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Aim: Preferential treatment and allocation of quotes according to sex are two current concepts 
due to the increasing demand for equality. One organization that may use preferential 
treatment is the fire department. This is why we chose it as a starting point for our study. The 
aim with this essay is to investigate how Gästrike Räddningstjänst can create a more equal 
organization.    
 
Method: We have interviewed eight employees and prepared questions for each one. This 
represents a qualitative method. We have studied literature on the subject to get a theoretical 
background before the interviews. After the study we analysed the interviews with help from 
the theory. And finally we drew conclusions from this analysis. This resulted in suggestions 
that could help Gästrike Räddningstjänst create a more equal organization.   
 
Result & Conclusions: Equality between the sexes is important but at the same time it is 
important that the employed women have the right qualities. Measures should be taken to 
draw women to the profession in order to create a wider selection. One measure that could 
give a wider selection is positive special treatment. It is important to think about the 
employees while making a change so that negative attitudes do not affect the process to make 
the profession more equal. Based on theory we can see that it is important to communicate the 
aim of the change to reduce resistance from the employees. Change has to be allowed to take 
time since the organizational culture is strong and has existed for a long time. Due to the 
strong culture it is necessary to focus on measures that will create a strong but adaptable 
culture. Management should continually evaluate the process of change to discover possible 
problems and to highlight progress. Employees can also take part in the evaluation.  
 
Suggestions for future research: It would be interesting to compare different fire 
departments in Sweden considering their work with equality between sexes. It would also be 
interesting to observe the process of recruitment more closely.   
  
Contribution of the thesis: Our hope is that this essay helps to increase awareness in the 
important issue of equality.  
 
Keywords: Equality between the sexes, minority, gender, organizational culture, process of 
change, preferential treatment, allocation of quotes according to sex 
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Abstract 
 
Titel: Kvinnor som brandmän – En studie om jämställdhet på Gästrike Räddningstjänst 
 
Nivå: D-uppsats i ämnet företagsekonomi 
 
Författare: Katarina Blom och Jennie Björk 
 
Handledare: Svante Brunåker 
 
Biträdande  
handledare: Jaana Kurvinen 
 
Datum: 2008-jan 
 
Syfte: Positiv särbehandling och kvotering är två aktuella begrepp i och med ökade krav på 
jämställdhet. Räddningstjänsten är en organisation som berörs av framförallt positiv 
särbehandling. Därför valde vi brandmannayrket som utgångspunkt för vår studie. Syftet med 
denna uppsats är att undersöka hur ledningen inom Gästrike Räddningstjänst kan gå tillväga 
för att skapa en mer jämställd organisation.  
 
Metod: Vi har intervjuat åtta personer och förberett anpassade frågor till var och en, vilket 
representerar en kvalitativ metod. Innan intervjuerna genomförde vi en litteraturstudie för att 
få en teoretisk grund. Efter vår empiriska studie analyserade vi intervjuerna med stöd av 
teorin. Därefter drog vi slutsatser utifrån analysen, vilket resulterade i förslag på hur Gästrike 
Räddningstjänst kan skapa en mer jämställd organisation.   
 
Resultat & slutsats: Jämställdhet är viktigt men samtidigt måste de kvinnor som anställs vara 
tillräckligt kompetenta. Åtgärder bör vidtas för att locka fler kvinnor till yrket för att skapa ett 
bredare urval vid rekrytering. En åtgärd som kan ge ett bredare urval är positiv särbehandling. 
Vid förändringsarbetet är det viktigt att ta hänsyn till anställda så att inte negativa attityder 
försvårar processen att göra yrket mer jämställt. Utifrån teorin kan vi se att det är viktigt att 
tydligt kommunicera syftet med förändringen för att minska ett eventuellt motstånd. 
Förändringsarbetet måste få ta tid eftersom det är en stark organisationskultur som funnits 
länge. På grund av den starka organisationskulturen är det nödvändigt att fokusera på faktorer 
som gör kulturen stark men anpassningsbar. För att upptäcka eventuella problem och för att 
belysa framsteg bör ledning kontinuerligt följa upp förändringsarbetet. Detta kan med fördel 
genomföras tillsammans med de anställda.  
 
Förslag till fortsatt forskning: Det skulle vara intressant att jämföra olika brandstationer i 
Sverige för att se om det ser likadant ut i hela landet, eller om vissa stationer kommit längre i 
sitt jämställdhetsarbete. Det skulle även vara intressant att mer närgående observera 
anställningsprocessen.  
 
Uppsatsens bidrag: Vår förhoppning är att uppsatsen ska bidra till att belysa och ge ökad 
förståelse för den viktiga frågan om jämställdhet.  
 
Nyckelord: Jämställdhet, minoritet, genus, organisationskultur, förändringsarbete, positiv 
särbehandling, kvotering 
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Förord 
 
Efter många timmars hårt arbete har vi nu äntligen slutfört vår D-uppsats. Det har varit en 
lärorik och intressant avslutande ansträngning på vår ekonomutbildning vid Högskolan i 
Gävle. För att detta skulle kunna vara genomförbart så har vi fått hjälp av ett antal personer 
som vi nu vill rikta ett stort tack till! 
 
Tack till Gästrike Räddningstjänst för alla intervjuer som ni har ställt upp på och för att ni 
varit så tillmötesgående! Intervjuerna har varit ett viktigt bidrag till vår uppsats, utan er hade 
inte det här varit möjligt. 
 
Tack även till vår biträdande handledare Jaana Kurvinen som med stort engagemang har 
hjälpt oss med vår uppsats och stöttat oss på vägen! 
 
 
Gävle 2008-01-07 
 
 
Katarina Blom & Jennie Björk 
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Kapitel 1 - Inledning 

1 Inledning 
 
I detta avsnitt redogör vi för vilket ämne vi har valt samt ger en bakgrund till detta. Vi för 
även en problemdiskussion, beskriver syfte och avgränsningar för att ge läsaren en bild av 
vad vi vill uppnå med denna uppsats.  
 

1.1 Val av ämne 
 
Vi har den senaste tiden fört diskussioner med närstående om huruvida man bör använda 
positiv särbehandling för att öka jämställdheten på arbetsplatser. En del av citaten i vår studie 
påminner om de uttalanden som väckt vårt intresse för kvinnor inom Räddningstjänsten. 
Exempel på sådana citat är:  
 
”Jag har inget emot kvinnor inom räddningstjänsten, men har heller inget direkt intresse av 
att arbeta med dem. Om män och kvinnor arbetar tillsammans så finns det också risk att 
relationer uppstår och därigenom relationskonflikter. Vilket är det sista som man vill se på en 
arbetsplats. Det här är ett yrke som inte har plats för mer känslor (eftersom man i arbetet blir 
vittne till tragedier).” 1  
 
”Bra om det kommer in fler kvinnor, kanske inte 50/50, men i dagsläget är det ju i princip 
noll. Exempelvis bra med kvinnor vid olycksplatser, speciellt om den drabbade är kvinna. 
Som olycksdrabbad blir man helt utelämnad till andra, det kan då vara bra att ha någon som 
man kan identifiera sig med.” 2

 
Vi upplever det som ett komplicerat ämne som vi tror har både för- och nackdelar, vilket 
resulterar i att vi själva inte riktigt vet var vi står. På grund av denna komplexitet så känner vi 
ett starkt intresse för att undersöka denna fråga närmare. Vi har därför valt positiv 
särbehandling som grunden till vår uppsats. I denna uppsats hoppas vi kunna öka förståelsen 
för området. Eftersom vi har personliga kontakter inom räddningstjänsten har vi valt att 
inrikta oss på just denna organisation då vi genomför vår studie. Räddningstjänsten har en 
mansdominerad organisation som står inför en förändring i och med att det verkar som att fler 
kvinnor blir brandmän. Detta har bidragit till vårt intresse för just räddningstjänsten.  
 

