunala 

Räddningstjänsten bör bli en mer jämställd arbetsplats för att mer spegla det samhälle vi idag 

lever i. Våra resultat visar att män inom den operativa utryckningsstyrkan mer än gärna 

välkomnar kvinnor i organisationen under förutsättning att de deltar på lika villkor och inte 

särbehandlas på grund av sitt kön. Det finns inga absoluta hinder till att kvinnor kan arbeta 

inom den operativa utryckningsstyrkan i Räddningstjänsten och heller inga motstånd bland de 

respondenter vi tillfrågat. 

 

 
 
 
 
 

 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

 

1. INLEDNING 1 

1.1. Bakgrund 1 

1.2. Syfte 1 

1.3. Frågeställningar 2  

1.4. Begreppsdefinition 2  
 

2.  TIDIGARE FORSKNING 3 

2.1. Betydelsen av relationer inom räddningstjänsten 3 

      2.2.  Arbetsmiljö 4 

2.3. Arbetsuppgifter 5 

 
3.  TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 7  

      3.1. Daniel  Levi 7 

      3.2. Erving Goffman 8  

       

4. METOD 9 

4.1. Val av metod 9 

 4.1.1. Vetenskaplig inriktning 9 

         4.1.2.  Intervjuer 10 

4.2. Urval 10  

       4.2.1. Val av urval 10 

      4.2.1.1. Presentation av respondenter 10 

 4.3. Material 11 

 4.4. Undersökningens genomförande 11 

  4.4.1. Samtalet 11 

  4.4.2. Inspelning av intervjuer 12 

 4.5. Bearbetning och analys av materialet 13 

  4.5.1. Analys 13 

  4.5.2. Transkribering och kodning av materialet 13 

 4.6. Etiska överväganden 14 

 4.7. Validitet och reliabilitet 14 

 4.8. Förförståelse och värderingar 14 

 
5. RESULTAT 15 

5.1. En god arbetsmiljö kräver ett gott samtalsklimat 15 

5.2. Arbetsuppgifterna kräver fysisk och mental styrka 15 

      5.3  Vikten av att vårda relationer 17 

       5.3.1 Relationerna mellan kollegorna på arbetsplatsen 17 

       5.3.2 Påverkan på privatlivet 18 

 

 

 

 



6. DISKUSSION OCH TEORETISK ANALYS 20 

6.1. Resultatdiskussion 20 

 6.1.1. Arbetsmiljö 20 

 6.1.1.1. Den fysiska arbetsmiljön 20 

 6.1.1.2. Den psykosociala arbetsmiljön 20 

 6.1.2. Arbetsuppgifter 21 

 6.1.2.1. Fysiska arbetsuppgifter 21 

  6.1.2.2. Mentalt påfrestande arbetsuppgifter 23 

 6.1.3 Relationer 24 

 6.1.3.1 Relationer på arbetsplatsen 24 

  6.1.3.2. Hur privatlivet skulle kunna påverkas 25 

6.2. Metoddiskussion 26 

6.3. Slutsats 28 

6.4. Fortsatt forskning 28 

    

7. KÄLLOR OCH LITTERATURFÖRTECKNING  29 

 
8.  BILAGOR 31 

8.1. Missivbrev 31 

8.2. Intervjuguide 32 

8.3 Jämställdhetspolicy 33 

  



 

 

Förord  

 

Vi vill börja med att ge ett stort tack till våra respondenter på Räddningstjänsten som ställt 

upp på intervjuer och låtit oss följa med er i arbetet. Ni har med gott bemötande, tid, 

engagemang och omtanke mottagit oss och svarat på våra frågor. 

Vi skulle även vilja tacka Tobias, personalspecialist på Räddningstjänsten, för den hjälp vi 

inledningsvis fått med tillträde till organisationen. Utan er medverkan hade denna studie inte 

kunnat genomföras.   

Sist men inte minst vill vi även tacka vår handledare Kristina Bartley som med stort 

engagemang stöttat oss och hjälpt oss på rätt spår igen när våra tankar hamnat på fel håll. Vi 

har fått oumbärlig feedback på vår uppsats och för det är vi mycket tacksamma. 

Ett hjärtligt och stort tack till er alla!    

 

Borås maj 2016 Martina Mattsson & Maria Rudolfsson 
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1. INLEDNING 

I vårt inledande kapitel skapar vi en överblick till det område vi valt att undersöka. Vi 

presenterar även undersökningens syfte samt de frågeställningar vi haft som grund för vår 

studie. 

 

1.1 Bakgrund 

 

Vi har undersökt en brandstation inom Räddningstjänsten i Västra Götaland och den operativa 

utryckningspersonalens inställning och attityder till att få in kvinnor i de befintliga 

arbetslagen. Kvinnor återfinns på andra positioner i organisationen men bland den operativa 

utryckningspersonalen återfinns inte någon av kvinnligt kön (Bilaga 3). Vi har valt tre olika 

ingångar i uppsatsen vilka är arbetsmiljö, arbetsuppgifter samt relationer och hur dessa är 

utformade, och hur arbetslagen skulle påverkas av kvinnor inom dessa. 

 

I jämställdhetspolicyn från 2008 (Bilaga3) från den Räddningstjänst vi valt att undersöka 

finner vi att all heltidsanställd utryckningspersonal är män, vilket nu år 2016 fortfarande är 

oförändrat. Vidare läser vi att det finns en målsättning att arbetsmiljön ska vara god och 

kännetecknas av likabehandling och respekt, samt att arbetsförhållandena ska vara lämpliga 

för både kvinnor och män. 

 

Trots Räddningstjänstens i Västra Götalands jämställdhetsföreskrifter är således inte den 

heltidsanställda utryckningspersonalen inom räddningstjänsten en könsneutral arbetsgrupp så 

som även Myndigheten för skydd och olyckor konstaterat (Mellström, Olofsson, Ericson, 

Harrisson, Callerstig & Lindholm, 2014:7). I jämställdhetsplanen (Bilaga 3) vi fått från 

Räddningstjänsten i Västra Götaland från 2008 framkommer det att inställningen till att få in 

kvinnor i arbetslagen är positiv vilket vi ifrågasätter då arbetsplatsen är precis lika homogen 

idag som den var 2008 då den senaste jämställdhetsplanen reviderades.  

 

Vi upplever att samhället genomsyras av strävan efter likhet mellan könen och att 

arbetsplatser ska vara jämställda, ett undantag dock, är Räddningstjänsten där denna norm 

bryts genom att utryckningspersonalen uteslutande är män (Bilaga 3). Vi anser att debatten 

gällande kön har hamnat i rampljuset i vårt samhälle, och vi är intresserade av hur den 

operativa utryckningsstyrkan inom Räddningstjänsten själva, utifrån ett könsperspektiv 

reflekterar kring arbetsmiljö, arbetsuppgifter samt relationer. Räddningstjänsten framhåller att 

de kommer att lägga vikt på att få in fler kvinnor inom utryckningspersonalen och är därför 

också intresserade av att få en inblick till inställningen samt vilka attityder som råder i ämnet.  

 

I Arbetsmiljölagen redovisas olika fysiska men även psykosociala arbetsförhållanden som 

spelar stor roll och är av hög vikt för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Där inkluderas alla 

de aspekter som en löntagare utsätts för under sina arbetsdagar. Det handlar om så väl ljus, 

ljud och tillgång till frisk luft som tekniska anordningar och redskap, personlig hygien, 

persontransport och vila (Zanderin, 2011:22) Precis som på övriga arbetsplatser är 

arbetsmiljön inom räddningstjänsten en mycket viktig del av arbetsdagen. Arbetsmiljön på 

Räddningstjänsten har vi valt att delat upp i två olika kapitel, den fysiska samt den 

psykosociala arbetsmiljön för att enklare kunna urskilja hur väl anpassade dessa är för att 

passa anställda av båda könen. 
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1.2  Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att studera hur de som arbetar som utryckningspersonal inom 

Räddningstjänsten ställer sig till att få in kvinnor i sina arbetsgrupper. Vi har valt att fokusera 

på den operativa utryckningsstyrkan och haft fokus inom tre olika områden; arbetsmiljö, 

arbetsuppgifter samt relationer i arbetslagen och i privatlivet.  

 

 

1.3 Frågeställningar 

 

För att få svar på vårt syfte utgår vi från följande frågeställningar: 

 

 

 Hur är den fysiska och psykosociala arbetsmiljön anpassad för båda könens 

möjligheter att utföra arbetet som brandman? 

 

 Vad anser brandmännen att det finns för möjligheter och begränsningar i 

arbetsuppgifterna för kvinnliga brandmän? 

 

 Vilken betydelse har relationerna mellan individerna i arbetslagen och hur skulle en 

kvinnlig brandman påverka relationerna kollegorna emellan samt kollegornas 

relationer till sina respektive? 

1.4 Begreppsdefinition 

 

För att undvika missförstånd gällande de begrepp som används genom uppsatsen har vi valt 

att använda oss av Becker (2008:122-124) och de sätt som han använder sig av för att 

definiera begrepp. Det begrepp vi speciellt vill definiera presenteras härmed: 

Operativ utryckningsstyrka/- den operativa utryckningspersonalen är densamma som 

bland allmänheten benämns som brandman.  Dessa individer åker från brandstationen på 

larm, stora som små och de har alla likvärdig kompetens på den station vi undersökt. De 

jobbar alla oregelbunden arbetstid enligt schema (Borås Stad, 2011/KS0300 107). 
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2. TIDIGARE FORSKNING 
 

Vi fann att mycket forskning har genomförts inom temat genus och könsroller inom 

räddningstjänsten, dock finner vi få forskningsrapporter gällande den operativa 

utryckningsstyrkans inställning och attityder till kvinnor inom den operativa 

utryckningsstyrkan. Aspers förklarar vikten av att studera tidigare forskning för att få god 

kunskap inom området för att finna luckor var intressant empirisk forskning kan formas 

utifrån (Aspers, 2011:71). Vi redovisar nedan tidigare forskning efter tema: jämställdhet och 

relationer inom räddningstjänsten, arbetsmiljö samt forskning gjord kring arbetsuppgifter 

inom Räddningstjänsten. 

 

2.1 Betydelsen av relationer inom räddningstjänsten 
 

Det finns ett flertal forskare som skrivit rapporter med utgångspunkter såsom maskulinitet på 

arbetsplatsen och hur det manifesteras. Artikeln skriven av Batty och Burchielli (2010) 

beskriver hur kvinnor inom räddningstjänsten i Australien kan ses som könssegregerade och 

hur både horisontell och vertikal segregationen påverkar relationer på arbetsplatsen. Batty och 

Burchielli resonerar även kring hur historien påverkar räddningstjänsten att vara en maskulin 

arbetsplats och hur kvinnor blir exkluderade till yrket på grund av de fysiska förutsättningarna 

som är bättre för män än för kvinnor. Annan forskning kring just kvinnor inom 

Räddningstjänsten i England kommer från Tessa Wright (2008) om hur relationer konstrueras 

på en manligt dominerad arbetsplats och hur kvinnor bland vissa män anses hota den 

homogena och stabila familjebild som ofta återfinns inom Räddningstjänstens operativa 

utryckningsstyrka.  

Mathias Ericson har sedan tidigare forskat kring räddningstjänstens vardag och haft 

varierande perspektiv på sin forskning. Ericson skriver i sin avhandling (2011) om tre begrepp 

som anses relevanta för att kunna förstå brandmännens vardag. Ericson menar att dessa tre 

begrepp; maskulinitet, intimitet samt gemenskap är de tre grunder varpå brandmäns 

gemenskap bygger på. Författaren beskriver även hur det talade språket, hur jargongen på 

arbetsplatsen är betydelsefull för att relationerna mellan individerna på arbetsplatsen ska 

fungera. Ericson beskriver i sin avhandling: 

 

”Jargongen var ett sätt för var och en att bekräfta ett djupt 

förtroende för varandra, vilket var en viktig 

tillgång…”  (Ericson, 2011:129) 

 

Brandmännen som Ericson i sin studie undersökt påvisar att den gemenskap han finner genom 

den jargong männen använder sig av inte skulle vara likadan om det fanns kvinnor på 

arbetsplatsen. Med kvinnor skulle den samtalsform som används snarare bli justerad så att det 

inte skulle anses som passande med ett specifikt språk. I sin studie förklarar Ericson också att 

denna typ av jargong verkar vara specifik för just arbetslagen, de som arbetar operativt, och 

att de som arbetar på andra ställen i organisationen inte är deltagande på samma vis som de 

inom den operativa utryckningsstyrkan (Ericson, 2011:129). I sin studie beskriver även 

författaren hur homosocialitet, det vill säga mäns sociala intresse av andra män, får en viss 

innebörd då brandmän inom arbetslagen har tendenser att känna en form av intimitet som 

sammanfogar gemenskapen. Denna intimitet ska inte förväxlas med den sexuella intimiteteten 

utan istället förstås som att det konstrueras en gemenskap som kan vara särskilt svår för en 

kvinna att bli delaktig i (Ericson, 2011:161). 

Den brittiske forskaren David Baigent (2001) har skrivit en rapport kring Räddningstjänsten i 

England, och i den resonerar även han kring sina fynd i sin studie av brandmän att den verbala 
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jargongen kan ses utifrån det perspektiv att brandmännens sätt att tala med varandra kan ses 

som ett maktspel där man mäter vem som bäst kan vara man i den avsikten att mannen ska 

vara utmanande och modig, och att denna jargong präglar hela arbetslivet för brandmän 

(Baigent, 2001:68f, 83f). Precis som Ericson (2011) och Baigent (2001) förklarar Thurnell-

Read och Parker i sin artikel från 2009 hur Räddningstjänsten tillhör en maskulin arbetsplats 

där den operativa utryckningspersonalen själva anser sig tillhöra en grupp där maskulina 

koder såsom fysisk och teknisk kompetens i samband med en särskild upplevd 

familjetillhörighet är specifik för just denna yrkeskategori. Mackay Yarnalô , Dowler och 

Hutchinson skriver  i sin artikel (2004) hur män som arbetar inom Räddningstjänsten i USA 

beskriver sin arbetsplats som en andra familj. Då dessa brandmän under långa perioder 

spenderar mycket tid tillsammans beskriver artikeln att oavsett vad individerna tycker om 

varandra måste de se bortom detta för att kunna fungera tillsammans som en grupp i 

krissituationer. Vidare beskriver de intervjuade brandmännen att det är på brandstationen de 

känner sig säkra och har möjlighet att bearbeta intryck och problem, såväl arbetsrelaterade 

som privata, helt enkelt är arbetskollegorna en andra familj.  I artikeln förklaras 

brandstationen som en homogen maskulin arbetsplats där de anställda identifierar sig som en 

del av en grupp där teamgemenskapen är av sällan skådad karaktär, något som beskrivs som 

särskilt för yrket. Författarna berättar vidare hur deras respondenter talar om påverkan på 

privatlivet då brandmännen ofta får en närmare relation med sina kollegor än sina respektive, 

och hur yrket som brandman inte är ett arbete utan snarare en livsstil. 