1.2 Begreppsanvändning  
 
Då vår uppsats har ett genusperspektiv kommer vi att använda oss av begrepp som man och 
kvinna, manligt och kvinnligt. Vi vill därför tydliggöra att då vi skriver manligt eller kvinnligt 
så syftar vi till olika egenskaper och inte till det biologiska könet. En kvinna kan ju ha typiskt 
sett manliga egenskaper och vice versa.  
 
När vi skriver om ökad jämställdhet så menar vi främst att öka antalet kvinnor inom ett 
mansdominerat yrke eller att öka antalet män inom kvinnodominerade yrken, dock handlar 
jämställdhet också om att kvinnor och män exempelvis blir lika behandlade.  

                                                 
1 Intervju med brandman, Gästrike Räddningstjänst 
2 Ibid. 
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Två begrepp som ibland förväxlas är positiv särbehandling och kvotering. Vi ser det därför 
som nödvändigt att redan i inledningen av uppsatsen reda ut deras betydelse. Enligt 
Nationalencyklopedin är definitionen på positiv särbehandling;  
 
”Omvänd diskriminering, särbehandling med syfte att främja en jämnare fördelning mellan 
grupper genom att medlemmar av en underrepresenterad grupp ges företräde.”3

 
Enligt Nationalencyklopedin så innebär könskvotering; 
 
”Fördelning av ersättningar, tjänster, politiska uppdrag, utbildningsplatser etc. som kvoter, 
andelar, mellan de två könen. Numera är syftet att nå likhet mellan könen. Ibland avses med 
könskvotering endast en kvotering som görs i förväg och enligt vilken kvoten för kvinnor skall 
fyllas med endast kvinnliga sökande och den för män med endast manliga. Konkurrensen 
begränsas då till personer av samma kön. I vidare mening innefattar könskvotering också 
olika former av förtur i syfte att nå jämnare könsfördelning, t.ex. att man ger poäng för visst 
kön vid antagning till utbildning eller vid tjänstetillsättning.”4

 
Exempelvis ges det underrepresenterade könet företräde vid ansökan till ett arbete vid positiv 
särbehandling, men det finns ingen speciell kvot som ska fyllas av dessa sökanden, utan alla 
har lika stor chans att få anställning. Vid könskvotering finns det platser avsatta för det 
underrepresenterade könet att fylla.   

Jämställdhetslagen tillåter inte kvotering för att ge ett underrepresenterat kön fördel vid 
anställning, dock är det tillåtet med positiv särbehandling, detta enligt JämO.5   

1.3 Historik 
 
Vilka typer av arbetsuppgifter män och kvinnor har utfört skiljer sig avsevärt genom åren, 
både vad det gäller betalt och obetalt arbete. Kvinnor har under en längre tid utfört en mängd 
sysslor i hemmet som kan likställas med ett yrke även om det inte har varit betalt. Även när 
kvinnor hade ett avlönat arbete så skedde också detta inom hemmets väggar. Anledningen till 
detta var bland annat att det uppfattades som förnedrande för mannen att vara beroende av 
kvinnans inkomst. Det var dock inte bara kvinnors yrkesval som var begränsade, männens 
yrkesval var begränsade i den mån att de inte fick utföra kvinnosysslor eftersom det kunde 
skada deras manlighet. Men har då exempelvis ”manliga” yrken alltid setts som typiskt 
manliga? Arbetsfördelningen mellan män och kvinnor genom åren har påverkats av vad som 
har ansetts lämpligt för män respektive kvinnor utifrån bland annat kultur och normer. Det 
som har ansetts som manligt och kvinnligt, har i de flesta fall inte baserats på huruvida män 
eller kvinnor har kunnat utföra yrket ifråga. Detta framkommer framförallt under de 
tidsperioder då kvinnor har varit tvungna att utföra så kallade typiskt manliga sysslor, vilket i 
synnerhet berör perioder under krig.6  
 
Ulla Wikander är verksam på ekonomiska – historiska institutionen vid Stockholms 
universitet med arbetsliv och kvinnors organisering som huvudsakliga forskningsområden. 

                                                 
3 www.ne.se, sökord positiv särbehandling, 2007-08-24 
4 www.ne.se, sökord könskvotering, 2007-08-24 
5 www.jamombud.se , sökord kvotering, 2007-08-24 
6 Ulfsdotter Eriksson Y, 2006, Yrke, status & genus, s.18f 
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Hon skriver att man under 1800-talet hade en syn på kvinnan som kan sammanfattas såsom 
den franske filosofen Rousseau gjorde under 1700-talet; ”mannen är man emellanåt men för 
det mesta är han människa, medan kvinnan alltid är helt och hållet kvinna” 7. Det fanns dock 
vissa områden där kvinnor ansågs vara bättre än män, exempelvis då det gällde hög moral och 
förmågan att vara känslig.8  
 
1846 och 1864 infördes den så kallade näringsfriheten i Sverige, vilken tillät kvinnor att bli 
affärskvinnor, detta begränsades dock då bankerna kom in i bilden och männen skapade 
nätverk av affärskontakter som uteslöt kvinnorna.9 I övergången från bondesamhälle till 
industrisamhälle förblev arbetsfördelning mellan män och kvinnor lika, vilket innebar att 
kvinnor generellt underordnades män även inom de arbeten som tidigare tillhört deras 
ansvarsområden, som exempel kan nämnas bagerier och tvätterier.10  
 
I en del fall har män varit rädda för att en ökning av kvinnor inom ett visst yrke skulle 
innebära en degradering av yrkets status. Ett tydligt exempel är då männen under slutet av 
1800-talet och början på 1900-talet blev osäkra inför den ökade andelen kvinnor inom 
läraryrket. Det var kvinnor av högre klass som medförde en höjd status på detta yrke. 
Paradoxen blev dock att även om kvinnorna höjde statusen så ansåg männen att för många 
kvinnor inom yrket istället skulle sänka statusen. Resultatet av detta blev ett beslut av 
riksdagen 1906, där de införde olika löner för män och kvinnor inom läraryrket, allt för att 
underlätta rekryteringen av män till läraryrket.11  
 
Utvecklingen har emellertid gått framåt, vilket framgår nedan; 
 
1921 fick kvinnor rösträtt.12

1923 fick kvinnor tillgång till alla statliga tjänster (förutom militärer och präster).13

1939 infördes en lag som förbjöd alla arbetsgivare att avskeda kvinnor från arbetet på grund 
av att de gifte sig eller skaffade barn.14

1970 förvärvsarbetade 59 procent av kvinnorna.15

1980 förvärvsarbetade 75 procent av kvinnorna.16

1980 infördes lagen mot könsdiskriminering.17

2001 skärptes jämställdhetslagen då man beslutade om lika lön för lika arbete.18  
 
Även om det har lagstiftats om lika lön för lika arbete så kan man se skillnader i män och 
kvinnors löner. År 2004 tjänade kvinnor i genomsnitt 83 procent av männens genomsnittslön, 
något som till viss del kan förklaras av att fler kvinnor än män arbetar inom den offentliga 
sektorn. Om man bortser från skillnader som till exempel ålder och sektor så uppgår 

                                                 
7 Wikander U, 1997, Delat arbete, delad makt, s.12 
8 Wikander U, 1997, s.13 
9 Ibid. s.12f 
10 Ibid. s.21 
11 Wikander U, 1997, s.26f 
12 www.jamombud.se, sökord jämställdhetshistoria, 2008-03-10 
13 Wikander U, 1997, s.37 
14 Wikander U, 1999, Kvinnoarbete i Europa, s.167 
15 Ulfsdotter Eriksson Y, 2006, s.18f 
16 Ibid. 
17 Ibid.  
18 Ibid.  

3    

http://www.jamombud.se/


Kapitel 1 - Inledning 

kvinnornas löner till 93 procent av männens genomsnittslön. Detta visar på att kvinnor än idag 
lönediskrimineras.19

 

1.4 Jämställdhetsfrågan 
 
Begreppet jämställdhet innebär att män och kvinnor ska ha lika rättigheter, skyldigheter och 
möjligheter inom väsentliga områden i livet. För att uppnå detta mål uppmärksammas denna 
fråga ofta inom politiken. Särskilda lagstiftningar visar även på ett tydligt försök att uppnå ett 
mer jämställt samhälle. Dessa lagar ger framförallt en tydlig riktlinje för hur en organisation 
kan och bör agera.20 Ett exempel på en sådan lagstiftning är jämställdhetslagen.21

 
Andelen kvinnor i Sverige som förvärvsarbetar är bland de högsta i världen, vilket gör att man 
ofta säger att Sverige är världens mest jämställda land. Detta skulle kunna ifrågasättas 
eftersom arbetsmarknaden kan ses som uppdelad, då de traditionella könsrollerna fortfarande 
till viss del styr valet av utbildning och arbete för unga människor. Detta då var femte pojke 
vill arbeta med data eller IT medan nästan var femte flicka vill arbeta inom vård och omsorg. 
Ytterligare en faktor som tyder på att vi inte lever i ett helt jämställt land är att kvinnors arbete 
i många fall värderas lägre än mäns. En indikator är att kvinnodominerade yrken inte ger lika 
höga löner som mansdominerade yrken.22  
 
Enligt Ulrica Messing, jämställdhetsminister 1996-1998, så är det viktigt att skapa en 
medvetenhet om de olika villkor som faktiskt finns för män och kvinnor för att kunna arbeta 
med jämställdhet. Hon menar vidare att kunskap även bör finnas om hur makt och inflytande 
är fördelat mellan män och kvinnor, samt varför vi inte lever i ett jämställt samhälle. Det är 
också viktigt att förstå att jämställdhetsfrågan inte endast rör kvinnor utan även män. En fråga 
är dock hur långt man kan gå för att skapa jämställdhet? I exempelvis Gävleborgs län så har 
man sedan länge använt sig av ”varvade” vallistor till Riksdagen, vilket innebär att det är 
varannan man och varannan kvinna på listan. På detta sätt har man kvoterat in kvinnor i 
politiken, vilket visserligen föregicks av en intensiv debatt. Men även utan denna kvotering 
hade säkerligen kvinnor fortfarande tagit sig in i politiken. Frågan är bara hur lång tid det 
hade tagit? Att arbeta med jämställdhet handlar om att se till kvinnors och mäns förmågor 
istället för att begränsa oss till det biologiska könet. Annars är det vanligt att mäns förmåga 
värderas högre än kvinnors, enligt Ulrica Messing.23  
 
Men varför är det då så viktigt med jämställdhet? Mats Alvesson, organisationsforskare och 
Yvonne Due Billing, lektor i sociologi, menar att det ur organisationssynpunkt finns stor 
anledning att förespråka jämställdhet eftersom det innebär ett utökat urval vid rekrytering, 
samt ett sätt att mer rationellt använda sig av arbetskraften. En jämställd organisation innebär 
en större bredd av kunskaper, synpunkter, erfarenheter och idéer, vilket bland annat kan leda 
till ökad kreativitet. Men även om detta låter som en självklar fördel så är denna fråga mycket 
komplex i praktiken eftersom organisationer ibland finner det mer lönsamt att behålla den 
könssegregerade kulturen. Exempelvis så kan de dra fördel av kvinnor som nöjer sig med 
lågbetalda arbeten och därigenom ses som billig och foglig arbetskraft.24 Trots att det finns 
                                                 
19 http://www.jamombud.se/omjamstalldhet/statistik.asp 2007-10-16 
20 Höök P, 2001, Stridspiloter i vida kjolar, s.3 
21 www.rattsbanken.se 2007-05-15 
22 www.lo.se 2007-04-17 
23 Baude A m.fl., 1998, Genus i praktiken, s.32-36 
24 Alvesson M, Billing Due Y, 1999, Kön och organisation, s.9f 

4    

http://www.jamombud.se/omjamstalldhet/statistik.asp
http://www.rattsbanken.se/
http://www.lo.se/


Kapitel 1 - Inledning 

tydliga fördelar med en jämställd organisation, så kan det vara bra att ha i åtanke att det även 
finns de som hävdar att mångfald kan få negativa effekter om det inte tillvaratas på ett bra och 
genomtänkt sätt, vilket framgår i en utvärdering angående rekrytering av brandmän i 
Lindköpings kommun.25  
 

1.5 Positiv särbehandling 
 
Enligt JämO måste följande principer följas då positiv särbehandling används26: 

• Underrepresenterat kön får inte gynnas med automatik. Arbetsgivaren måste läsa alla 
ansökningar och göra en objektiv bedömning av alla sökandes meriter, oavsett kön. 
Arbetsgivaren får räkna in icke-traditionella meriter som har betydelse för de sökandes 
lämplighet för arbetet, t ex erfarenhet av hemarbete och ta mindre hänsyn till 
exempelvis antalet tjänsteår.  

• Meritvärderingen måste göras utifrån tydliga kriterier som är genomskinliga, dvs. så 
att alla inblandade kan förstå hur bedömningen gjorts.  

• En positiv särbehandling måste stå i proportion till de mål som eftersträvas, dvs. den 
måste ha påtaglig effekt för att nå jämn könsfördelning på arbetsplatsen.  

• Meritskillnaderna får inte vara alltför stora.  