 

Myndigheten för skydd och beredskap (MSB i Sverige) utkom 2009 med en rapport som visar 

att det finns mål om att på lång sikt nå en könsfördelning som är mer jämn inom den operativa 

utryckningsstyrkan i Räddningstjänsten, och att ca 40 % av de som anställs inom 

brandmannakollektivet i Sverige år 2014 ska vara kvinnor. Positiv särbehandling tas upp, och 

handlar om att exempelvis kvinnor ska få företräde vid rekryteringsförfarandet om det finns 

ett uttalat jämställdhetsmål inom organisationen (Axelsson, 2009:11). I motsats till 

ovanstående rapport påvisar Engström, Jakobsen & Krekula i sin forskning (2012) att 

majoriteten av de tillfrågade är negativt inställda till att tillämpa positiv särbehandling för att 

utjämna könsskillnaderna i den operativa utryckningsstyrkan. Som argument mot positiv 

särbehandling ges bland annat att det ska vara den mest lämpade personen som ska få jobbet, 

inte att det ska bero på vilket kön man tillhör. Innebörden är att samma möjligheter och 

villkor ska gälla för alla som söker sig en tjänst inom den operativa utryckningsstyrkan i 

räddningstjänsten. Majoriteten är emot det som i allmänhet kallas för kvotering, i detta fall 

kvotering av kvinnor till utryckningsstyrkan för att nå mål för en ökad jämställd arbetsstyrka 

(Engström, Jakobsen & Krekula, 2012:113). Respondenterna i Engström m.fl studie påvisar 

också att jämställdhetsarbetet aldrig får gå till överdrift och ta fokus på vilket kön en 

brandman har, och inte heller är det riktigt när kvinnor kvoteras in (Engström, Jakobsen & 

Krekulas, 2012:27f). 

 

 

2.2 Arbetsmiljö 
 

Mathias Ericson har vid flera tillfällen varit verksam som forskare kring Räddningstjänsten, 

och skrev 2009 på uppdrag av dåvarande Räddningsverket, nuvarande Myndigheten för 

samhällskydd och beredskap, en rapport gällande jämställdhet och mångfald inom kommunal 

Räddningstjänst. Rapporten är en översikt av den forskning och de studier som analyserat 

vilka möjligheter eller svårigheter som kan återfinnas för bland annat jämställdhet inom den 

kommunala räddningstjänsten. Fokus har varit att undersöka, utifrån ett brandmannakollektiv, 

fem olika områden. Dessa är; uppfattningen kring vem som passar som brandman, hur 
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rekrytering sker, utbildningssituation samt den fysiska och sociala arbetsmiljön. En del av 

Ericsons rapport hanterar den sociala arbetsmiljön för dem i operativ utryckningsstyrka som 

påvisar att för att jobba som brandman krävs nära relationer då brandmän är beroende av sina 

kollegor för att situationer och moment i arbetet kräver det av dem då olycksplatser ofta är 

både farliga och svåra att hantera (Ericson, 2009:15). Vikten av att vara nära sina kollegor 

återspeglas också då en stor del av deras arbetstid spenderas i att vänta på larm och under 

denna tid lever personalen under familjelika förhållanden. Under dessa förutsättningar skulle 

en undermålig social arbetsmiljö inte fungera. När det kommer till den fysiska arbetsmiljön 

gör rapporten gällande att både den tekniska utrustning som används förstärker de 

uppfattningar kring vilka som förväntas bli hemmastadda i yrket. Rapporten visar att den 

fysiska arbetsmiljön kan verka både exkluderande samt inkluderande, och att den miljön de 

vistas i förstärker vissa uppfattningar kring likhet och nära relationer, och det kan finnas 

svårigheter att komma till rätta med vissa delar av den fysiska arbetsmiljön för att passa både 

män och kvinnor (Ericson, 2009:15). Rapporten visar också att för att förstå 

Räddningstjänsten, måste vi förstå att brandmän rör sig mellan två världar. Den ena är den 

värld där de befinner sig mitt i arbetslivet ute på larm där de arbetsuppgifter man utför är de 

som räknas och det är även där de kan se vilka de riktiga kollegorna är.  Den andra världen är 

då utryckningspersonalen befinner sig på stationen i väntan på larm, där det mer handlar om 

att anpassa sig till kulturer och normer och hierarkier. Om man inte smälter in och kan 

anpassa sig efter de sociala regler som gäller blir det svårt att stanna kvar i yrket (Ericson, 

2009:17). 

 

Zanderin (2011)  resonerar kring vad en tillfredställande arbetsmiljö är och vem som bär 

ansvar för den, samt vikten av det systematiska arbetsmiljöarbetet (Zanderin, 2011:22-24). 

Boken har flera medförfattare och Katarina Hjelm skriver om de sociala förhållanden och 

kvinnors hälsa samt hur arbetet har betydelse för den allmänna folkhälsan och ger en aktuell 

bild av hur arbetsmiljön påverkar medarbetarnas hälsa (Zanderin, 2011:65-71). Bengt 

Denwards forskning kring den fysiska arbetsmiljön och vilka faktorer som påverkar den, 

behandlar ämnen såsom exempelvis ljus och ljud och olika former av strålning (Zanderin, 

2011:99-129). Vidare beskriver Krister Håkansson hur den psykosociala arbetsmiljön 

påverkar arbetstagarna och nämner faktorer såsom stress, utbrändhet och konflikter som några 

av de aspekter som påverkar den psykosociala arbetsmiljön (Zanderin, 2011:143-168). Lars 

Zanderins forskning visar hur den ökade stressen på individerna gör att många anställda slås 

ut från arbetsmarknaden då författaren menar att den moderna människan har svårt att släppa 

tankarna på arbetet och skapa sig en meningsfull fritid skild från det dagliga arbetet 

(Zanderin, 2011:213f). 

 

 

2.3 Arbetsuppgifter 
 

Den tekniska utrustning som utryckningspersonalen använder i sitt dagliga arbete är tydligt 

kopplat till kön enligt Ericsons (2009) rapport. Rapporten visar att det kan förväntas att ju fler 

kvinnor som kommer in i yrket desto större krav kommer på att formge verktyg och materiel 

som är både lättare att bära och handskas med (Ericson, 2009:16). Även Baigent lyfter i sin 

forskning frågan kring den utrustning som används, och hur det bland personalen finns ett 

motstånd till att utveckla tekniken då den nya tekniken kan utgöra ett hot mot den manlighet 

som många brandmän anser sig bevisa då de är tvingade att hantera tung och fysiskt krävande 

utrustning (Baigent, 2001:59). Även Engström, Jakobsen & Krekula beskriver i sin forskning 

(2012:83) kring hur det finns regionala uppfattningar till kvinnors möjligheter till styrka, och 

att det finns en ökad positiv attityd till de som arbetar på en station med färre anställda. 



 

6 

 

 

Ericson beskriver i sin studie (2011) hur männen i arbetslagen påvisade hur viktigt de ansåg 

det var med fysisk styrka i förhållande till de arbetsuppgifter de ute på larm fick genomföra. 

De intervjuade menade på att det var viktigt att våga ta risker och kunna kontrollera känslor 

då de var på larm (Ericson, 2011:156f). Engström, Jakobsen & Krekula skriver i sin 

avhandling (2012) om hur de intervjuade uttrycker sig kring män och kvinnor gällande de 

förekommande arbetsuppgifterna som brandman: 

 

”Kön eller etnicitet spelar ingen roll, man måste inte sätta folk i 

fack. Bästa man/kvinna/invandrare/rödhårig/flintskalliga bör få 

jobbet. Det ska inte spela någon roll vad man är eller har för 

utseende” (Engström , Jakobsen och  Krekula, 2012:94) 

 

Iforskningen redovisas att de tillfrågade kvinnorna också vid tillfällen upplevt att de haft en 

begränsad fysisk förmåga vid tillfällen då det varit många tunga lyft. Många svarar att fysisk 

styrka är avgörande för yrkesutövningen, men några menar att den fysiska styrkan kan 

kompenseras med annat, exempelvis erfarenhet. Några argumenterar att yrket som brandman 

är ett lagarbete där man kompletterar varandra och där viss fysisk svaghet skulle kunna 

ersättas (Engström , Jakobsen och  Krekula, 2012:85). Exempel på citat från de intervjuade 

gällande den fysiska styrkan är: 

 

”Som vi arbetar idag och med den utrustning vi använder är det 

svårt för kvinnor att kunna/orka utföra vissa saker, t.ex. att 

klippa bil” och ”Mindre styrkor innebär större belastning på 

den enskilde brandmannen” samt ”Med dagens till antalet 

decimerade styrkor finns det inget utrymme för en svagare länk” 

(Engström , Jakobsen och  Krekula, 2012:86). 

 

Den tidigare forskning vi valt att redovisa belyser alla de områden vi undersökt inom 

Räddningstjänsten och är därför relevant då den hjälper till att påvisa hur vår uppsats hänger 

samman. 
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3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 

Vi har valt att presentera teorier från Daniel Levi och Erving Goffman då dessa är väl 

överensstämmande med uppsatsens syfte och frågeställningar då de förklarar våra 

respondenters sätt att reagera och interagera på arbetsplatsen och till viss mån i det civila 

livet. 

 

3.1 Daniel Levi 

 

Daniel Levi har en teori kring gruppdynamik och hävdar att det finns två olika delar gällande 

forskningen kring arbete i lag. Den ena delen är psykologisk forskning som återfinns rörande 

hur individer samarbetar i mindre lag samt den andra delen är att olika sorters lag på 

arbetsplatser har vuxit fram de senare decennierna och blivit mer och mer vanligt. Forskning 

inom olika ledarskapsfunktioner har utvecklat arbetslagens arbetssätt och kunnat bidra med 

tips och ideer för hur dessa arbetslag skall kunna utvecklas och bli effektivare (Levi, 

2014:xix). Levi för dessa två delar av forskning samman vilket således förklarar de 

grundläggande psykologiska begreppen av gruppdynamik med fokus på lag på arbetsplatsen 

(Levi, 2014: xix).  

 

I teorin framkommer det att de grundläggande delar såsom mål, normer, samarbete och 

kommunikation tillsammans med konflikter, beslutsfattande, problemlösning, kreativitet och 

att värdera mångfald är en av de största utmaningar lagen möter (Levi, 2014:48-52). Levi 

förklarar det faktum att det kan bli konkurrens mellan lagmedlemmarna i olika situationer där 

han ifrågasätter varför lagmedlemmarna upplever detta.  I Levis teori läggs stor vikt vid 

kommunikation och den är indelad i sändare, mottagare och meddelande. Han menar att det är 

viktigt att sändaren och mottagaren tolkar meddelandet på samma sätt och att meddelandet 

skall vara tydligt. Levi resonerar kring, och lägger stor vikt vid kommunikationen inom lagen 

(Levi, 2014:102-104). För att ha ett gott kommunikationsklimat menar Levi att individerna 

behöver känna att det är enkelt att prata med gruppen och att det råder ett sådant klimat i 

arbetslaget så att individerna vågar öppna sig och det betyder i sin tur att individerna känner 

sig psykologiskt säkra i gruppen och att tilliten till varandra inom laget är befäst (Levi, 

2014:105-107). 

 

I Levis teori framkommer att mångfald kan både öka och minska ett lags effektivitet genom 

att kommunikationen är bra eller dålig. Med detta menar han att det är viktigt med god 

kommunikation i ett arbetslag för att det skall fungera så smärtfritt som möjligt. Vidare menar 

författaren att mångfald inom exempelvis genus, kön och ålder är bra då den kan leda till nya 

infallsvinklar men Levi ser alltid den andra sidan av myntet och påvisar även att just dessa 

attribut som ses som positiva för laget även kan ses negativt då stor spridning mellan etnicitet, 

kön och ålder kan bli svårt att hantera då kommunikationen kan visa sig något komplicerad 

genom språkliga och kulturella skillnader (Levi, 2014:242-251).  

 

Levi menar att gruppen utvecklar en gruppidentitet och skapar normer inom gruppen. Detta 

skulle kunna liknas vid ett eget språk eller “jargong” vilket kan förminska en individ och göra 

det svårt för nya individer att bli en del av arbetslaget. Samtidigt som Levi påvisar att det kan 

vara svårt för en ny lagmedlem att ta sig in och bli en del av laget kan tillskottet ses positivt 

då Levi menar att en ny individ kan få teamet att tänka till, vad de egentligen säger och gör 

vilket då blir en form av självanalys (Levi, 2014:156-157). 
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Om laget ska bli framgångsrikt eller inte avgörs av vissa parametrar. Levi menar att teamets 

relation till övriga medarbetare i organisationen är viktig för att teamet ska lyckas etablera 

eller tilldelas en viss legitimitet. Legitimiteten vårdas genom att förvalta och förstärka laget 

och lagandan ihop med ett väl fungerande ledarskap. För detta krävs ett konsistent beteende 

vilket betyder att alla i laget skall behandlas lika utan att favorisera eller diskriminera samt att 

ta hänsyn till varandra genom att respektera varandras förmågor, skillnader och brister. I 

Levis teori belyses att ledaren i gruppen bör tillämpa ett inkluderande beteende vilket innebär 

att alla deltagare skall involveras så allas synpunkter framkommer. Ledaren bör använda sig 

av ett uppriktigt beteende genom att alltid belysa om det positiva och det negativa i gruppen 

och gruppens arbetsuppgifter (Levi, 2014:196-197). 

 

3.2 Erving Goffman 

 

Erving Goffmans synsätt på samhället brukar kallas för ett dramaturgiskt perspektiv. Han 

menar att vi alla spelar teater, med det menat att vi alla står på en “scen” och vill göra ett bra 

intryck på vår “publik”. Goffman menar med detta att vi försöker spela en roll för andra 

människor för att de ska få ett så gott intryck av oss som möjligt (Goffman, 2014:9). Vidare 

delar författaren in teaterteorin i olika delar. Den första att nämnas är “fasad” vilken är den 

expressiva utrustningen av standardtyp som med eller utan avsikt används under 

framträdandet för att understryka den verklighet aktören vill förmedla. 

Precis som på en teater finns det ett ställe för själva framträdandet, detta kallar Goffman för 

“stage”/”främre regionen” och ett ställe för förberedelser “backstage”/”bakre regionen”. 

Framträdandet som en individ gör på scenen/ främre region kan se ut som ett skådespel där 

individen försöker upprätthålla fasaden och följa vissa normer. I den bakre regionen, off 

stage, förbereds framträdandet och här hålls hemligheterna dolda från publiken. Här kan man 

lämna sin roll ett tag och det är ofta en förutsättning för att klara av att spela sin roll. Som 

publik får man inte tillträde till den bakre regionen utan ser bara den främre regionen vilket 

gör det svårt för publiken att veta vad som är en roll och vad som är den egentliga människan. 

När en individ spelar en roll förutsätts det att individerna som rollen spelas för tar 

uppträdandet på allvar, tror på det framförda. Rollen måste således spelas på ett mycket bra 

vis (Goffman, 2014:28-35).  

 

Goffman resonerar om diskrepanta roller och menar med detta att en generell målsättning i 

varje team är att upprätthålla den definition av situationen som dess framträdande uppmanar. I 

denna situation pratar Goffman om tre olika typer av hemligheter. Den mörka hemligheten 

som består av fakta kring teamet som teamet känner till och försöker dölja då det är oförenligt 

med den bild som teamet försöker ha mot sin publik. Strategiska hemligheter handlar om 

egenskaper och avsikter som teamet döljer för sin publik för att undvika att publiken 

förbereder sig på teamets nästa drag. Insidehemligheter kan ha obetydlig strategisk betydelse 

och kan avslöjas utan större betydelse, dock kan teammedlemmarna vid ett avslöjande komma 

i konflikt med varandra eller ledningen då de team medlemmar som ej kände till hemligheten 

får ett kvitto på utanförskap (Goffman, 2014:126-148). 

 

 

Vi finner dessa teorier lämpliga då det visat sig att flera av våra intervjupersoner berättat att 

de spelar olika roller beroende på var de befinner sig precis som Goffman beskriver i sin teori. 

Vidare pratar alla våra respondenter om en viss jargong och en stark gruppdynamik som Levi 

förklarar i sin teori. 
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4. METOD 
 

Vi redovisar här hur vi genomförde vår undersökning, och i kapitlet behandlar vi val av 

metod, hur vi gick tillväga och hur vi bearbetat och analyserat vårt empiriska insamlade 

material. 

 

4.1 Val av metod 

Det anses idag att kvalitativa metoder och ansatser är självklara i samhällsvetenskaplig 

forskning, men så har det inte alltid varit. Samhället har förändrats och utrymmet för 

kvalitativ forskning har ökat då det anses vara ett bra sätt att skapa ny kunskap. Aspers menar 

att det är när forskaren trivs i sin roll som bra kvalitativ forskning skapas där forskaren lyckas 

skapa en förklaring genom de teorier som presenteras. En kvalitativ ansats är ifrågasättande 

för att försöka förstå det som undersöks genom att gå närmare det man studerar för att skapa 

en bättre förståelse (Aspers, 2011:13). Aspers beskriver vidare att det som han benämner 

etnografiska metoder är deltagande observation och intervjuer där båda är mellanmänskliga, 

det vill säga att forskaren interagerar med dem som undersöks, talar med dem hen studerar 

och observerar vad aktörerna gör. Ur sådana situationer kan inte forskare gå utan att bli 

påverkad av andra människor, likväl som att hen påverkar de människor hen agerar med. Helt 

i linje med Aspers (2011:32f) var vi inställda på att omställningen och interaktionen med ett 

nytt fält skulle bli svårt. Dock har vi mött människor som är experter inom sina områden och 

har gett oss mycket erfarenheter vilket har varit personligt utvecklande för oss som forskare.  

Vilken metod som används är beroende av vilket syfte vi som författare utformat (Aspers, 

2011:78). Den kvalitativa forskningen går på djupet för att försöka beskriva hur, vad samt 

varför olika ting sker och metoden försöker sedan tolka detta utifrån kontexten, eller det 

sammanhang som omgärdar. I motsats till kvalitativ forskningsmetodik finns den kvantitativa 

metoden där forskning bedrivs utifrån enkätundersökningar, frågeformulär eller experiment 

där forskare vill få korta koncisa svar där hen från början har en forskning strukturerad efter i 

förhand valda teorier. Kvantitativ forskning analyseras sedan för att framställas med 

statistiska metoder i diagram, tabeller och vidare (Bryman, 2011:40-46). Då våra 

frågeställningar och syfte utgår från att ge svar på våra respondenters attityder kring kvinnor 

inom den operativa utryckningsstyrkan inom Räddningstjänsten föll det sig naturligt att välja 

en kvalitativ forskningsmetodik, för att få mer fylliga och djupa data där vi kunde få en större 

förståelse till vad som ligger bakom de intervjuades attityder kring de ämnen vi studerade. 

4.1.1 Vetenskaplig inriktning 

När vi formulerat grundtankarna kring vårt syfte och våra frågeställningar tog vi kontakt med 

den aktuella Räddningstjänst vi ämnade undersöka och bokade ett möte för att kunna stämma 

av med organisationen hur vi kunde gå tillväga. Efter det inledande mötet bestämde vi att ha 

en induktiv ansats i vår uppsats, med innebörden att vi hade teorier som vi ville utforska mot 

vårt senare insamlade material (Aspers, 2011:95-96). Becker resonerar kring att den deduktiva 

ansatsen inte behandlar begrepp korrekt utan menar att de resultat som framkommer kan 

påverkas, och hävdar att ett induktivt angreppssätt är bättre, och det är också det induktiva vi 

valt (Becker, 2008:121).  
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4.1.2 Intervjuer 

För insamlingen av material till vår studie valde vi intervjuer då vi ansåg att denna metod bäst 

skulle hjälpa oss att besvara syfte och de frågeställningar vi konstruerat, då vi ville undersöka 

attityder hos den operativa utryckningspersonalen och ansåg att det skulle bli svårt att få fram 

tillräckligt bra material om vi hade valt en kvantitativ ansats. Aspers resonerar kring att det 

finns flertalet olika sätt som intervjuform (2011:137f) och vårt val har fallit på en 

semistrukturerad intervjuform så att våra respondenter inte skulle sväva iväg alltför mycket 

under intervjuerna, och att vi som intervjuare kunde vara flexibla och ställa relevanta 

följdfrågor till respondenterna för att få möjligheten att vidare utforska intressanta reflektioner 

som uppkom (Aspers, 2011:139-140). Det fenomenologiska synsätt vi haft gav oss en 

möjlighet att kunna beskriva det unika och konkreta istället för att finna generella mönster i 

det vi undersökt. Den fenomenologiska undersökningen syftar ofta till att få fram 

beskrivningar av respondenternas livsvärldar precis som vi haft för avsikt att göra (Justesen 

&Mik-Meyer, 2011:38-40). Vi ville vara flexibla under intervjuerna för att kunna, vid behov, 

undersöka djupare i intressanta teman. Ingen av våra respondenter var negativt inställd till att 

bli inspelad och för att undvika att viktiga och intressanta delar inte kom med på inspelningen 

stängdes inte inspelningen av förrän vi lämnade intervjurummet (Bryman, 2011:430-431). 

4.2  Urval 

Vi intervjuade åtta individer från den operativa utryckningspersonalen och vi har varit 

intresserade av att undersöka utryckningspersonalens inställning samt attityder till att anställa 

kvinnor i dessa arbetslag utifrån tre valda aspekter; arbetsmiljö, arbetsuppgifter samt 

relationer. 

4.2.1 Val av urval 

Becker (2008:78) resonerar kring att ett urval ska vara representativ för en hel grupp, och vi 

har gjort ett strategiskt urval genom att välja en station i Västra Götaland, som inte har några 

kvinnor i den operativa utryckningsstyrkan. Vi mailade ett missivbrev (Bilaga 1) till den 

personalspecialist vi haft ett inledande möte med och hen vidarebefordrade vårt brev till 

samtliga fyra arbetslag för läsning. För att skaffa oss en förståelse kring våra tre teman 

arbetsmiljö, arbetsuppgifter samt relationer gjorde vi flera besök i studiesyfte på stationen för 

att skaffa oss en större förståelse innan vi slutligen genomförde våra intervjuer. Vi fick sedan 

möjlighet att delta under alla fyra arbetslags vardag och under det morgonmöte som varje 

arbetslag inledningsvis hade, var vi deltagande. Under detta morgonmöte fick vi inledningsvis 

en kort presentation av alla medarbetare som skulle vara med under dagen och på detta vis 

fick vi en inledande beskrivning som gjorde att vi skapade oss en uppfattning om vilka som 

skulle kunna passa som respondenter. Vi valde sedan ut två respondenter i varje arbetslag, och 

alla respondenter är spridda i ålder och antal arbetade år för att urvalet skulle bli så brett som 

möjligt (Bryman, 2011:350, 394). Vi har totalt genomfört åtta intervjuer. 

4.2.1.1 Presentation av respondenter 

För att säkerställa våra respondenters anonymitet har vi valt att presentera dessa som en enda 

grupp. Våra åtta respondenter är mellan 24 och 63 år gamla, och har arbetat inom 

räddningstjänsten i mellan 3- 25 år. Det är endast två av våra respondenter som inte lever i en 

relation och samtliga respondenter är män. För att bevara anonymiteten och konfidentialitet av 

våra respondenter kommer vi använda fingerade namn, och fortsättningsvis benämner vi dem: 

Börje, Johan, Patrik, Torbjörn, Anton, Simon, Carl och Hans. Vi valde att presentera de citat 
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som förekommer i resultatet med dessa fingerade namn för att läsaren enklare ska kunna få en 

överblick över det presenterade resultatet. 

4.3 Material 

Utifrån ett antal förkonstruerade intervjufrågor byggde vi vår intervjuguide som vi ansåg 

skulle besvara de frågeställningar och syfte vi konstruerat. Vår intervjuguide hade vissa 

förkonstruerade frågor, men vi hade relativt öppna frågor för att kunna djupstudera i form av 

följdfrågor som passade in i de teman vi hade konstruerat vår intervjuguide efter (Kvale & 

Brinkmann, 2009:43). I viss mån fick vi i intervjusituationen anpassa oss efter hur intervjun 

utformades beroende på de respondenter vi intervjuade då vissa respondenter var mer talföra 

än andra. I intervjuguiden valde vi att strukturera den efter hur-frågor mer än varför-frågor, 

precis som Becker beskriver. Att använda varför-frågor hade i viss mån kunnat begränsa 

svaren då respondenterna istället möjligen intagit en försvarsställning då sådana frågor kan 

uppfattas ha en negativ klang (Becker, 2008:69f). Genom att konstruera en intervjuguide 

utifrån hur-frågor upplevde vi att detta skulle generera mer omfattande svar från våra 

respondenter. Alla individer vi intervjuat har fått samma frågor att besvara utifrån de teman vi 

strukturerat intervjun efter, dock har vissa följdfrågor varit varierande beroende på vad som 

framkommit i intervjun. 

4.4 Undersökningens genomförande 

För att få ut all information till våra respondenter på ett tydligt vis skickade vi med e-post ett 

så kallat missivbrev (Bilaga 1) till personalspecialisten som vidarebefordrade detta till de fyra 

arbetslagens inkorgar. Vårt missivbrev innehöll en kort presentation, undersökningens syfte 

samt information om de forskningsetiska regler såsom Aspers beskriver (2011:80).Vi 

skickade även med våra kontaktuppgifter om respondenterna vid ett senare tillfälle skulle vilja 

stryka, lägga till eller på annat vis ändra i sin utsago. 

4.4.1 Samtalet 

Alla våra intervjuer har genomförts i Räddningstjänstens lokaler och ingen av våra 

respondenter har varit negativt inställd till att bli intervjuad. Alla intervjuer genomfördes på 

arbetsplatsen då våra respondenter varit i behov av att vara nära på grund av arbetets natur, 

och att de alla varit i beredskap för larm under våra intervjusessioner. Intervjuerna har 

genomförts bakom stängda dörrar och varje intervju har tagit drygt en timme att genomföra. 

Vi valde att genomföra intervjuerna med endast en intervjuare per respondent, av flera skäl. 

Dels för att vara tidseffektiva i våra intervjuer vi skulle genomföra på grund av risken att bli 

avbrutna då alla våra respondenter stod beredda att rycka ut vid larm. Vi ville inte på något 

vis få våra respondenter att känna sig obekväma då vi uppfattade det som att en del av dem 

var ovana i intervjusituationer. Vi har utgått från intervjuguiden under intervjuerna, men de 

följdfrågor som kommit har sett lite annorlunda ut beroende på vem som intervjuat och hur 

samtalet har utvecklat sig. 

Inledningsvis började vi ställa frågor kring ålder och utbildning för att få respondenterna att 

slappna av lite och känna sig trygga i situationen. Vidare diskuterade vi kring tidigare yrken 

och använde oss av uppföljningsfrågor kring likheter och skillnader i framförallt 

könsfördelning arbetsplatserna emellan. I vissa lägen använde vi preciserande frågor för att 

verkligen kunna skapa förståelse och få bekräftat att de svar vi fått tolkats korrekt. En bit in i 

intervjun kom vi till de så kallade sonderingsfrågorna (Kvale & Brinkmann, 2009:135) som 

varit till för uppföljning och fördjupning av svar på en direkt fråga. Det har varit i dessa lägen 
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som vi närmat oss det intressanta i vår uppsats. Vi har djupintervjuat och nystat kring hur 

respondenterna upplevt att de skulle kunna påverkas av kvinnor i arbetsgruppen och varför 

han tror det skulle kunna uppfattas på det sättet. Våra frågor var ibland ganska direkta, och 

ibland möjligen något skarpa. Under hela intervjun har vi repeterat det respondenterna svarat 

för att vara säkra på att vi uppfattat rätt för att undvika missförstånd mellan respondent och 

oss som intervjuare. 

När vi kommit till slutet av intervjun ställde vi några indirekta frågor för att trappa ner 

intensiteten lite. Vi ställde bland annat frågor kring vilka åsikter han upplevde hans kollegor 

generellt hade till att få in fler kvinnor i den operativa utryckningsstyrkan. Under alla 

intervjuer har vi ställt tolkande frågor för att få bekräftat att vi tolkat respondenten rätt samt 

för att kunna utveckla vissa svar och därmed fördjupat våra samtal i intressanta delar. 

4.4.2 Inspelning av intervjuer 

Alla intervjuer spelades in, även om Bryman ser en risk i detta och menar att om forskaren 

spelat in en intervju medför detta att mängden material som måste skrivas ut ökar avsevärt 

(Bryman, 2011:397). Alla respondenter blev tillfrågade om det tilläts att spela in intervjun och 

samtliga gav sitt medgivande. I vårt fall blev fördelen med att spela in varje intervju att den 

forskare som inte deltagit i intervjun kunde vid ett senare tillfälle ta del av den i sin helhet. 

Genom att vi spelat in intervjuerna har vi också säkerställt att vi inte missat något i analyserna 

av de genomförda intervjuerna samt kunna garantera att de citat vi presenterat i resultatet är 

korrekta. Vi valde att låta inspelningen pågå tills det att vi lämnade intervjurummet för att inte 

missa något av det våra respondenter sa. Våra tidigare erfarenheter av intervjuer har gjort oss 

medvetna om att stänga av inspelning för tidigt kan medföra att mycket material missas då det 

oftast blir någon form av småprat efteråt en intervju.  Under intervjun fördes anteckningar, 

som benämns memos (Bryman, 2011:397). Tidigare erfarenheter har gett oss förståelsen att 

genom att vara tysta under den tid respondenten svarar på frågor, tillika därefter, fortsätter ofta 

respondenten utveckla sitt eget resonemang, något som forskare ibland missar om de väljer att 

påbörja nästa fråga för tidigt.   

Bryman (2011:397) resonerar kring att memos är viktiga och att det är betydelsefullt att vara 

flitig i sitt antecknande för att kunna förstå hur respondenternas svar på så vis kan 

kompletteras. Alla intervjuer har tagit drygt en timmes tid, och i samband med vår inledande 

kontakt på morgonmötena med varje arbetslag informerade vi att vi uppskattningsvis skulle 

sitta mellan 45-90 minuter totalt vid varje intervjutillfälle, och med facit i efterhand inser vi att 

den uppskattade tiden inte vid något tillfälle överskreds, utan vi höll oss inom den angivna 

tidsramen. 
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4.5 Bearbetning och analys av material 

4.5.1 Analys 

Den svåraste delen av de kvalitativa intervjuerna innebär analysen av dessa (Aspers, 

2011:157), och vi valde att systematisera teman i förhand innan vi samlade in empirin. Vår 

analys av empirin påbörjades redan vid första intervjun och fortsatte därefter under resterande 

intervjuer. Relativt tidigt fann vi liknande resonemang hos de respondenter vi inledningsvis 

intervjuat och kunde därefter finna snarlika svar i efterföljande intervjuer (Aspers, 2011:157). 