Inom Försvarsmakten tillämpas positiv särbehandling av underrepresenterat kön vid 
rekrytering till Yrkesofficersprogrammet eftersom endast fyra procent av yrkesofficerarna är 
kvinnor. År 2003 genomförde Arbetslivsinstitutet en studie där man intervjuade åtta kvinnor 
som arbetade som officerare. Studien visade att flertalet av de åtta kvinnorna såg positiv 
särbehandling som en bra åtgärd. Det finns en förhoppning om att fler kvinnor kan innebära 
en förbättring av den orättvisa organisation som en del av de intervjuade kvinnorna anser att 
Försvarsmakten är idag. Ett exempel på en sådan orättvisa lyfte en av de intervjuade 
kvinnorna fram. Hon menade att kvinnor och män inom organisationen inte har samma 
karriärmöjligheter. Samtidigt finns det även personer inom Försvarsmakten som ser den 
positiva särbehandlingen som en negativ åtgärd, vilket skulle kunna bero på att den finns en 
brist i kunskapen om hur åtgärden tillämpas. En officer berättar i en undersökning att hon 
tidigare varit negativt inställd till denna åtgärd, men att det har ändrats nu när hon vet mer 
kring den. Hon säger att hon nu förstår att en positivt särbehandlad kvinna som kommer in på 
utbildningen, gör det för att hon är kvinna och för att hon har den rätta kompetensen och inte 
enbart för att hon är kvinna.27  
 

1.6 Könskvotering 
 
Inom vissa områden i vårt samhälle så dominerar antalet kvinnor eller män nästan 
fullständigt, exempel på sådana områden är vissa delar av vården, räddningstjänsten och 
styrelser. För att öka jämställdheten inom sådana områden så har det vid återkommande 
tillfällen diskuterats huruvida könskvotering ska användas, vilket också har blivit ett 
omdiskuterat ämne. Maria Törnqvist, sociolog, skriver i boken ”Könspolitik på gränsen” om 

                                                 
25 Rättvis och effektiv rekrytering - Rekrytering av brandmän i Linköpings kommun – en utvärdering, s. 6 
www.linkoping.se 2007-04-12 
26 www.jamombud.se sökord positiv särbehandling, 2007-08-24 
27 Pettersson L, Persson A, 2005,”Tål man inte jargongen kan man väl inte kriga”, s.1-5 
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den debatt som pågår angående könskvotering. Hon hänvisar till utredningar som SOU28 har 
genomfört samt till debatten i pressen. Ett av de främsta argumenten mot könskvotering är att 
det motarbetar att rätt person blir anställd och att man således åsidosätter kompetensen. Men 
det finns även de som hävdar att man genom könskvotering utnyttjar den samlade 
kompetensen hos män och kvinnor på ett bättre sätt. Ytterligare ett argument emot 
könskvotering är att positiv särbehandlig på grund av kön är diskriminering och att människor 
istället skall behandlas lika oavsett kön.29 Det blir en motsägelse att särbehandla när de allra 
flesta har fått lära sig att man ska behandla alla lika oavsett exempelvis kön, ålder eller etniskt 
ursprung. Så varför skulle det då helt plötsligt vara godtagbart att en person särbehandlas bara 
för att hon är kvinna eller för att han är man?30 Det finns negativa aspekter när det handlar om 
att bli inkvoterad, vilket förmodligen kan bero på rädsla för att andra ska ifrågasätta huruvida 
man fick anställning på grund av tillräcklig kompetens eller på grund av könet.31  
 
Att könskvotering är fel väg att gå kan man ofta läsa i artiklar där olika personer uttalar sig 
kring frågan. En av dem är brandchef Emma Abrahamsson som menar att kvotering inte är ett 
bra tillvägagångssätt eftersom det är viktigt att de anställda är både kompetenta och 
önskvärda. Istället anser hon att chefer på alla nivåer måste våga anställa kvinnor till sina 
arbetsplatser.32 Även Camilla Dahlén, räddningschef i Strängnäs, anser att könskvotering inte 
är någon lösning. Hon menar att det skulle skapa ett B-lag som inte främjar någon och att man 
istället borde locka fler kvinnor att söka till räddningstjänsten, så att urvalsmöjligheterna blir 
större.33  
 
Könskvotering skulle kunna jämföras med kvotering på grund av etnisk tillhörighet eftersom 
de båda bygger på principen att öka antalet av en minoritetsgrupp. 2003 inledde Uppsala 
Universitet ett försök att öka den etniska mångfalden på juristlinjen genom att vika en kvot på 
30 platser (av de totalt 300) till personer vars båda föräldrar var födda utomlands. Detta ledde 
dock till att två studenter vars föräldrar var födda i Sverige stämde universitetet. Grunden till 
stämningen var att de hade nekats plats på juristlinjen trots att de hade högre betyg än andra 
elever som hade kvoterats in, vilket medförde att de ansåg sig ha blivit diskriminerade av 
universitetet. Fallet togs hela vägen till Högsta Domstolen där man beslutade att Uppsala 
Universitet hade handlat fel och dömdes därmed att betala skadestånd.34   
 
Jämo menar att trots att det finns motstånd mot kvotering och även om vi med tiden skulle se 
en naturlig utveckling som innebär en ökad jämställdhet, så kan könskvotering innebära att en 
utveckling som annars verkar gå extremt långsamt skyndas på.35   
  

1.7 Problemdiskussion och syfte  
 
Räddningstjänsten är en organisation som skulle kunna komma att beröras av könskvotering, 
eftersom det pågår en debatt i media huruvida man bör sänka anställningskraven för att få in 
fler kvinnor i yrket som brandman. Som vi har uppfattat det utifrån artiklar som vi har läst så 

                                                 
28 SOU 1987:19 och 1987/88:105 
29 Törnqvist M, 2006, Könspolitik på gränsen, s.54-58 
30 Svenska Dagbladet, 30 nov 2006, Positiv särbehandling också diskriminering 
31 Ledarna, 6 dec 2002, Jämo stöder könskvotering 
32 http://afi3.ams.se/Yrken/Article.aspx?iArticleId=45142 2007-04-17 
33 Sirenen, nr 3 2002, – Jag tror att gubbarna känner sig hotade 
34 Dagens Nyheter, 12 jan 2005, Kvotering på universitet underkänns  
35 Ledarna, 6 dec 2002, Jämo stöder könskvotering 
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finns det redan idag en positiv särbehandling av kvinnor inom räddningstjänsten. Enligt vår 
kontakt inom Räddningstjänsten så har en kvinna som klarar testerna relativt lätt att få 
anställning, medan en man som klarar dem måste konkurrera med ett stort antal andra män 
om platserna. En nackdel som detta kan medföra är ett missnöje bland en del av männen inom 
yrket, men fördelen är istället att det bidrar till en mer jämställd arbetsplats i den meningen att 
antalet kvinnor på arbetsplatsen ökar. Frågan är dock om det är eftersträvansvärt att 
räddningstjänsten blir mer jämställt. Är det verkligen en arbetsplats för kvinnor? Det är ju 
uppenbarligen ett mycket fysiskt krävande yrke. Vidare är vi intresserade att få veta vilka 
attityder det finns gentemot kvinnor som brandmän från männen inom räddningstjänsten. 
Eftersom räddningstjänsten länge har varit mansdominerad så förmodar vi att de har en stark 
manligt präglad organisationskultur som kan vara svår att förändra. Detta kan komma att 
kräva ett stort förändringsarbete från ledningens sida om man vill se fler kvinnor inom yrket.  
 