4.5.2 Transkribering och kodning av materialet 

Alla åtta intervjuer har vi transkriberat direkt efter genomförd intervju, för att kunna sätta in 

memos och att inte glömma de intryck vi fått under intervjuerna. Varje intervju 

transkriberades av den som hade genomfört intervjun precis som Aspers rekommenderar 

(2011:152), dock valde vi att koda det transkriberade materialet tillsammans. Vi valde att 

använda oss av marginalkodning för att få en tydlig översikt av vårt material och för att kunna 

dela in respondenternas svar till olika teman och kategorier (Aspers, 2011:167-169). I det 

utskrivna materialet från varje intervju valde vi att skapa färgkoder utefter våra tre teman vi 

ämnat studera; relationer, arbetsmiljö och arbetsuppgifter. Denna metod upplevde vi var 

enklast för att skapa en bra överblick av materialet och förenklade för oss när vi jämförde de 

olika intervjuerna. Vi har båda två varit närvarande vid kodningen av materialet som gav oss 

lika förståelse av det material vi anskaffat oss. När vi kodade materialet gav det oss en bra 

uppbyggnad i hur vi skulle se vårt material i form av överensstämmelse och skiljaktigheter 

intervjuerna emellan (Aspers, 2011:160-169, Kvale & Brinkmann, 2009:201-207). 

4.6 Etiska överväganden 

Etik är något vi varit medvetna om under hela vår studie och vi har beaktat det noga, precis 

som beskrivs av Aspers (2011:83) I missivbrevet (Bilaga 1) vi inledningsvis skickade 

förklarade vi vilka vi var, vårt syfte samt de forskningsetiska regler vi utgick från. När vi 

sedan kom till arbetsplatsen och deltog på morgonmötena presenterade vi oss närmare, 

förklarade vårt syfte samt repeterade de forskningsetiska reglerna om någon skulle missat 

dessa. När det var dags för intervjuerna repeterade vi de forskningsetiska reglerna igen för att 

vara säkra på att deltagarna i studien verkligen tagit del av dessa.  

Vi började med att presentera informationskravet där vi informerade deltagarna om deras 

uppgift i projektet samt de villkor som var av vikt för deras deltagande. Vidare upplystes de 

om att deltagandet var frivilligt och att de hade rätt att avbryta sin medverkan när som helst. 

Informationen omfattade alla de inslag i vår undersökning som rimligen skulle kunna påverka 

respondenternas villighet att delta (Bryman, 2011:131). 

Vidare informerade vi om att vi behövde forskningsdeltagarnas samtycke (Kvale & 

Brinkmann, 2009:70). Vi förklarade att det innebar att deltagarna samtyckte till att delta i 

undersökningen. Vi informerade om respondenternas rätt att självständigt bestämma om, hur 

länge, samt under vilka villkor de skulle delta. De blev väl informerade om att de kunde 

avbryta sin medverkan utan att detta skulle medföra negativa påföljder, fortsättningsvis 

förklarade vi att vi inte på något vis skulle försöka övertala dem att fortsätta sitt deltagande 

om de plötsligt skulle välja att inte längre medverka (Bryman, 2011:132). 
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I informationen kring konfidentialitetskravet och vårt sätt att hantera dessa uppgifter fick vi 

några följdfrågor. Dessa frågor var av ifrågasättande karaktär och vi förstod att det var viktigt 

för våra respondenter att få bekräftat att ingen skulle få ta del av vad som diskuterats och att 

ingenting i vår slutgiltiga uppsats skulle kunna härledas tillbaka till respektive respondent 

(Kvale & Brinkmann, 2009:72, 87–88). Vi informerade om att alla uppgifter i en 

undersökning innefattande att personer ska  ges största möjliga konfidentialitet samt att 

personuppgifter förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte skulle kunna ta del av dem.  

Slutligen förklarade vi att uppgifter insamlade om enskilda personer endast får användas för 

forskningsändamål, förklarat som nyttjandekravet, samt att de uppgifter vi får fram enbart 

skulle komma att användas till detta specifika forskningsändamål (Bryman, 2011:132). 

4.7 Validitet och reliabilitet 

Inom forskning är det vanligt att reflektera över den validitet och reliabilitet som omgärdar 

den forskning man genomför. Begreppet validitet innebär att det man forskar i har giltighet, 

och innebörden är att de frågor som i intervjuerna ställs till respondenterna är välgrundade 

och är väl överensstämmande med vad som ska undersökas samt att de svar som återges är 

desamma (Kvale & Brinkmann, 2009:246-252). Gällande reliabilitet i forskning handlar detta 

om hur tillförlitligt materialet är avsikten att mätas samt om studien går att göra om med 

liknande resultat av andra forskare (Bryman, 2011:351-357, Kvale & Brinkmann, 2009:241-

245). Då varje person som blivit intervjuad av oss upplever och resonerar kring upplevelser 

och attityder utifrån deras eget perspektiv, samt då vår forskning utgår från respondenternas 

egna attityder finns risk att samma respondent vid ett senare tillfälle fått nya perpektiv på 

frågeställningarna och därmed kan ändra sina svar som kan ge ett annat resultat (Gilje & 

Grimen, 2007:22f). Aspers förklarar att man i kvalitativa forskningsstudier kan diskutera en 

mättnad kring materialet som innebär att när man utfört tillräckligt antal intervjuer och finner 

att fler intervjuer inte skulle tillföra materialet något nytt, då är mättnad uppnådd (Aspers, 

2011:93f). De intervjuer vi genomfört har varit åtta till antalet, och med det empiriska 

material vi fått tillgång till så anser vi att vår forskning inte skulle förändrats om fler 

intervjuer genomförts. Det insamlade materialet har gett oss möjlighet att göra en god analys 

av attityder till våra tre områden för att besvara våra frågeställningar. Vi upplever även att om 

ny forskning skulle genomföras inom samma räddningstjänst skulle liknande resultat uppnås. 

4.8 Förförståelse/värderingar 

När forskning har påbörjats så finns alltid en föraning om vad det sedan insamlade materialet 

kommer visa, och betyder att ingen forskare börjar helt objektiv och neutral. Det är viktigt att 

presentera dessa förförståelser för läsaren så att det finns en medvetehet kring vad som är 

givet och vad som kommer frågas efter (Becker, 2008:28-32). Den förförståelse vi hade var 

att arbetsgruppen skulle vara homogen som skulle innebära en stark och sammansvetsad 

grupp där den manliga kulturen präglade arbetsklimatet och jargongen på arbetsplatsen. Detta 

i sin tur anser vi påverkar arbetsmiljön negativt precis som Levi resonerar kring att en 

heterogen arbetsgrupp dämpar könsspecifika, stereotypa jargonger och luckrar upp det hårda 

psykosociala arbetsklimatet på de grunder att kommunikationen måste ske på ett sådant sätt så 

att alla förstår, är delaktiga och trivs  (Levi, 2014: 101-108). Vi hade vidare inga större 

förförståelser för vad yrket mer specifikt innebar mer än att rädda folk i utsatta situationer och 

vi har fått en större insikt i vad arbetet på en brandstation innebär, och hur de teman vi valt att 

strukturera vår studie efter påverkar arbetslagen.  
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5. RESULTAT 

I detta kapitel presenterar vi våra resultat och de svar våra respondenter gett oss, efter tre 

huvudteman; arbetsmiljö, arbetsuppgifter och relationer. De resultat vår undersökning har gett 

oss hjälper oss att svara på våra tre forskningsfrågor som vi inledningsvis behandlade i första 

kapitlet. 

5.1 En god arbetsmiljö kräver ett gott samtalsklimat 

Våra respondenter reflekterar både över den psykosociala och fysiska arbetsmiljön. Enhälligt 

påvisas att lokalernas utformning, bastun exkluderat, utan vidare anpassning skulle passa 

anställda av båda könen. Kompletta uniformer i alla storlekar tillhandahålls samt separata 

omklädningsrum, duschar och sovplatser.  

Den psykosociala arbetsmiljön beskrivs som öppen, kamratlig och med en “rå men hjärtlig 

jargong” och med detta menas att de retar och pikar varandra ganska mycket men att de alltid 

vet vad som gäller och att övertramp är ytterst sällsynt. Dock menar övervägande delen av 

våra respondenter att med en eller flera kvinnor i arbetslagen skulle jargongen tonas ner och 

det skulle uppskattas. 

“... med en tjej i gruppen skulle jargongen tonas ner… det tror jag med 

all säkerhet och… eh… det skulle vara ganska skönt…” (Johan) 

Vad som framkommer i citatet är att jargongen skulle förändras och få en annan karaktär 

vilket han skulle uppskatta. Respondenten framhåller dock att det kan finnas några 

medarbetare som inte skulle tona ner jargongen vilket skulle resultera i att kollegorna eller 

lagledare skulle lufta problematiken med berörd medarbetare och lösa det 

“...Det är ju vårt ansvar som kollegor och lagledare, se till att alla 

trivs och att allt hålls på en lagom nivå…” (Johan) 

Johan hänvisar till arbetslagets ansvar för att upprätthålla trivseln och en god arbetsmiljö 

vilket det inte blir om samtalen inte hålls på en acceptabel nivå.  

Vidare menar Johan att det inte skulle bli några problem att hålla samtalen på en acceptabel 

nivå eftersom att det redan finns ett gott samtalsklimat inom arbetslagen och att dess 

medlemmar är mycket öppna och bra på att ventilera problem med varandra. Vad 

respondenten utrycker här är en uppfattning om att lättheten att bearbeta problematik inte 

skulle förändras med kvinnor i arbetslaget. 

5.2 Arbetsuppgifterna kräver både fysisk och mental styrka 

När vi en bit in i intervjun kommer fram till frågorna om arbetsuppgifter är uppfattningarna 

delade. Ett par respondenter påvisar svårigheten med att inte vara tillräckligt lång. De menar 

att det är svårt att nå redskapen högst upp på brandbilen. 

“Så som bilarna ser ut nu så är det en himla massa prylar på väldigt liten 

yta...liksom… ååå vi måste ju få med allt ut till olycksplats så då får vi bygga 

på bilarna uppåt. Ibland når inte jag…..jag är närmare 180 centimeter så där 

kan jag absolut se en svårighet för kvinnor som ofta är ännu kortare än mig! 

Sen väger ju prylarna en del och att lyfta så över huvudet, och dessutom så 

tungt, det kan nog bli svårt för tjejerna…” (Börje) 
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Börje framhöll tydligt att det inte är svårt att nå på grund av könstillhörighet utan av längd och 

fysisk styrka, dock påvisar han att kvinnor oftast är kortare och svagare än män. Detta lyfts 

även av en annan respondent, Patrik, som berättar att flera av verktygen de använder sig av 

väger mellan 10 och 25 kilo. 

“De nya bilarna är så hårda och starka i sina chassin för att höja 

säkerheten….å, när vi ska klippa sönder en sån bil, eller en lastbil 

eller vad som, så måste våra klippverktyg ha en jäkla kraft och då 

väger dem.” (Patrik) 

Respondenten berättar att ibland måste han stå med detta klippverktyg över axelhöjd för att 

klippa upp bilar eller lastbilar och då klippverktyget väger 25 kilo blir det väldigt tungt. Patrik 

säger att det blir en ohållbar situation för en kvinna som oftast är både kortare och har en 

mindre fysisk styrka än männen. 

På frågan om det finns någon arbetsuppgift som kvinnor kan göra bättre än män får vi två 

olika svarstyper. Det första att nämnas är en generell uppfattning: 

“... Eh, jo jag har ju upptäckt att tjejerna ofta har en bättre social 

kompetens och pratar kanske bättre än män…” (Anton) 

Respondenten menar att kvinnor möter allmänheten vid föreläsningar och offentliga 

evenemang på ett bättre sätt än männen. Samma respondent menar att en viss fysisk 

begränsning i arbetet uppmanar till fantasi och smarta lösningar. 

“... många av grabbarna är ju starka och tar nåt emot så sliter dom 

oftast bara till. En kvinna, eller nån svagare person kanske behöver 

tänka till och hitta alternativa lösningar. Det är jättebra, sålänge man 

har den tiden…” (Anton) 

Med detta menar han att det är utvecklande med olika lösningar då det för utvecklingen för 

yrkeskåren framåt men att det indirekt skulle kunna vara en fara för allmänheten då tiden att 

stå och reflektera över alternativa lösningar vid ett skarpt läge oftast inte finns. Återigen 

betonas den fysiska styrkan som en av de viktigare egenskaperna. 

Även vikten av den mentala styrkan betonas vilket framkommer i nedanstående citat: 

“..När vi ska plocka kroppsdelar vid järnvägsspåret, det är hårt… Det 

finns säkert tjejer som hanterar det på jättebra sätt men jag tror att de 

kan bli mer känslomässigt engagerade. Det är alltid jätte jättejobbigt 

att plocka upp ett huvud, man får titta lite vid sidan… ansikten fäster 

på näthinnan… Jag tror att vi gubbar klarar detta bättre i större 

utsträckning men självklart finns det tjejer som klarar det bra, dom vill 

vi ha hit!” (Torbjörn) 

Arbetsuppgifterna är alltså inte enbart fysiskt tunga, det finns många delar i arbetet som är 

extremt mentalt påfrestande.  

“ Joo, det kan va rätt påfrestande för nerverna att… eh.. dyka i sjöar 

som är bottenlösa… Alltså, botten har dom ju men den kan bestå av 2-3 

meter dy som i början är ganska enkel att simma i men ju längre ner i 
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dyn man kommer ju tyngre blir de och risken är när det är så mörkt och 

kallt så tappar man liksom förmågan att lokalisera sig. Tillslut vet man 

varken vad som är upp eller ner eller höger å vänster, lätt att få lite 

klaustrokänsla då….” (Hans) 

Således är arbetsuppgifterna inte enbart fysiskt betungande utan även stundtals mycket mentalt 

krävande. Även Peter understryker detta när han talar om rökdykning. 

“...Alltså, bara en sån sak som rökdykning är ju rätt tufft för skallen. Det 

gäller att man har ett tjockt pannben och att inte ge upp. När man går in 

sådär, typ lägenhetsbrand eller så, så är det ju fruktansvärt varmt och med 

all plast och sånt som kan brinna i en lägenhet så blir ju röken kolsvart. 

Man ser ingenting, slangen är tung och lever sitt egna liv och man fastnar i 

saker… åååå man vet att det finns risk att nån ligger där inne å behöver 

hjälp, man får lixom aldrig sluta… sen när, eller ah om man hittar nån som 

ska räddas så har dom ju ofta massa brännskador och det ser ju rätt 

obehagligt ut… så ska man ta och dra ut den...och ah… då är kropparna 

ofta väldigt hala… och ah.. du fattar... man ser mycket obehagligt….”                    

(Peter) 

Åter igen påvisas att arbetet inte enbart är slitsamt fysiskt utan även mentalt då 

brandmännen i dessa utsatta lägen inte enbart måste kunna lita till sin fysiska styrka 

och kondition utan även vara beredda på att mentalt hantera olika former av 

synintryck i extremt utsatta situationer. 

5.3  Vikten av att vårda relationer. 

5.3.1 Relationerna mellan kollegorna på arbetsplatsen 

Relationerna på arbetsplatsen är familjära, samtliga respondenter berättar unisont om en 

familjekänsla på arbetsplatsen. Dock skiljer sig Carl från mängden och påvisar att 

inomgruppsrelationerna är så starka så att det har hindrat honom att snabbt komma in i laget 

och känna delaktighet. Trots detta menar alla respondenter att de kan prata med sina kollegor 

om allt och att de faktiskt gör det. Det kan handla om det mesta, både bra och jobbiga saker. 

“... vi känner varandra så väl så man ser direkt på någon om den mår 

kass, och då frågar man ju såklart...” (Simon) 

Respondenten uppger att hela laget går samman, lyssnar och sluter upp kring kollegan som 

behöver stöd och att den bitska jargongen då försvinner helt. 

“Det är okej att komma hit och må dåligt… och det är okej att inte vara 

på topp alla dagar. Det är många gånger vi har tröstat en kollega som 

gråter. Mår man dåligt här blir man mer omhändertagen än 

någonsin…” (Simon) 

Omhändertagande, omsorg och närhet är viktigt i deras relationer.  I dessa lägen, när någon 

har en dålig dag eller har varit med om något som gör att denne är nedstämd prioriteras 

arbetsuppgifterna om så att alla ska må så bra som möjligt under sitt arbetspass.  

“Vi kom till en bilolycka en gång med en illa tilltygad person i bilen, 

den var lik en av mina kompisar och jag blev väldigt illa berörd… men 
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det enda jag då behövde göra var att säga till så fick en kollega klippa 

i bilen och jag kunde gå iväg till en annan syssla…” (Carl) 

Alla kan ersätta varandra i arbetslagen och då ges möjligheten att i känsliga situationer byta 

arbetsuppgifter med en kollega. 

“... för att alla i gruppen kan alla moment. Om någon som ska klippa ut någon ur 

en bil blir för känslosam så kan man direkt byta arbetsuppgift med en kollega… så 

funkar vi, vi tar hand om varandra…” (Carl) 

Respondenterna berättar att denna kommunikation är nödvändig för att kunna genomföra ett 

bra jobb i utsatt läge. Då måste det finnas ett gott samtalsklimat och öppen kommunikation 

samt att det måste finnas stark tillit kollegorna emellan. Här belyses återigen vikten av en god 

arbetsmiljö och ett öppet samtalsklimat. 

När vi frågar vad de tror skulle hända om kvinnor anställdes som en del av utryckningsstyrkan 

svarar flera av våra respondenter att de inte ser någon anledning till förändring 

relationsmässigt inom arbetslagen, inte mer än tillfälligt. 

“Näää, det tror jag inte skulle spela någon roll, om den nye 

kollegan var tjej eller kille. Vi är av naturen nyfikna och jo, de 

klart, vi skulle nog vara lite extra nyfikna på en tjej!” (Hans) 

Hans framhåller nyfikenhet som något mycket positivt och menar att det är genom att undra, 

vara intresserad och ställa frågor som nya och gamla kollegor lär känna varandra. Ingen av 

respondenterna visar någon oro över att en kvinna i arbetslaget skulle kunna bidra negativt till 

sammanhållningen eller övriga relationer i gruppen. Johan påpekar vidare att sexuella 

spänningar givetvis skulle kunna uppkomma på vilken arbetsplats som helst. Även de andra 

respondenterna instämmer i detta resonemang. 

Hans förklarar att kollegorna kommer så nära varandra och känner varandra så väl så att det 

inte är någon ide att försöka dölja sina känslor för kollegorna.  

“Skulle nån bli kär så syns det och då skulle vi pika den, hehe!” Hans framhåller jargongen 

som ett relationsskapande verktyg då han menar att man känner av varandra på ett 

humoristiskt vis och därför snabbt märker var de olika kollegornas gränser går gällande vad 

som är okej att säga och inte.  

5.3.2 Påverkan på privatlivet 

De flesta av våra respondenter menar att för att kunna göra att bra jobb på arbetet är det 

viktigt med ett stabilt privatliv. Arbetets påverkan på privatlivet hade våra respondenter inte 

funderat så mycket på. De respondenter som lever i en relation pratade kring att den 

respektive var tvungen att besitta vissa attribut för att livet ska bli hållbart. De nämner att 

respektive och deras barn behöver ha ett brett socialt kontaktnät eftersom att det blir en hel del 

tid ensam. 

“Vi jobbar ju på den tiden som andra är sociala med sina familjer, 

ah, kvällar och varannan helg och, eh…. midsommar, julafton, 

midsommarafton och så… då kan inte dom bara sitta hemma, dom 

måste ju fira också!” (Johan) 
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Respondenten menar att ha en respektive som inte har ett eget socialt liv med eventuella barn 

skulle bli ohållbart då familjen skulle bli alldeles för ensam.  

Vi ifrågasätter hur de respektive skulle förhålla sig till kvinnor på deras mäns arbetsplats 

utifrån den informationen vi fått tidigare i intervjuerna angående hur nära dessa personer 

kommer varandra. Respondenterna påvisar unisont att arbetsplatsen blir som ett andra hem 

och att kollegorna ibland känner varandra bättre än vad de känner sina egna familjer. De 

anförtror sig och sitter i djupa, förtroliga samtal med varandra. 

“Vi pratar inte om mitt jobb hemma. Min familj ser aldrig på mig 

vad jag varit med om på jobbet, jag är likadan hemma oavsett om jag 

åkt på tre suicid på passet, ibland är det enkelt men ibland får jag 

träda in i en roll för att klara av det… men jag har valt att ha det så, 

jobbet får tynga mig men inte min familj.” (Carl) 

Carl menar att han inte låter arbetet påverka familjelivet, och menar att om den respektive 

hade vetat hur nära kollegorna på arbetsplatsen kommer varandra, och att det dessutom 

funnits kvinnor på arbetsplatsen, skulle de kunna stöta på problem. Carl påpekar att 

skilsmässostatistiken bland brandmän är hög men han har lite svårt att säga vad det beror på. 

Han resonerar kring att det antingen handlar om att brandmannen kan anses för asocial mot 

sin familj då arbetstiderna är förlagda på ett sådant vis att det är svårt för brandmannen att 

delta vid sociala sammankomster eller att partnern är svartsjuk.  

“... minsta lilla svartsjuka från tanten där hemma skulle kunna leda till 

katastrof, framför allt om det fanns kvinnor här. Så som det är nu kan 

hon ju aldrig veta om jag flexar ut en timma och åker iväg på något 

hemligt möte… hehe… hade det funnits kvinnor här hade kanske det 

kunnat leda till fler misstankar hemifrån. Det skulle helt klart kunna 

bli ett problem…” (Carl) 

Carl pratar öppet om att han kan se en viss utomgruppsproblematik och att det skulle kunna 

påverka hans privatliv om det anställdes kvinnor på arbetsplatsen men samtidigt hävdar han 

att det enda som skiljer denna arbetsplats från andra är att grupperna blir så sammansvetsade, 

att de kommer varandra så inpå livet och att de arbetar långa pass vilket leder till att de äter, 

sover, tränar och jobbar tillsammans att det annars är som vilken arbetsplats som helst. 

Johan talar om sin respektive och säger att det inte skulle bekomma henne om det kom in 

kvinnor på arbetsplatsen. Dock ändrar han sig något och menar att hans respektive nog trots 

allt skulle bli berörd. 

“...men hon skulle aldrig erkänna det, iallafall inte för mig!” (Johan) 

Johan trodde dock inte att hans respektives inställning till detta skulle kunna användas som en 

övergripande och generell bild av de respektives känslor i ämnet. Han tror att om det kom in 

kvinnor på arbetsplatsen och om de anställdas respektive fick en uppfattning om hur nära 

kollegorna kommer varandra, då skulle flera av dem få problem, större eller mindre, i sitt 

privatliv. 
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6. DISKUSSION/TEORETISK ANALYS  

I vårt sista kapitel presenterar vi en teoretisk analys och tolkar de resultat vi fått från våra 

intervjuade respondenter.  I kommande kapitel knyter vi samman syfte och frågeställningar 

med teorier och tidigare forskning.  

6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1  Arbetsmiljö. 

6.1.1.1 Den fysiska arbetsmiljön 

Våra respondenter uttrycker sig i intervjuerna vi genomfört att de inte ser några hinder för 

kvinnor att arbeta i utryckningsstyrkan inom Räddningstjänsten. Resonemanget att det inte 

behöver vidtas några vidare åtgärder för att arbetsmiljön skall passa båda könen får stöd av 

intervjupersonerna som alla åtta inte anser att det finns någonting mer att tillägga eller ta bort 

för att anpassa den fysiska arbetsmiljön så att kvinnor skulle kunna arbeta där. Liknande 

resonemang återfinns i tidigare forskning där Zanderin påvisar skillnaden mellan 

belastningsskador och förslitningsskador som en direkt effekt av arbetsmiljön. Zanderin 

menar att kvinnor oftare får förslitningsskador än män som i större utsträckning får 

belastningsskador. Det har en direkt koppling till det arbete personen i fråga utför och kan inte 

kopplas till att det ena könet anses mer eller mindre lämpad för arbetsuppgiften utan att det är 

uppgiften i sig som ger skador vilket vi anser förklara att kvinnor inte är mindre lämpade som 

brandmän än män just på grund av könstillhörighet (Zanderin, 2011:96-97). 

Det enda som lyfts fram som ett möjligt problemområde är att bastun är gemensam för både 

män och kvinnor, dock uttrycker Per att det inte skulle vara några problem att bada bastu i 

badbyxor om de potentiella kvinnorna i utryckningsstyrkan önskar deltaga. I övrigt finns allt 

på arbetsplatsen för att underlätta för både män och kvinnor, såsom separata omklädningsrum, 

duschar och sovrum (Zanderin, 2011:22). Det som våra respondenter pekar på i arbetsmiljön 

skulle kunna hindra kvinnor på arbetsplatsen är att verktyg och vissa arbetsmoment kan vara 

extremt tunga och fysiskt krävande vilket påverkar kroppen fysiskt och där Zanderin lägger 

fram fakta kring att kvinnor i allmänhet har mindre kroppsmått än män (Zanderin, 2011:96-

99) vilket kan medföra fysiska begränsningar i arbetet som brandman, dock inte på grund av 

könstillhörighet utan fysisk storlek. På grund av detta påvisar Zanderin vikten av att ha en 

anpassningsbar fysisk arbetsmiljö. Våra resultat gällande hur den fysiska arbetsmiljön i form 

av verktyg och andra hjälpmedel som kräver en viss fysisk styrka samt i vissa lägen en 

arbetsställning som är mycket krävande går inte alltid att anpassa till de förutsättningar 

kvinnor har (Zanderin, 2011:97-99). Dessa är helt samstämmiga med de uppfattningar de 

heltidsanställda brandmän har som tillfrågats i Engström, Jakobsen & Krekulas (2012) studie. 

Respondenternas attityder till kvinnors fysiska förutsättningar som påverkar hur kvinnorna 

fungerar som brandmän och de uppgifter de utför, så visar studien att 64 % upplever att de 

fysiska förutsättningarna för kvinnor är annorlunda än för män och därför kan de båda könen 

inte jämföras i hur de fysiskt kan klara av samma arbete (Engström, Jakobsen & Krekula, 

2012:83). 

6.1.1.2 Den psykosociala arbetsmiljön 

Den psykosociala arbetsmiljön beskriver Zanderin  är det som påverkar hur människor har det 

på jobbet (Zanderin, 2011:137), och den anser vi i sammanhanget vara god. Vi får återigen 

medhåll från våra respondenter som påvisar en rå men hjärtlig jargong. Carl och Johan 
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upplever dock att jargongen ibland är lite väl hård och att det ibland kan bli väl elaka 

kommentarer, pikar och skämt kollegorna emellan. Levi menar att det är mycket viktigt att 

man samtalar på ett sådant vis som alla uppskattar och kan ta till sig på ett bra sätt, jargong 

kan sammansvetsa en grupp men går den över styr vilket får en efterföljd av att tilliten och 

förtroendet skadas kan det leda till en splittring av gruppen istället för en sammansvetsning. 

Zanderin fortsätter på samma tema som Levi var inne på och det är att individerna på 

arbetsplatsen måste samtala om saker för att bibehålla den goda psykosociala arbetsmiljön. 

Det räcker inte att exempelvis säga att det ska vara lagom varmt i en lokal för att individer 

skall trivas där. ‘Lagom’ är ett relativt uttryck och vissa tycker att lagom är 15 grader medan 

vissa tycker att 25 grader är lagom. Precis som Levi anser även Zanderin att det är viktigt att 

vi samtalar på ett sätt så att alla förstår. Olika människor har olika erfarenheter och behov och 

tolkar således saker på olika sätt (Zanderin, 2011:137) Det är viktigt att vårda den 

psykosiciala arbetsmiljön och Levi menar att det tar lång tid att bygga upp ett förtroende men 

att det går blixtsnabbt att rasera det (Levi, 2014:117)  

Under våra intervjuer framkommer ett tydligt mönster där vi märker att våra intervjupersoner 

är mycket öppna och positivt inställda till att få in kvinnor på arbetsplatsen. Över hälften av 

våra respondenter säger att de är ganska säkra på att jargongen skulle förändras och att 

kollegorna skulle hjälpa varandra att hålla samtalen på en acceptabel nivå vilket flera av våra 

respondenter påtalar som positivt. Levi talar om risker med de starkt sammansvetsade 

grupperna och dess sätt att hantera olika situationer. Levi menar att gruppen riskerar att bli 

konform med vilket menas att trots att det finns individer inom gruppen som tycker, tänker 

eller känner annorlunda mot sina kollegor så väljer dessa att inte ta upp problematiken eller 

säga sin syn på saken då det är enklare och mindre krävande att låta i detta fall jargongen vara 

som den är istället för att uttrycka sitt missnöje som här framkommer kring jargongen (Levi, 

2014:90-91). Således drar vi slutsatsen att jargongen skulle dämpas, pikarna skulle bli färre 

och de väl elaka kommentarerna skulle mildras och bli vänligare. Detta är något som 

respondenterna beskriver som positivt och välkommet. 

6.1.2. Arbetsuppgifter 

Enligt våra respondenter är arbetsuppgifterna på Räddningstjänsten mycket varierande. Det 

dagliga arbetet innehåller mycket underhåll på brandbilar och utrustning samt städning och 

underhåll på stationen vilket är positivt då varierande arbetsuppgifter resulterar i varierande 

arbetsställningar vilket betonas som mycket positivt ur arbetsmiljösynpunkt (Zanderin, 

2011:97). I många fall är det även mentalt påfrestande arbetsuppgifter. Det kan vara att ta 

hand om människor på olycksplats, återupplivningsförsök i väntan på ambulans, städa upp 

efter självmord och liknande. Många av dessa arbetsuppgifter är mycket betungande men det 

är dem oavsett kön och i motsats till vad Zanderin ( 2011: 68-69) skriver om att stöd från 

framför allt chefer är det absolut viktigaste hävdar våra respondenter att så inte är fallet på 

denna arbetsplats, utan när någon mår dåligt oavsett på vilka grunder sluter arbetslaget och 

kollegor upp kring individen som behöver stöd.  