Kvinnor som en del av räddningstjänstens mansdominerade värld är en intressant och 
komplex fråga som vi vill undersöka närmare i denna uppsats. Framförallt fokuserar vi på de 
här frågeställningarna: 
 

• Är positiv särbehandling ett framgångsrikt sätt att öka jämställdheten i ett typiskt 
mansdominerat yrke såsom Gästrike Räddningstjänst? 

• Vilka svårigheter finns för kvinnor som minoritet i mansdominerade yrken, både 
generellt sett och på Gästrike Räddningstjänst? 

• Hur påverkar organisationskulturen på Gästrike Räddningstjänst de anställdas attityder 
gentemot kvinnor som brandmän? 

• Går det generellt sett att förändra en stark organisationskultur? 
• Hur kan förändringar inom organisationer generellt sett påverka de anställda? 
• Hur ska förändringar generellt sett genomföras för att stämningen bland de anställda 

inte ska påverkas negativt?  
 
De frågor som har ett generellt perspektiv besvaras genom litteraturstudie, medan de frågor 
som berör Gästrike Räddningstjänst besvaras genom intervjuer i vår studie.  
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur ledningen inom Gästrike Räddningstjänst kan 
gå tillväga för att förändra organisationskulturen och skapa en mer jämställd organisation. 
Syftet besvaras genom att studera frågorna ovan.  
 

1.8 Disposition 
 
Kapitel 2 – Metod – I metodavsnittet redogör vi för vårt val av metod. Vi beskriver sedan 
vårt tillvägagångssätt. Detta inkluderar vilka teorier som kommer tas upp och varför, hur vår 
studie har gått till samt källkritik.  
 
Kapitel 3 – Teori – I detta kapitel återger vi teorier som vi anser relevanta för vår studie. 
Dessa teorier berör organisationskultur, förändringsarbete samt teorier kring genus.   
 
Kapitel 4 – Räddningstjänsten – Detta avsnitt inleds med att ge läsaren en bakgrund till den 
allmänna debatten kring kvinnor inom räddningstjänsten, därefter återfinns vår studie.  
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Kapitel 5 – Analys – I analysen kommer vi att diskutera resultatet från studien utifrån 
teorierna i uppsatsen. Analysen genomförs med uppsatsens frågeställningar som 
utgångspunkt. De frågor som berör organisationer generellt sett besvaras med hjälp av teorin, 
medan frågor gällande Gästrike Räddningstjänst besvaras med stöd av intervjusvaren. 
 
Kapitel 6 – Slutsats – Vi kommer avslutningsvis i kapitel 6 att dra slutsatser utifrån vår 
analys, samt ge förslag till fortsatta studier. I slutsats kommer vi att besvara vårt, hur Gästrike 
Räddningstjänst kan gå tillväga för att skapa en mer jämställd organisation. Det gör vi genom 
att ge förslag på åtgärder som kan underlätta Gästrike Räddningstjänst förändringsarbete. 
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2 Metod 
 
I metodavsnittet förklarar vi hur vi har gått tillväga för att besvara våra frågeställningar. 
Detta inkluderar val av metodansats, detaljer kring de intervjuer som vi genomfört, vilka 
teorier vi valt samt källkritik.  
 

2.1 Kvalitativ ansats 
 
För vår uppsats har vi valt en kvalitativ ansats och intervjuer. Det som kännetecknar kvalitativ 
forskningsmetod är att forskaren vid intervjuer väljer att föra en mer samtalsliknande 
diskussion istället för att utgå ifrån ett inramat frågeformulär, där frågorna är helt bestämda i 
förväg och som forskaren aldrig avviker ifrån. Kvalitativ metod utgår från att man ska försöka 
få en förståelse för hur respondenten tänker och genom en hermeneutisk ansats försöka tolka 
deras svar. Hermeneutik betyder tolkningslära och innebär att man får en förståelse för 
helheten genom att förstå delarna och vice versa.36 Kvalitativ forskning behöver dock inte 
betyda att man inte förbereder några frågor alls, utan man kan ha en på förhand utarbetad plan 
över intervjuns gång. En annan utmärkande sak är att frågorna kan skilja sig från varandra om 
forskaren ska intervjua flera personer. Givetvis kan vissa frågor vara likadana och senare 
jämföras med varandra utan att det för den delen är en kvantitativ intervju.37 Vi har valt att 
intervjua åtta personer till vilka vi har utarbetat olika frågor som är anpassade till dem. Innan 
intervjuerna förberedde vi frågor, men vi låste oss inte till dem utan försökte föra en 
diskussion med intervjupersonerna där vi byggde upp en förståelse för deras tankesätt. 
 

2.2 Vårt tillvägagångssätt 
 
Efter att ha intresserat oss för ämnet positiv särbehandling började vi fundera kring vilken 
eller vilka yrkesgrupp/grupper som vi skulle inrikta oss mot. Vi beslutade att avgränsa oss till 
enbart en organisation, räddningstjänsten. Därefter funderade vi över specifika 
frågeställningar som berör just räddningstjänsten. Sedan valde vi hur vi skulle genomföra 
studien för uppsatsen.  
 
I inledningen ger vi läsaren en bakgrund till jämställdhetsfrågan för att öka förståelsen för 
resterande delen av vår uppsats. Därefter genomförde vi en litteraturstudie för att få en 
teoretisk grund som vi sedan kunde ha som utgångspunkt för våra intervjufrågor. För att 
läsaren ska få en allmän uppfattning kring debatten om kvinnor inom räddningstjänsten, har 
kapitlet som innefattar våra empiriska studier inledningsvis ett avsnitt om denna debatt. Efter 
litteraturstudierna genomförde vi sju intervjuer. Slutligen har vi i analysdelen diskuterat 
intervjusvaren utifrån teorierna. Hur vi har gått tillväga då vi har analyserat intervjuerna 
framgår i teoriavsnittet. Därefter har vi dragit slutsatser utifrån denna analys. En kort 
sammanfattning av de olika stegen i vårt uppsatsskrivande återfinns i figur 1.  
 
 
 

                                                 
36 Widerberg K, 2002, Kvalitativ forskning – i praktiken, s.16 
37 Ibid. s.26 
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Fig.1 Vårt tillvägagångssätt 
 

2.2.1 Litteraturval  
 
Vi har valt att redogöra för teorier kring organisationskultur, men även teorier som berör 
förändringsarbete, eftersom vi förmodar att fler kvinnor som brandmän innebär en stor 
förändring för en organisationskultur som är så pass mansdominerad som den inom 
räddningstjänsten. Vi är därför intresserade av att undersöka hur de anställda kan reagera på 
en sådan förändring. I och med detta så anser vi att teorier kring förändringsarbete var 
relevanta för vår uppsats. Då vår uppsats har ett genusperspektiv är vi även angelägna om att 
ta med teorier kring könsstämpling, maktfördelning och kvinnor i minoritet, för att få en 
förståelse för arbetsmarknadens uppdelning.  
 