6.1.2.1. Fysiska arbetsuppgifter 

De fysiska arbetsuppgifterna betonas till största del av städning och underhåll på stationen, 

utrustning och brandbilar. Varje arbetspass innehåller detta men även fysisk träning och olika 

övningar som exempelvis rök- och vattendyk, figurerade bilolyckor eller andra potentiella 

olyckstillbud. När arbetslagen är ute på dessa övningsuppdrag ligger problemlösning i fokus. 

De får olika scenarion och figurerade olyckor att lösa för att utveckla laget och för att öka  

samarbetet och effektiviteten. Detta utvecklar individerna och laget genom att finna 
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alternativa lösningar på ett problem och där alla använder sina olika kompetenser för att driva 

laget och bli framgångsrika. Detta är precis det som Levi framhåller som “teambuilding” i sin 

bok. Han lyfter dessa moment som en naturlig del av lagutveckling och att alla lag borde göra 

detta på återkommande basis (Levi, 2014:328-329). Här kan vi dra paralleller mellan vad Levi 

anser vara teambuilding och vad brandmännen gör i sitt dagliga arbete, det blir det ganska lätt 

att förstå att lagen är starka då de utifrån Levis perspektiv har teambuildingdagar varje dag 

men när de i själva verket bara har en vanlig dag på jobbet. 

Vid räddningsuppdragen på larm är arbetsuppgifterna i första hand livräddande och fysiska. 

Det kan exempelvis handla om att klippa sönder en bil med räddningstjänstens 

hydraulverktyg. Dessa hydraulverktyg är mycket tunga, runt 25 kilo, och enligt våra 

respondenter krävs mycket fysisk styrka för att ens orka lyfta dem, än mer att hålla dem 

statiskt i rätt vinkel för att på säkraste sätt klippa sönder bilen och få ut personerna inne i 

bilen.  

Vid larm om brand i bostäder krävs en bra kondition. När brandmannen tagit på sig 

brandskyddsuniformen har totalvikten på personen stigit med 25 kilo. Sikten blir extremt 

begränsad både på grund av masken i ansiktet, av det faktum att utrustningen gör att 

brandmannen inte kan vrida på huvudet samt att röken i en brinnande bostad oftast är så svart 

så att brandmannen inte ser mer än handen framför visiret. Slangen med ett mycket högt 

vattentryck blir tung och ostyrig och därför mycket osmidig och svår att få med sig i 

exempelvis ett rökfyllt trapphus. Luften i tuberna är helt torr vilket ihop med extrem fysisk 

ansträngning, samt en temperatur på oftast långt över 400 grader celsius, gör att vätskebristen 

snabbt gör sig påmind. För att klara av att utföra sitt arbete under dessa förutsättningar krävs, 

enligt våra respondenter, en mycket god kondition vilken i dessa lägen är mycket viktigare än 

att brandmannen är fysiskt stark. Precis som respondenterna i vår studie påpekar även 

respondenterna i Engström m.fl studie också att diskussionen kring män och kvinnor aldrig 

får gå till överdrift och ta fokus på vilket kön en brandman har, och inte heller är det riktigt 

när kvinnor kvoteras in (Engström, Jakobsen & Krekulas, 2012:27f). Precis detta nämner 

också några av våra respondenter när de menar att det ska vara rätt person på rätt plats, och att 

personliga egenskaper ska gå före kön (Engström, Jakobsen & Krekulas,2012:40f). Zanderin 

påtalar i linje med Engström, Jakobsen & Krekula att könet inte spelar någon större roll. Detta 

grundar han på att kvinnor inte är lika fysiskt starka men att de har en högre uthållighetsgrad 

än män vilket gör att de fysiska förutsättningarna jämnar ut sig (Zanderin, 2011:95). Detta 

motsäger dock våra respondenter som hävdar att det inte räcker att ha en styrka som väger 

upp en svaghet då brandmännen måste vara både fysiskt och mentalt starka samt uthålliga. 

Batty och Burchielli (2010:311) resonerar i sin artikel kring att yrket som brandman historiskt 

sett är en manligt dominerad yrkeskategori. Just det faktum att brandbekämpning är starkt 

relaterat till fara, och med hög risk för dödlighet så menar också deras artikel att yrkets 

komplexitet i form av fysisk styrka och uthållighet verkar befästa det påståendet att yrket är 

mer ett manligt yrke än ett kvinnligt, i motsats till vad våra respondenter verkar uttrycka sig. 

Vidare i artikeln kan läsaren förstå att det finns en stor missuppfattning kring allmänheten om 

vad brandmän verkligen gör när de befinner sig på arbetet, och att yrket innefattar så mycket 

mer än bara släcka bränder. Det framkommer att det finns ett antal faktorer som tillsammans 

inte verkar för kvinnor ska få förtroende för att de skulle klara yrket på ett lika bra sätt som en 

man. Vidare menar de att kvinnor inom yrket löper större risk att bli mer utsatta för mer 

övervakning än deras manliga kollegor, och att de mer än män får bevisa sin rätt att verka som 

brandmän, något som inte alls förekommit bland de svar vi fått från de respondenter vi 

intervjuat (Batty & Burchielli, 2010:311f). Baigent visar i sin forskning (2001:94f) att de 

brandmän som jobbar med kvinnliga brandmän inte ser några hinder med att de är just 

kvinnor. Precis som våra respondenter resonerar, visar respondenterna i Baigents intervjuer att 
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de män som jobbar som brandmän motsätter sig att kvinnor får plats i den operativa 

utryckningsstyrkan just på grund av att de är kvinnor. Kvotering av kvinnor in i yrket kommer 

alltid vara fel menar våra respondenter, det sätter allas liv på spel, både sina kollegors och 

allmänhetens om de inte klarar de fysiska krav som yrket kräver av dem. 

6.1.2.2 Mentalt påfrestande arbetsuppgifter 

Flera av våra respondenter påtalar vikten av vad de kallar ett tjockt pannben. Med det menar 

dem att en brandman aldrig får ge upp. Hur tungt, varmt, mörkt eller på annat vis extremt 

påfrestande arbetet ter sig så får brandmannen inte ge upp utan bara bita ihop och fortsätta. 

Carl, Johan och Torbjörn resonerar kring att det är bra att bli kompis med blodsmaken i 

munnen. Då vi under våra intervjuer frågar hur en individ skall gå tillväga för att skaffa sig 

detta tjocka pannben får vi till svar att det är gruppen som bidrar. Ju bättre sammanhållning 

och tillit i gruppen ju mer klarar individen i laget. Lars Zanderins forskning är 

överensstämmande och menar att bara gemenskapen är god spelar arbetsuppgifterna mindre 

roll (Zanderin, 2011:172) 

Ett annat exempel på mentalt påfrestande arbete är när dykarna går ner i vatten och skall söka 

upp en drunknad person. Det är självklart psykiskt påfrestande att söka efter en kropp i vattnet 

eftersom att tiden är så viktig och varje sekund räknas men något som dessa dykare utsätts för 

är även här den otroligt begränsade sikten men även kylan samt den mycket överhängande 

risken för att tappa hela lokalsinnet. Sjöarna i närområdet är många av den “bottenlösa” typen 

vilket gör att dykaren har svårt att förhålla sig till hur djupt ner dykaren är. Sikten är ofta helt 

begränsad och det dykaren kan använda som referens är hur trögt, det på grund av dyn som 

kan vara flera meter djup, är att simma. Ofta har dykaren enligt våra respondenter, svårt att 

lokalisera sig och kan ibland få svårt att veta vad som är upp och ner och höger och vänster. 

Då gäller det att inte gripas av panik, åter igen påtalas vikten av en hög mental tröskel. 

Dykaren måste helt och fullt lita på den som han kommunicerar med uppe vid ytan och lita på 

att denne guidar honom rätt, men det är också viktigt att kommunikationen fungerar åt andra 

hållet då möjlighet att påverka sin arbetsinsats skapar trivsel och trygghet, vilket är mycket 

viktigt när arbetet är så pass mentalt påfrestande (Zanderin, 2011:173). 

Ytterligare en mentalt påfrestande del som lyfts under intervjuerna gäller suicid, eller 

självmord. Torbjörn pratar om förekomsten av att plocka upp kroppsdelar vid självmord 

genom att den döde har lagt sig på tågspåret. Han pratar länge om känslan han upplever när 

han går med påsar och försöker lägga någon form av pussel, att hitta alla delar. Han pratar om 

att det alltid är jobbigt men att vissa kroppsdelar är jobbigare än andra att ta i. Armar och ben 

säger han är mindre personliga medan huvud och ansikten är mycket mentalt påfrestande. Han 

har lärt sig en taktik när han ska plocka upp ett huvud som ligger en bit från övriga 

kroppsdelar och det är att inte titta på ansiktet. Han menar att ansikten sätter sig på näthinnan 

så han har kommit på ett sätt att slippa det genom att titta bredvid huvudet, och för att plocka 

upp det använda sitt periferiseende 

Zanderin belyser toppar och dalar i arbetet och menar att i den perfekta av världar skulle alla 

ta sitt ansvar för den psykosociala arbetsmiljön och skapa en optimal psykosocial miljö, om 

alla arbetade precis lagom mycket för att få livspusslet att gå ihop, att alla hade 

arbetsuppgifter som bringade entusiasm, där de anställda får erkännande för sitt arbete och 

bygger långsiktiga, väl fungerande relationer mellan varandra (Zanderin, 2011:177). Detta 

tycker inte vi i enighet med våra respondenter, inte alls är någon utopi. På brandstationen är 

det enligt vår kännedom precis så. Som nämnt ovan finns det många mentalt påfrestande 

arbetsuppgifter men lyckan av att lyckas rädda en individ i ovan nämnda lägen samt att de 
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anställda finner så mycket stöd i varandra gör att det är värt den betungande delen av arbetet 

eftersom att det ger så mycket tillbaka. Det stöd våra respondenter finner hos varandra kan för 

utomstående te sig någorlunda märkligt. Den rådande arbetsmiljön kopplas ofta i tidigare 

litteratur ihop med att det finns en speciell jargong på en brandstation. Många gånger 

benämns den som ”rå, men hjärtlig” och är ofta ett uttryck för de delar av den arbetsmiljö 

som ovan är beskriven (Ericson, 2009:26f). Även Baigent resonerar att den jargong som råder 

inom ett brandmannakollektiv också präglar hela yrkeskarriären för dessa brandmän (Baigent, 

2001:83). Ericsons studie visar att den jargong som ofta används bland brandmännen är ett 

sätt att bekräfta en form av likhet, och att de män som jobbar inom yrket också delar de 

erfarenheter och värderingar som är viktiga för att fungera inom yrket. Den råa ton som ofta 

beskrivs kan också vara ett sätt att hantera mentalt påfrestande situationer, som Börje 

beskriver i vår intervju om att de får hantera många obehagliga situationer, och då kan ett 

visst språk ge möjligheter att skapa distans till, men också bearbeta emotionellt påfrestande 

arbetsuppgifter (Ericson, 2009:27). Däremot finns en viss risk med denna jargong som vi ser 

det, och det kan vara att den kanske inte fyller samma funktion för alla, och att man måste 

vara en del av arbetslaget för att riktigt förstå hur det fungerar, och teammedlemmarna måste 

vara trygga i att kunna uttrycka sig på ett speciellt sätt. Särskilt svårt tror vi det kan bli att vara 

ny på jobbet, och säkerligen tar det tid innan man kommer in i arbetslaget och blir en del av 

gruppen för att riktigt förstå hur språket kan vara behjälpligt i hur man kan hantera 

påfrestande situationer och betungande arbetsuppgifter. 

6.1.3 Relationer 

Relationerna mellan kollegorna i utryckningsstyrkan vid Räddningstjänsten anser vi är av 

sällan skådat slag. Under vår vistelse på brandstationen, och där i mycket nära kontakt med 

arbetslagen samt deltagande i både formella och informella sammanhang, har vi fått inblick i 

brandmännens relationer till varandra och vid intervjutillfällena fick vi chansen att förstå hur 

dessa relationer kan komma att påverka det civila livet. 

6.1.3.1 Relationer på arbetsplatsen 

Under våra intervjuer uppkommer reflektioner som exempelvis “fullständig tillit”, “högt till 

tak”, “alltid vara mig själv”. Detta är en kultur och ett samtalsklimat som Levi förespråkar 

och ser som en nödvändighet för att gruppens uppgifter skall kunna fullföljas (Levi, 2014:105, 

Mackay Yarnal, Dowler, Hutchinson, 2004:691). Alla respondenter påtalar att det är ett helt 

öppet samtalsklimat och alla känner sig mycket välkomna. Levi menar att klimatet i 

grupperna är mycket viktigt för att få gruppen att fungera på ett bra vis och han menar att det 

är viktigt att redan från uppstarten av gruppen se till att etablera en god kultur i gruppen så att 

alla vågar uttrycka sig och säga vad de tycker och komma med förslag då Levi påstår att det 

är enklare att lägga en god grund till kulturen och klimatet i gruppen från början än att ändra 

ett klimat som redan finns (Levi, 2014:264). Börje påtalar att gruppen är så sammansvetsad så 

att det har tagit honom lite tid att känna sig som en jämbördig vilket inte är helt förvånande 

sett ur Levis perspektiv då han menar att för att uppnå förtroende och tillhörighet krävs tillit 

och förtroende vilket byggs på en grund av att individen känner att gruppen klarar av sin 

uppgift alltså ett gott självförtroende inom gruppen samt att individerna känner att det de 

säger blir taget på allvar vilket i en mycket sammansvetsad grupp kan ta tid då tillit och 

förtroende är något som måste byggas upp under en längre tid (Levi, 2014:90,107-108). 

Johan, Torbjörn, Anton, Hans och Patrik säger unisont att det inte finns någonting som de inte 

kan prata med varandra om. Kollegorna stöttar varandra i alla lägen och det finns alltid tid till 

varandra. Torbjörn och Carl berättar om kollegor som helt öppet suttit och gråtit i 

lunchrummet på grund av olika händelser på eller utanför arbetsplatsen och enligt dessa 
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respondenter är det ingenting konstigt eller på annat sätt avskräckande utan när en kollega 

mår dåligt, då sluter sig lagen kring personen och hjälper denne vidare i vad det än är som 

gjort att kollegan känner som den gör precis som Thurnell-Read &, Parker beskriver i sin 

studie (2008:129). Att våga visa sig så sårbar bland sina kollegor påvisar den tillit och 

förtroende för arbetskamraterna vilken Levi framhåller som viktig och vilken han menar 

bygger vidare och skapar mer tillit och förtroende då andra kollegor ser hur den utsatta 

kollegan blir omhändertagen (Levi, 2014:108, Ericson, 2009:15)). Det finns många teorier om 

vad som tillhör ordet arbetsmotivation men de flesta pekar åt samma håll och belyser 

gemenskap som en av de viktigaste faktorerna till trivsel på arbetsplatsen helt i linje med vad 

Zanderin (2011:170) menar.. 

Flera av våra respondenter lyfter det faktum att kollegorna står varandra så nära, ofta närmare 

än vad man är sin respektive och i vissa fall den egna familjen. Utifrån våra tankemönster kan 

detta ses som en bakvänd ”Goffman teori”. Carl säger uttryckligen under intervjun att han 

ikläder sig en roll när han kommer hem ifrån jobbet för att vad han än varit med om på arbetet 

så ska inte familjen lida för det. Det gör att Goffmans teori “främre och bakre regionen” blir 

högst relevant på ett bakvänt och ommöblerat sätt. Carl är i den bakre regionen på sin 

arbetsplats och hävdar att han där är mer sig själv än vad han är hemma, då han ikläder sig en 

roll, flyttar sig till den främre regionen och mycket noggrant tänker sig för så att inte familjen 

blir lidande av hur han har haft det på arbetsplatsen när han kommer hem från sitt arbetspass 

så som Goffman (2014:97-99) även resonerar.  Detta helt i linje med Goffmans teorier kring 

förvrängning och hur den spelade rollen kan dupera och vilseleda publiken som blir säkra på 

att det de ser är sant och att de därför inte reflekterar över att de tittar på något som i realiteten 

inte finns där (Goffman, 2014:57). Goffman menar vidare att en roll eller fasad som individen 

väljer att ta till sig oftast inte är en ny uppfinning av individen utan att dessa fasader redan är 

befästa i samhället eller som i Carls fall familjen. Med detta vill Goffman förklara 

trovärdigheten i fasaden. Carl kan inte i detta fall ur Goffmans perspektiv ta på sig rollen till 

viss del för då skulle hans agerande bli motstridigt. Han tappar alltså trovärdighet i sin roll 

eller fasad om han ibland pratar om sitt arbete och tillsammans med sin fru bearbetar vissa 

incidenter som skett under arbetsdagen i vissa fall men i vissa fall inte gör det (Goffman, 

2014:33). Sett ur den synvinkeln spelar Carl sin roll på ett korrekt sätt enligt Goffman, även 

om vi anser att Carl har bytt plats på “främre och bakre regionen”.  Flera studier påvisar att 

brandmän har en stark känsla av samhörighet och att det råder en familjär stämning på 

arbetsplatsen (Ericson, 2011:34, Baigent, 2001:30). Yrkets identitet skapar krav på sociala 

relationer kollegorna emellan, särskilt som arbetsgruppen tillsammans jobbar dygnspass som 

förstärker känslan av gemenskap då det i viss mån särskiljer gruppen från samhället i övrigt. 

Precis som Simon påpekar så ställer man upp för varandra och om någon i arbetslaget har en 

dålig dag eller inte är i form av någon anledning så sluter kollegorna upp och stöttar. Vi 

kopplar det till att, precis som Ericsons studie, att det riskfyllda arbete den operativa 

utryckningsstyrkan utför ställer särskilda krav på gemenskap och nära relationer 

arbetskollegor emellan (Ericson, 2011:36f, Mackay Yarnal, Dowler, Hutchinson, 2004:686-

688 ).  De relationer mellan kollegorna inom den operativa utryckningsstyrkan vi under vår 

studie bevittnade och diskuterade kring i intervjuerna befäster det tidigare forskning visar 

kring vikten av sociala relationer på arbetsplatsen och vi menar att på grund av arbetes natur 

är det av vikt att vara väl införstådd hur dessa relationer kan förstås. 

6.1.3.2 Hur privatlivet skulle kunna påverkas 

Ingen av våra intervjupersoner tror, vid första tanken, att relationerna på arbetsplatsen 

påverkar relationerna hemma. Dock fortsatte vi att gräva i ämnet och ställde frågor kring om 

privatlivets relationer skulle komma att påverkas om det anställdes kvinnor inom 
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utryckningsstyrkan på brandstationen. Vid närmare eftertanke nämnde alla utom de två 

respondenterna vilka inte lever i ett förhållande att det skulle skapa problem. Dessa problem 

skulle kanske inte komma upp till diskussion i alla fall men flertalet av respondenterna 

nämner att deras respektive, om de visste vilka relationer man får till sina kollegor på 

arbetsplatsen, säkert skulle bli påverkade av detta. 

Torbjörn som inte pratar särskilt mycket med sin respektive om sitt arbete, är övertygad om 

att hans respektive inte alls skulle må bra av att veta att han var så nära vän med en kvinnlig 

kollega, som han är med sina manliga kollegor. Carl säger att hans respektive antagligen inte 

skulle säga någonting utan leva med en viss oro men aldrig föra upp det till diskussion, detta 

helt i linje med vad Goffman diskuterar som fasad och menar att det är ett allmänt och 

fastställt beteendemönster för att hantera en viss situation (Goffman, 2014:28).  När det gäller 

den sociala relationen med familjen på hemmaplan visar forskning att det kräver en speciell 

typ av kvinna för att förstå hur yrket kan påverka relationen då yrkesarbetande brandmän är 

en speciell kategori av människor som alltid ställer upp för sina vänner, oavsett vad som kan 

vara tidigare planerad familjetid (Mackay Yarnal, Dowler, Hutchinson, 2004:693), och att 

relationer på arbetsplatsen och i privatlivet följer ett visst mönster där individen spelar olika 

roller beroende på var hen befinner sig precis som Carl beskriver  (Goffman, 2014:33). De 

svar vi får i intervjuerna kring arbetets natur och hur kvinnliga kollegor skulle kunna påverka 

livet med partnern går tvärtemot vad Tessa Wright diskuterar i sin artikel där hon påvisar de 

intervjuades resonemang kring att de aldrig skulle engagera sig intimt med någon kollega och 

att kvinnor på en mansdominerad arbetsplats i vissa lägen kan innebära problem. Anledningen 

är att de sociala nära relationer som skapas på arbetsplatsen skulle kunna medföra att en 

relation med en kollega skulle kunna upplevas incestuös, då relationer mellan kollegor ofta 

beskrivs som nära, som ett brödra- eller systerskap (Wright, 2008:110). 

Johan säger att det finns svartsjuka från hans respektive redan i dagens läge och att det inte 

skulle bli bättre av kvinnliga kollegor i hans arbetslag. Hans respektive är ganska väl 

införstådd i relationsstatusen på hans arbetsplats och att han skulle ha en så nära relation med 

en annan kvinna skulle kunna vara förödande för hans förhållande och menar att det är bättre 

om det är precis som det är för hans skull eftersom att en förändring skulle kräva information, 

förklaringar samt som han själv uttrycker sig, “förhör på hemmafronten”. Levi resonerar likt 

Johans tankegångar, då Levi menar att människor kan komma att känna sig hotade vid 

förändringar och i de fall som grupper undviker dessa risker är social harmoni och stabilitet 

värderad. Vidare menar Levi att människor vill ha regler och tydlighet gällande korrekt 

uppförande samt vill att saker och ting ska vara som de alltid har varit (Levi, 2014:270). Detta 

resonemang kan förklara hur det privata livet blir svårt för Johan om det kom in kvinnor i 

hans arbetslag.   

6.2 Metoddiskussion 

Vår medverkan i både formella och informella aktiviteter och situationer upplevde vi som 

relativt krävande då vi på inget vis ville påverka den operativa utryckningsstyrkan mer än 

nödvändigt. Det var svårt att förhålla sig neutral och att inte kommunicera våra egna 

föreställningar och åsikter, detta helt i linje med vad Aspers beskriver (2011:66-67). 

När det kommer till våra forskningsfrågor anser vi att vi lyckats svara på dessa, dock fick vi 

ett stort empiriskt material att analysera efter våra kvalitativa intervjuer. Att transkribera och 

koda detta material var tidskrävande, och i viss mån frustrerande då vi jobbat mot klockan för 



 

27 

 

att nå resultat. En nackdel som vi fann under vår analys av intervjuer var att eftersom vi varit 

själva när vi intervjuat respondenterna så blev också följdfrågor varierande beroende på vem 

som genomförde intervjuerna. Detta har lett till vissa avvikelser oss forskare emellan, och vi 

tror att om vi båda hade suttit med vid intervjuerna kanske vi fått mer enhetliga intervjuer. 

Inledningsvis hade vi ingen förstudie som oftast förekommer en större undersökning, men 

tiden fanns helt enkelt inte att genomföra en sådan. I efterhand tror vi inte heller att vi skulle 

ändrat på intervjufrågor eller form på studien. Intervjuerna har genomförts med endast män, 

och om vi hade intervjuat även kvinnor inom den operativa utryckningsstyrkan så hade vi 

kanske fått ett annat empiriskt material, men då hade inte våra forskningsfrågor längre varit 

relevanta då våra frågeställningar står i relation till att undersöka männens attityd gentemot 

kvinnor. Vårt resultat är relativt enhälligt gällande våra frågor, och möjligen hade vi fått ett 

något annorlunda och varierande resultat om vi involverat chefer av högre rang i våra 

intervjuer, då den påstådda vetskapen i ämnet från den operativa utryckningsstyrkan stödjer 

detta resonemang. 

Det är lätt att vara efterklok, och vi ser också i efterhand att vi kunde utvecklat våra 

metaanteckningar och memos mer för att få en än mer djupare bild av våra intervjuer och 

respondenter. Vi tar detta med oss för framtida studier och undersökningar. Dessa memos har 

varit en viktig del av våra intervjuer, då vi antecknat ansiktsuttryck och också gett oss 

möjligheten att vara tysta. 

Vad vi inte gjorde, som vi skulle kunnat ha gjort för att försäkra oss extra om att respondenten 

verkligen tagit del av de forskningsetiska reglerna är att vi skulle haft dessa nedskrivna på 

papper och att alla respondenterna fick skriva under på att de tagit del av informationen. Vi 

anser dock att vi inte kunde varit mer tydliga i hur vi genomfört intervju och frågor och har 

varit noga med att förklara att det inte finns några rätta eller felaktiga svar i de frågor vi ställt 

(Kvale & Brinkmann, 2009:134-136). 

Vi lade stor vikt vid utformningen av våra intervjufrågor för att vårt syfte och frågeställningar 

skulle bli besvarade korrekt och vi har haft en medvetenhet kring att våra frågor skulle kunna 

bli nära och personliga och därför emellanåt svåra för våra respondenter att besvara. Risken 

fanns alltid att de skulle besvara våra frågor så som de trodde att vi ville de skulle svara 

istället för att återge deras egna åsikter i ämnet. Våra åtta semistrukturerade intervjuer gav oss 

ett omfattande empiriskt material som vi analyserat noga, och som en del av reliabiliteten har 

vi haft vårt inspelade material som gav oss möjligheten att korrekt återge de citat som 

framkommer i resultatdelen. 
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6.3 Slutsats 

För att svara på vår första forskningsfråga gällande den fysiska och psykosociala arbetsmiljön, 

har vi kommit fram till att dessa är väl förberedda för kvinnor.  

Gällande möjligheter och begränsningar i arbetsuppgifterna för kvinnliga brandmän har vi 

skapat oss en förståelse kring att det största hindret för kvinnor att bli brandmän, är de höga 

fysiska krav som ställs. Detta är dock inte könsbundet utan även män måste träna och hålla 

kroppen i god fysisk form för att klara av arbetsuppgifterna . 

Relationerna kollegorna emellan spelar stor roll och den operativa utryckningsstyrkan påvisar 

unisont en mycket positiv inställning till kvinnliga kollegor inom utryckningsstyrkan. Dock 

påvisar alla intervjuade respondenter som lever i en relation att kvinnliga kollegor i en manlig 

grupp skulle kunna ha stor påverkan på det civila livet. 

6.4 Fortsatt forskning 

Vår studie har fokuserat på att undersöka manliga attityder och inställningar till en ökad 

kvinnlig närvaro inom Räddningstjänstens operativa utryckningsstyrka på en station i Västra 

Götaland. Då vår forskning handlat om inställning och attityder till kvinnliga brandmän, och 

där vårt resultat är entydigt, hade det varit intressant att ta del av en komparativ studie där 

fokus läggs på arbetsmiljö, arbetsuppgifter och relationer, före versus efter implementering av 

kvinnliga kollegor i den operativa utryckningsstyrkan samt hur dessa under denna tid 

förändrats. Det hade även varit intressant att se hur forskning kan bedrivas i form av att 

förenkla och förädla de redskap Räddningstjänsten använder, för att underlätta för alla inom 

den operativa utryckningsstyrkan. För att få en helhetsbild av medarbetares åsikter hade en 

kvantitativ studie kunnat genomföras för att lyfta fler medarbetares åsikter kring dessa ovan 

nämnda ämnen. 
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8. BILAGOR 
 

8.1 Missivbrev 

 

Hej! 

Vi studerar sista terminen på högskolan i Borås där vi läser programmet Organisations- och 

personalutvecklare i samhället och är i full gång med att skriva vår kandidatuppsats i 

arbetsvetenskap. Vårt ämne handlar om jämställdhet inom en mansdominerad arbetsplats. 

Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka jämställdhet utifrån ett medarbetarperspektiv inom 

räddningstjänsten. Vi vill undersöka vad den operativa styrkan har för åsikter och attityder 

kring fler kvinnor inom er yrkesprofession. Vi vill ta reda på hur detta möjligen kan påverka 

arbetsmiljö, arbetsuppgifter samt relationer. 

Vi har fördjupat oss i tidigare forskning och diverse litteratur kring ämnet, men vi har även för 

avsikt att ta hjälp av er inom räddningstjänsten i------ genom observationer och intervjuer. Vi 

vill intervjua några av er som jobbar inom den operativa styrkan då ni har kunskap, utbildning 

samt erfarenheter som är värdefulla för oss och vår forskning. Intervjuerna kommer bestå av 

ett antal frågor och kommer ta uppskattningsvis mellan 45-90 minuter, där vår förhoppning är 

att vi kommer få en givande diskussion. Vi hoppas på att du vill hjälpa oss besvara våra frågor 

och hjälpa oss med vår studie.  

Vid intervjun kommer vi ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Dessa 

återfinns på http://codex.vr.se/texts/HSFR.pdf. Innebörden i dessa principer bygger på 

information, samtycke, konfidentialitet samt nyttjandekrav. Betydelsen är att deltagandet i vår 

studie är frivilligt och att du kan avbryta intervjun och ditt deltagande när du önskar. Allt som 

sägs kommer behandlas konfidentiellt och med sekretess, och resultatet av vår studie kommer 

enbart användas i forskningssyfte. 

Om Ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare 

för ytterligare information. 

 

Tack för din medverkan! 

Vänligen, 

Maria Rudolfsson                                                     Martina Mattsson 

maria.xxxxx@                                                            martina.xxxxx@  

tfn:                                                                              tfn:  

           

 

 

Kristina Bartley:   kristina.xxxxx@ 

 

  

http://codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
mailto:maria.xxxxx@
mailto:martina.xxxxx@


 

32 

 

8.2 Intervjuguide 

 
Intervjuguide – inställning till fler kvinnor i gruppen. 

Kan du berätta om din ålder, utbildning och hur länge du jobbat här samt civiltillstånd. 

Utbildningen? Hur längesedan? Hur såg det ut då? Fanns tjejer? Vart tog dom vägen?  

Har du jobbat inom branschen innan du kom hit?  

Hur såg könsfördelningen ut där? Vad skiljer arbetsplatserna åt?  