För att hitta litteratur kring dessa teorier så har vi använt oss av sökord som kan kopplas till 
teorierna, exempel på dessa sökord är organisationskultur, förändringsarbete, jämställdhet och 
genus. Vår handledare har även rekommenderat litteratur som vi har använt oss av i delar av 
uppsatsen.   
 

2.2.2 Urval 
 
Genom en personlig kontakt på Gästrike Räddningstjänst fick vi förslag på potentiella 
intervjupersoner. Eftersom vi var intresserade av att få in olika perspektiv valde vi att 
intervjua både en person från ledningen, två kvinnor inom organisationen samt fyra män och 
en kvinna som är brandmän. När vi fick förslaget om intervjupersoner så nämndes två män 
från ledningen, dock så konstaterade vi att den ena mannen, Lars Sigfridsson, var mest 
relevant att intervjua eftersom han är områdeschef och har stor delaktighet i 
rekryteringsfrågor. I samband med den intervjun så frågade han två kvinnor inom 
organisationen om vi även fick genomföra en kortare intervju med dem. Anledningen till att 
han ansåg att vi även skulle intervjua dem, var att han menade att de förmodligen skulle ha 
många åsikter kring denna fråga. Genom en kontakt på Gästrike Räddningstjänst fick vi 
intervjua fyra av honom utvalda män som är brandmän. Urvalet beror på att vår kontakt 
namngav fyra personer som han trodde var villiga att bli intervjuade. Alla fyra är i åldern 25-
35 år. Inledningsvis funderade vi på att även intervjua äldre brandmän eftersom de kanske har 
en annan åsikt än de yngre. Dock visade det sig att de yngres åsikter skilde sig åt relativt 
mycket mellan de olika individerna. Därav tror vi inte att ytterligare intervjuer skulle ge oss 
ett annat perspektiv på frågan, därför valde vi att nöja oss med de redan genomförda 
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intervjuerna. Vi är dock medvetna om att fler intervjuer skulle ha kunnat ge oss en annan bild 
av de anställdas åsikter.   
 
Eftersom Gästrike Räddningstjänst har en kvinna anställd som brandman så var vi angelägna 
om att intervjua henne, vilket vi även fick göra. Hon är 39 år och har arbetat inom 
räddningstjänsten sedan år 2002.  
 

2.2.3 Intervjugenomförande  
 
Vi bestämde tid med intervjupersonerna via telefon för att sedan träffa dem. Innan 
intervjuerna tog vi fram frågor som är relevanta med utgångspunkt i teorin och det material 
som vi läst i olika tidskrifter angående räddningstjänsten. Vi valde också att anpassa frågorna 
till varje intervjuperson eftersom de inte har samma typ av anställning inom organisationen. 
Vi ställde även olika frågor till männen som var brandmän i jämförelse med de frågor som vi 
ställde till kvinnan som vi intervjuade, eftersom de har olika perspektiv på denna fråga (dvs. 
kvinnor inom räddningstjänsten). Exempelvis ställde vi frågan ”Tror du att en kvinna skulle 
känna sig utanför på den här arbetsplatsen? Alltid eller i vissa lägen?” till männen. 
Motsvarande fråga till kvinnan som är brandman var; ”Har du någon gång känt dig utanför 
gruppen för att du är kvinna?”. Omedelbart efter att vi talat med Lars fick vi tala med två 
kvinnor inom organisationen. Eftersom den intervjun inte var inplanerad så hade vi inga 
frågor förberedda, vi fick således föra mer av en konversation med utgångspunkt från de 
frågor vi ställde till Lars. 
 
Genom att erbjuda anonymitet kan det vara lättare att få intervjupersonerna att våga ge ärliga 
svar. Om intervjupersonen vill vara anonym så är det viktigt att inte lämna ut uppgifter som 
gör att man kan identifiera honom/henne.38 Om arbetsgivaren har positiv inställning till ökad 
jämställdhet så kan brandmännen ha svårt att uttrycka negativa åsikter eftersom det kan leda 
till en konflikt med arbetsgivaren. Vi tror därför att frågor om kvinnor inom räddningstjänsten 
kan vara ett känsligt ämne och har på grund av det valt att erbjuda anonymitet. Alla 
intervjupersoner utom områdeschefen och kvinnan som är brandman är anonyma. Därför har 
vi valt att inte lämna ut uppgifter som exakt ålder och exakta arbetsuppgifter, för att minimera 
risken att intervjupersonerna kan identifieras av läsaren. Vi vill tydliggöra vilka svar som 
kommer från just chefen och den enda kvinnan och eftersom det inte finns någon mer 
områdeschef och kvinna som är brandman så kan de inte vara anonyma, något som de 
accepterade. 
 
För att säkerhetsställa att man inte missar någon viktig kommentar under intervjun så 
underlättar det om en bandspelare används. Det kan emellertid verka hämmande för 
intervjupersonen, dock kan även antecknande under intervjun ha en hämmande effekt.39 Efter 
noga övervägande så valde vi slutligen att anteckna eftersom vi ansåg att inspelning av 
samtalen förmodligen skulle ha en större hämmande effekt på intervjupersonerna. Nackdelen 
med att anteckna är visserligen att man riskerar att missa något, men då vi båda antecknade 
under intervjuerna så är förhoppningen att vi fick med allt.  
 
När vi har valt platserna för intervjuerna så har vi försökt att vara flexibla för att anpassa oss 
efter intervjupersonen. Tre av intervjuerna ägde rum på arbetsplatsen eftersom de 

                                                 
38 Ejvegård R, 2003, Vetenskaplig metod, , s.51 
39 Ibid. s.50 
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genomfördes på arbetstid. Två genomfördes i respektive intervjupersons hem och de 
resterande två träffade vi på ett café. Då en del var mer pratsamma så varierade 
intervjutiderna mellan 20 minuter och en timme.   
 

2.2.4 Övriga källor 
 
Förutom litteratur har vi sökt information i artiklar och på Internet, som vi har använt oss av i 
inledningskapitlet samt i kapitlet om Räddningstjänsten. När vi har använt Internet har vi 
begränsat oss till sidor som vi anser är trovärdiga, exempelvis nationalencyklopedin, 
räddningsverket och JämO. Vi har även använt sökmotorn rättsbanken.  
 
Under intervjun med Lars Sigfridsson tilldelades vi mångfalds- och jämställdhetsplanen för 
Gästrike Räddningstjänstförbund, se bilaga 2, vilken vi använde oss av då vi genomförde vår 
studie.    
 

2.2.5 Källkritik  
 
Då man skriver en uppsats är det viktigt att det finns ett kritiskt tänkande kring de teorier som 
väljs och används. Detta eftersom litteraturförfattarnas egna åsikter kan medföra att 
litteraturen blir en sorts propaganda.40 Man bör således kontinuerligt vara kritisk vid val och 
användandet av litteraturen.  
 