Hur tror du att du och dina kollegor skulle påverkas av att det kom in kvinnor I er arbetsgrupp? Hur tror du att 

arbetet skulle påverkas? Utveckla, varför tror du att det är så? Hur skulle du hantera/förhålla dig till det? 

Tycker du att jämställdhet är viktigt? Förklara? 

Är du nöjd med arbetsmiljön? Hur tror du att den skulle påverkas av att det kom in kvinnor I den?  

Hur tycker du att relationerna mellan kollegorna på arbetsplatsen är, skulle dessa kunna påverkas av kvinnor på 

arbetsplatsen? Relationerna I privatlivet, skulle dessa påverkas av kvinnor på arbetsplatsen?  

Hur ser du på arbetsuppgifterna och arbetsmiljön, finns det plats för kvinnor som det är eller hur behöver 

arbetsplatsen förändras? Vad är din inställning till kvinnor på arbetsplatsen? Vad skulle det tillföra? Är det ens 

viktigt? 

Vilka åsikter har man här på jobbet till fler tjejer?? Vad tror du att dina kollegor har för inställning och tankar i 

ämnet? 

Arbetsuppgifter, vad skulle kunna göra att tjejer inte passar? Vad kan tjejer göra? 

Hur skulle man, enligt dig kunna göra för att få fler tjejer till räddningstjänsten i ------? Är intagningskrav för 

hårda? Kan man kvotera in tjejer? 

Tolkande frågor – Ex: Menar du att ... känner du att .. Etc – sammanfatta, repetera, kolla så jag tolkat svaren 

korrekt..  
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8.3 Jämställdhetsplan 

 

(Bifogad jämställdhetsplan är avanonymiserad för att möta kraven på konfidentialitet). 

RÄDDNINGSTJÄNST  1(7) 

         2008-11-27 

         2008-12-11 

 

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 

Hur ska vi arbeta med jämställdhet 

 

Jämställdhetsplanen ska vara en del i och revideras i samband med verksamhetsplaneringen 

inför kommande år. 

Planen utarbetas av personalsekreteraren i samverkan med de fackliga organisationerna. 

Planen behandlas som MBL-ärende vid förbundsrådet och fastställs sedan av 

räddningschefen. 

Förbundsrådet och avdelningsrådet ska kontinuerligt uppmärksamma och driva 

jämställdhetsfrågor och jämställdhetsfrågorna ska även på andra sätt fortlöpande integreras i 

den löpande verksamheten. 

Attityder och diskussioner om jämställdhet ska regelbundet tas upp vid arbetsplatsträffarna. 

Jämställdhetsplanens uppbyggnad 

 

Enligt Jämställdhetslagen (§ 13) ska arbetsgivaren varje år upprätta en plan för sitt 

jämställdhetsarbete. Planen ska innehålla en översikt över de åtgärder som behövs på 

arbetsplatsen och en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som arbetsgivaren avser att 

påbörja eller genomföra under det kommande året. Jämställdhetsplanens ska även innehålla 

en översiktlig redovisning av den handlingsplan för jämställda löner som arbetsgivaren 

årligen ska upprätta. 

I vår jämställdhetsplan beskrivs detta i nedanstående områden; 

 

 

 Allmän nulägesbeskrivning 

 Arbetsförhållanden (§ 4) 

 Arbete och föräldraskap (§ 5) 

 Sexuella trakasserier (§ 6) 

 Personalutveckling (§ 7) 

 Rekrytering (§ 8-9) 

 Lön och anställningsvillkor (§ 10-11) 

 

Under varje område beskriver vi; 

 Mål 

 Nuläge 

 Åtgärder som planeras under närmast kommande år 

 Åtgärder på längre sikt 
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           2008-12-11 2(7) 

 

 

Allmän nulägesbeskrivning (september 2008) 

 

Personalstruktur 

 

Räddningstjänsten har av tradition varit och är fortfarande en manligt dominerad arbetsplats. 

Totalt ca ---anställda fördelas på olika personalgrupper enligt nedan; 

 

Personalgrupp Totalt Män Kvinnor Arbetstid 

 

----- heltidskår    schema 

(brandmän, styrkeledare, lagledare) 

Dagtidspersonal och Insatsledare  

(fördelas organisatoriskt enligt nedan); 

 

Ledning    flex må-fr 

Administrativ stab    flex må-fr 

Sektion Tillsyn & myndighet     flex må-fr 

Sektion Samverkan & analys    flex må-fr / schema 

Sektion Information & extern utb    flex må-fr / schema 

Sektion Beredskap    flex må-fr / schema 

Sektion Metodutv & intern utb    flex må-fr / schema 

Sektion Logistik & teknik    flex må-fr 

 

Deltidsbrandmän    beredskap var 3:e 

vid -- deltidskårer    eller 4:e vecka 

 

Räddningsvärn vid - orter    inkallas vid behov 

 

Arbetstid och anställningsformer 

Huvuddelen personalen är i dagsläget tillsvidareanställd. 6 vikarier finns inom ----- heltidskår. 

Huvuddelen av personalen har heltidstjänster. Undantagen finns inom sektion Samverkan & 

analys med en 50 % tjänst som assistent (bemannad av en kvinna) och en 80 % tjänst som 

säkerhetssamordnare (bemannad av en man). 

 

Uttag av föräldraledighet 

Ingen anställd har i nuläget nedsatt tjänstgöringsgrad utifrån föräldraledighetslagen. 

 

  



 

35 

 

RÄDDNINGSTJÄNST 2008-12-11 3(7) 

Arbetsförhållanden (§ 4) 

 

Mål 

Arbetsmiljön ska vara god och kännetecknas av lika behandling och respekt. 

Arbetsförhållandena ska vara lämpliga för både kvinnor och män. 

 

Nuläge 

Separata dusch och omklädningsmöjligheter har successivt färdigställts på deltidsstationerna 

och finns nu klart på --- av de --- stationerna. Vid stationen i ----- kan omklädning och dusch i 

ordningsställas med kort varsel när behov uppkommer. 

Ett separat omklädningsrum med dusch avpassat för ca. tre personer finns och används i 

nuläget av kvinnlig personal vid ----- brandstation. 

Separata omklädningsrum med dusch finns vid -------. 

Ett övernattningsrum med dusch kan prioriteras för kvinnlig personal i utryckningstjänst vid -

---- brandstation. 

Skyddskläder, stationsbeklädnad och uniform finns anpassad för såväl män som kvinnor. 

 

Åtgärder som planeras under år 2009 

En ombyggnad på ----- brandstation, för att åstadkomma ett större omklädningsrum med 

dusch för kvinnlig personal, är planerat att påbörjas under året. 

Ombyggnad av ----- brandstation för att iordningställa separat dusch och omklädning för 

kvinnor. 

Vidmakthålla och ytterligare förbättra den positiva attityd som finns till kvinnor inom 

räddningstjänsten. 

 

Åtgärder på längre sikt 

Se över och vid behov anpassa arbetsmetoder, arbetsredskap och teknik inom 

utryckningstjänsten så att det passar såväl män som kvinnor. 

Kartläggning av sjukfrånvaro, övertidsuttag uppdelat på kvinnor - män 
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RÄDDNINGSTJÄNST 2008-12-11 4(7) 

 

Arbete och föräldraskap (§ 5) 

 

Mål 

Både manliga och kvinnliga anställda ska kunna förena arbete och föräldraskap 

Nuläge 

 

Arbetstid 

All dagtidspersonal har flextid som medger arbete mellan kl. 7.00-20.00. Innestående 

flextidsplus kan användas för uttag av såväl del av dag som hela dagars ledighet. 

Arbetstidssystemet för den operativa personalen ger bra möjligheter att använda fridagar för 

barntillsyn. 

 

Graviditet 

Rutiner finns för att anpassa tjänstgöringen för utryckningspersonal som blir gravid. 

Medicinska ställningstaganden görs i samråd med företagshälsovården. 

 

Deltidsbrandmän; Undantas från arbete med rök-och kemdykning fr. o m den dag då 

graviditeten meddelas till arbetsgivaren. Om den gravida redan tidigt vill bli befriad från 

beredskapstjänsten tillmötesgås detta. Under hela graviditeten kan hon delta i lämpliga 

övningsgenomföranden och materielvårdsuppgifter. 

 

Heltidsbrandmän; Undantas från arbete med rök-och kemdykning fr. o m den dag då 

graviditeten meddelas till arbetsgivaren. Tjänsten i övrigt anpassas individuellt i samråd med 

personen. Vid behov under delar av graviditeten kan alternativa arbetsuppgifter diskuteras så 

att utryckningstjänst helt kan undvikas. I slutet av graviditeten kan havandeskapspenning 

förordas utifrån Försäkringskassans regler. 

Löneöversynsförhandlingar omfattar även föräldralediga och gäller från samma tidpunkt som 

övriga. 

 

Åtgärder som planeras under år 2009 

Föräldralediga ska få bättre information. De ska bjudas in till arbetsplatsträffar, 

informationsträffar och i övrigt få kontinuerlig skriftlig information hemskickad. 

Utvecklingssamtal ska hållas även med föräldralediga. 

 

Åtgärder på längre sikt 

Fortsatt arbete med att förändra attityden till att män tar ut föräldraledighet 

Kartläggning av uttaget av föräldraledighet, vård av sjukt barn samt förkortad arbetstid 

uppdelat på kvinnor och män. 
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RÄDDNINGSTJÄNST 2008-12-11 5(7) 

 

Sexuella trakasserier (§ 6) 

 

Särskild policy och handlingsplan finns och redovisas i bilaga 1. 

 

Mål 

Alla medarbetare ska visa varandra sådan respekt att sexuella trakasserier eller annan 

kränkande behandling inte förekommer. 

 

Nuläge 

Sexuella trakasserier eller annan kränkande behandling förekommer inte. 

 

Åtgärder som planeras under år 2009 

Arbetsledningen uppmanas att ta upp till diskussioner vid arbetsplatsträffar och 

utvecklingssamtal. 

Frågeformuläret som används vid företagshälsovårdens hälsoundersökningar kan vid behov 

kompletteras med frågor om trakasserier. 

 

Åtgärder på längre sikt 

Särskild information ges till nyanställda kvinnor. 

Utveckla nätverk för ----- kvinnliga personal. 

 

Personalutveckling (§ 7) 
 

Mål 

Individuell kompetensutvecklingsplan ska finnas för alla anställda (ej deltidskårer och 

räddningsvärn). 

Möjligheten att delta i kompetensutveckling ska uppfattas som rättvis. 

 

Nuläge 

Kompetensutveckling genomförs utifrån behov i respektive tjänst. Behoven hanteras främst 

inom respektive sektion. Bra rutiner för analys av behov, samordning och uppföljning saknas. 

Kartläggning över genomförd kompetensutveckling uppdelad på män och kvinnor saknas. 

 

Åtgärder som planeras under år 2009 

Förbättra underlag, stödsystem för genomförande av utvecklingssamtalen så att individuella 

kompetensutvecklingsplaner blir möjliga. 

 

Åtgärder på längre sikt 

Bättre samordna ansvaret för kompetensutvecklingen. 
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Skapa bättre system för analys av behov, registrering och uppföljning av genomförd 

kompetensutveckling. Kunna se utbildnings/utvecklingsinsatser uppdelad på män och 

kvinnor. 

Förbättra villkor och möjligheter till intern arbetsrotation och möjlighet att pröva andra 

arbetsuppgifter. 

Utarbeta ledarutvecklingsprogram. 
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Rekrytering (§ 8 och § 9) 

Mål 

Såväl kvinnor som män är givetvis välkomna som sökande till tjänster inom 

räddningstjänstens hela verksamhet. 

Inom de yrkesgrupper där kvinnor är underrepresenterade eftersträvar vi att på sikt utöka 

andelen kvinnor. Vid avvägning mellan sökande med lika meriter tillämpas positiv 

särbehandling av det underrepresenterade könet (kvinnor) enligt § 9. 

----- ska uppfattas som en jämställd arbetsgivare och detta ska framgå bl. a vid 

platsannonsering. 

Nuläge 

Räddningstjänsten har av tradition varit och är fortfarande en manligt dominerad arbetsplats. 

Hur de anställda fördelas på olika personalgrupper har redovisats på sidan 2. 

 

Vid annonsering och informationsgenomföranden poängteras särskilt att vi gärna ser 

kvinnliga sökande. 

De fysiska anställningstesterna för anställning av brandmän har utformats så att såväl 

vältränade kvinnor som vältränade män kan uppnå godkända resultat. 

Vid rekrytering av brandmän har de kvinnliga sökande uppfyller grundkraven tagits ut till 

anställningstestning. 

Pröva på –dagar för att locka kvinnor till brandmannayrket har genomförts år 2006 och 2007. 

Åtgärder som planeras under år 2009 

Deltidsbrandmän; 

Genomföra informationskampanjer till arbetsgivare och ”öppet-hus” för att få fler sökande 

(både män och kvinnor) till tjänster som deltidsbrandman. 

 

Heltidsbrandmän; 

Översyn av testgenomförande för rekrytering av brandmän. 

Förbättra informationen om brandmannayrkets förutsättningar till pryoelever, praktikanter, 

studiebesök. 

Åtgärder på längre sikt 

Göra insatser för att locka sökande från ----- med omnejd (både män och kvinnor) till 

utbildningen ”Skydd mot olyckor” t. ex genom att arrangera Öppet-Hus. 

Insatser för att få fler sökande (både män och kvinnor) till tjänster som brandingenjör. 
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Lön och anställningsvillkor (§ 10 och § 11) 

Mål 

Könsrelaterade skillnader i lön, anställningsvillkor eller andra förmåner ska inte förekomma. 

Nuläge 

Lönepolicy finns utarbetad för SACO, SKTF och Ledarna. Policyn anger att lönens ska vara 

oberoende av bl. a kön. 

Handlingsplan för jämställda löner har upprättats utifrån lönekartläggning och analys av 

lönenivåerna inom -----. 

I analysen har konstaterats att det inom ----- finns svårigheter att jämföra olika yrken med 

varandra utifrån de kriterier som anges i jämställdhetslagen. 

 

”-kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika.” 

Inga löneskillnader som är beroende på kön kan konstateras. 

 

”-grupp med arbetstagare som utför arbete som är eller brukar anses vara kvinnodominerat 

och grupp med arbetstagare som utför arbete som är att betrakta som likvärdigt med sådant 

arbete men inte är eller brukar vara kvinnodominerat.” 

Inom ----- finns några tjänster som kan anses vara traditionellt kvinnodominerade; 

lokalvårdare (2), ekonomibiträde (1), assistent (3), ekonomiadministratör (1), 

löneadministratör (1). Samtliga dessa tjänster innehas av kvinnor. 

Helt likvärdiga tjänster/arbeten att jämföra med och som utförs av män finns inte inom -----. 

För att göra en saklig jämförelse med andra tjänster som skulle kunna vara likvärdiga krävs en 

ordentlig arbetsvärdering och kompetensanalys utifrån JämL § 2. Egna resurser för att kunna 

genomföra detta ganska omfattande arbete saknas för närvarande. 

Åtgärder som planeras under år 2009 

Inleda arbete med att hitta system/verktyg/konsulthjälp för att se hur en arbetsvärdering och 

kompetensanalys skulle kunna genomföras. 

 

Åtgärder på längre sikt 

System för individuell lönesättning ska genomföras inom hela -----. 
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