Under våra litteraturstudier så upplevde vi att författarna ibland lyfter fram egna åsikter 
istället för fakta, vi har därför försökt tänka kritiskt då vi läst litteraturen. Vi uppfattar det 
även som att det till största del är kvinnor som valt att skriva om genus vilket eventuellt skulle 
kunna bidra till en snedvriden bild. Med detta menar vi att män förmodligen har ett annat 
perspektiv på frågan om jämställdhet, eftersom jämställdhetsfrågorna oftast fokuserar på att 
förbättra situationen för kvinnor. Vi har på grund av detta försökt att även använda oss av 
genuslitteratur som män har skrivit. Litteratur om förändringsarbete och organisationskultur är 
ofta skriven av amerikanska författare. Det kan eventuellt medföra att de inte alltid är 
användbara för att beskriva svenska organisationer, eftersom deras organisationskultur i vissa 
fall skiljer sig från den amerikanska kulturen. Vi refererar därför också till svenska författare 
då vi beskriver förändringsarbete och organisationskultur.  
 
Då vi i vissa delar av uppsatsen har använt oss av debatterande artiklar som källa, så inser vi 
vikten av att ställa sig extra kritisk till informationen. På grund av detta har vi endast använt 
dessa källor i de fall vi ansåg att de tillförde något extra. Eftersom inledningen och kapitlet 
om Räddningstjänsten avsåg att beskriva hur debatten kring vårt ämne ser ut, så upplevde vi 
det som nödvändigt att använda oss av just debatterande artiklar. Enligt Lars Torsten 
Eriksson, docent i företagsekonomi, så bör man ifrågasätta om uppgiftslämnaren har något 
eget intresse i frågan. Eftersom det kan påverka vilket svar denne lämnar.41

 
Under våra intervjuer upplevde vi att alla respondenter var öppna och ärliga. Trots detta 
intryck är det möjligt att en del av svaren var något konstlade. Främst tror vi att det kan vara 
svårt för männen som är brandmän att uttrycka negativa åsikter kring detta ämne, eftersom det 
                                                 
40 Ejvegård R, 2003, s.20 
41 Eriksson L T, 2001, Att utreda, forska och rapportera, s.151 
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eventuellt skulle kunna leda till en konflikt med arbetsgivaren. Även om de var anonyma så 
kan det finnas en rädsla för att bli identifierad. Vi tror också att det kan vara svårt att framföra 
negativa åsikter om kvinnor när det är två kvinnor som intervjuar.  
 
Vid intervjun med Marie så kan det ha funnits en försiktighet från hennes sida för att inte ge 
svar som kan göra att hon stöter sig med gruppen. Det fanns ju tyvärr ingen möjlighet för 
henne att vara anonym eftersom hon är ensam kvinna som brandman på Gästrike 
Räddningstjänst. Vi kände emellertid inte av någon försiktighet, utan hon kändes uppriktig i 
sina svar. 
 
Då det finns en lag på att ledningen ska verka för jämställdhet så kan det vara så att Lars 
positiva inställning inte är helt uppriktig. Dock kändes hans stora engagemang genuint. Även 
de två kvinnorna inom organisation kan ha tänkt igenom och ändrat sina svar för att inte stöta 
sig med andra på arbetsplatsen.  
 

2.2.6 Trovärdighet 
 
Metodavsnittet i en uppsats är av största vikt för dess trovärdighet då det enligt Sharam B 
Merriam ska vara möjligt för en läsare att upprepa studien. Därigenom måste varje detalj 
kring tillvägagångssättet återges för läsaren.42 Vi har i vårt metodavsnitt tydligt redogjort för 
de detaljer som vi anser är av vikt för läsaren för att öka trovärdigheten. Dock skulle en 
liknande studie förmodligen inte ge samma resultat då detta är en kvalitativ studie.43

 
I det teoretiska avsnittet i en uppsats är det enligt Rainer Nyberg viktigt att använda sig av 
teorier som har publicerats i trovärdiga källor såsom exempelvis böcker, uppslagsverk och 
vetenskapliga tidskrifter.44 Vi har i vårt teoriavsnitt valt att utesluta sådana källor som på 
något sätt kan uppfattas som oseriösa för att öka trovärdigheten för vår uppsats. För att läsaren 
lättare ska kunna avgöra huruvida teorierna är tillförlitliga har vi löpande i teoriavsnittet 
beskrivit författarnas yrke och utbildning. Enligt Sharam B Merriam ökar trovärdigheten om 
man använder sig av triangulering, det vill säga att man använder sig av flera olika forskare 
säkerhetsställa resultaten i uppsatsen.45 Därför har vi strävat efter att skapa en bredd i vårt 
urval av författare, då enbart en författares åsikter inte kan ses som ”sanning”.  
 
Trovärdigheten i det empiriska avsnittet ökar då forskaren återger så stor del som möjligt av 
det insamlade materialet, eftersom det ger läsaren en större inblick i forskningsprocessen, 
enligt Ulrica Nylén.46 Större delen av våra intervjusvar går att finna i empirin, då vi endast 
valt att utesluta de svar som inte på något sätt berör uppsatsämnet.  
 
 
 
 

                                                 
42 Ibid. s.183  
43 Ibid. 
44 Nyberg R, Skriv vetenskapliga uppsatser och avhandlingar, 2000, s.77 
45 Merriam B S, Fallstudien som forskningsmetod, 1994, s.179 
46 Nylén U, 2005, s.13f 
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3 Teori 
 
I detta avsnitt presenteras teorier kring organisationskultur, förändringsarbete samt teorier 
om genus, däribland könsstämpling, könsmaktsystem, kvinnor i minoritet och begreppen 
manligt och kvinnligt.  
 

3.1 Organisationskultur 
 
Organisationskultur började uppmärksammas i början av 1980-talet, då många forskare såg på 
organisationskultur som något som ledningen lätt kunde manipulera. Genom att ledning 
styrde att anställda socialiserades in i en given kultur skulle organisationerna bli bättre och 
effektivare. Det skulle helt enkelt bli lösningen på alla problem som organisationerna 
upplevde. Idag ser man något annorlunda på organisationskultur, då man menar att ledningen 
endast kan påverka en liten del av kulturen, eftersom omvärlden också har en stor inverkan.47   
 
Det är viktigt att förstå innebörden av organisationskultur då man forskar kring, eller utbildar 
sig i, organisationsteori och management. Även om ledningen i en organisation inte anser att 
kultur är viktigt så påverkar den i allra högsta grad organisationen. Samtidigt som ledningen 
alltid påverkar kulturen genom att bland annat sätta en standard för vad som är viktigt och inte 
viktigt.48  
 
Det finns många olika definitioner på begreppet organisationskultur, vilket kan bero på att alla 
dessa definitioner är försök till att förklara en mycket komplex verklighet. Trots de många 
olika definitionerna så är forskarna allmänt sett överrens om innehållet.49 Enligt Henning 
Bang, civilekonom från NHH och psykolog vid universitet i Oslo, skulle dessa definitioner 
kunna sammanfattas på detta sätt;  
 
”Organisationskultur är den uppsättning gemensamma normer, värderingar och 
verklighetsuppfattningar som utvecklas i en organisation när medlemmarna samverkar med 
varandra och omvärlden” 50

 
Mats Alvesson, professor i företagsekonomi vid Lunds universitet, instämmer i Peter J Frosts 
definition av organisationskultur; 
 
”Att tala om organisationskultur tycks vara detsamma som att tala om hur viktigt det är för 
människor med symbolik – med ritualer, myter, berättelser och legender – och om hur man 
skall tolka händelser, idéer och erfarenheter som påverkas och formas av de grupper de ingår 
i.”51  
 
Alvesson menar att organisationskultur inte är något som i första hand finns inuti individer, 
utan något som öppet uttrycks mellan olika människor i form av exempelvis handlingar, 
symboler och innebörder. Därför innebär en kulturell förståelse inte att man koncentrerar sig 

                                                 
47 Greve A, 1997, Organisationsteori – nya perspektiv, s.271f 
48 Alvesson M, 2005, Organisationskultur och ledning, s.7 
49 Bang H, 1999, Organisationskultur, s.23f 
50 Ibid. s.23f 
51 Alvesson M, 2005, s.11 
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på individer utan det är relationen mellan människor som får betydelse. Inom grupper får 
olika objekt, handlingar och yttranden en innebörd, det vill säga en särskild betydelse. Detta 
kan skilja sig avsevärt mellan olika grupper och organisationer. Exempelvis kan en formell 
regel få olika betydelse och således leda till olika handlingar och sätt att bete sig. Även om 
kulturell förståelse främst berör grupper av människor så innebär kultur på individnivå en 
möjlighet för personer att få vägledning för sina handlingar.52   
 

3.1.1 Kultur som mental programmering 
 
Enligt Geert Hofstede vid Maastricht universitet i Nederländerna har varje individ sina egna 
erfarenheter av känslor, tänkesätt och handlingsmönster. Dessa har han/hon enligt Hofstede 
främst lärt sig under tidig barndom då man i regel har lättast att lära. Självklart kan individen 
ändra det som man tidigare lärt sig, men det är alltid svårare att lära om, än det var att lära sig 
första gången. Exakt vad som lärs in beror på den sociala miljön som man växer upp i, det vill 
säga miljöer såsom familjen, grannskapet, skolan, ungdomsgrupper, arbetsplatsen och 
samhället. Det är inte bara kulturen som påverkar en person utan också den egna 
personligheten och människonaturen. Personligheten är både ärvt och inlärt, med inlärt menas 
att kulturen påverkar, men även att unika personliga erfarenheter har del i hur personligheten 
utformas. Hofstede menar vidare att människonaturen innebär de egenskaper som är genetiskt 
ärvda, som exempelvis förmågan att känna sorg, rädsla, kärlek och behov att umgås med 
andra. Kulturen är således något som individer enbart lär in från omgivningen, inte något man 
föds med.53  
 

3.1.2 Kön och kultur 
 
Enligt Mats Alvesson och Yvonne Due Billing, lektor i sociologi vid Köpenhamns universitet, 
bygger kultur på föreställningar och antaganden som oftast tas för givna. De ger riktlinjer för 
hur individer bör agera i olika situationer och kan därmed även verka hämmande. Det finns en 
del organisationskulturer som stödjer jämställdhet samtidigt som det även finns könsbestämda 
kulturer som kan skapa en norm för hur människor bör vara. Inom den västerländska kulturen 
finns det exempelvis föreställningar som förknippar kvinnor med huslighet, underordning och 
sexualitet, vilket också kan vara en del i förklaring varför kvinnor ofta arbetar inom 
serviceyrket. Detta bygger dock inte enbart på andras föreställningar utan även på den egna 
självuppfattningen som kvinnor har.54  
 
På enkönade arbetsplatser kan man i de flesta fall se hur organisationskulturen präglas av 
antingen det som generellt sett ses som typiskt maskulint eller det som ses som feminint enligt 
Alvesson och Due Billing. På arbetsplatser med enbart kvinnor får ofta privatlivet en central 
roll och högtider såsom bröllop, dop och förlovning firas. Samtidigt som det kan ta stort 
utrymme från arbetet så leder det även till ökad sammanhållning bland de anställda. Dock bör 
man vara varsam med att generalisera kvinnor som en grupp, eftersom en undersökning 
visade på att karriärinriktade kvinnor var mindre angelägna att diskutera privata frågor under 
arbetstid. En jämförelse mellan kvinnor som var sjuksköterskor och kvinnor som var läkare, 
visade att sjuksköterskorna var betydligt mer benägna att lägga stor vikt på privatlivet än 

                                                 
52 Alvesson M, 2005, s.12ff 
53 Hofstede G, 1991, Organisationer och kulturer, s.12-15 
54 Alvesson M, Billing Due Y, 1999, s.115 
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läkarna. På en arbetsplats med enbart män är det vanligt att organisationskulturen präglas av 
bland annat öldrickande, tal om kvinnor ur sexuell bemärkelse och grova skämt som 
inkluderar förolämpande öknamn. Om det skulle komma en kvinna till en arbetsplats med 
enbart män så finns det risk att negativa reaktioner uppstår. Kvinnan kan få uppleva grova 
sexuella skämt eller påståenden om att arbetet inte passar för kvinnor, i sällsynta fall kan även 
hot om våld förekomma för att tvinga bort kvinnan från arbetsplatsen. Anledningen till denna 
typ av beteende skulle kunna vara att männen är rädda för att arbetes prestige ska förstöras 
(att arbetets status som något för ”riktiga män” ska försvinna), att lönenivån ska sjunka eller 
att de ska bli tvungna att ändra sitt språkbruk. Dessa negativa känslor som precis har 
beskrivits kan dock minska med tiden allt eftersom männen vänjer sig vid kvinnornas 
närvaro.55  
 
På många mansdominerade arbetsplatser tillåter normerna individer att öppet kritisera kvinnor 
med syfte att driva bort dem. I några fall väljer gruppen att inte tillåta denna typ av beteende 
utan försöker på något sätt att stoppa den som kritiserar, men det kan även finnas ett aktivt 
eller passivt stöd från gruppmedlemmarna. Samtidigt kan det finnas personer på arbetsplatsen 
som inte har någon åsikt i frågan. Negativa känslor gentemot kvinnor är troligtvis allra 
vanligast förekommande på arbetsplatser med stark maskulin image, såsom polisen och det 
militära, vilka är yrken som förmodligen lockar män som har en vilja att bekräfta sin 
maskulinitet, både för sig själv och för andra. Att det finns motstånd till kvinnor kan i första 
hand bero på att man är angelägen om att bibehålla en maskulin arbetsplats, inte 
nödvändigtvis att det finns en negativ inställning gentemot kvinnor i sig.56  
 
Även om arbetsplatser med enbart män tenderar att visa upp typiskt maskulina beteenden, så 
bör man vara medveten om att det endast är en generalisering och att långt ifrån alla män är 
angelägna att visa upp sin maskulinitet.57  
 

3.1.3 Subkulturer 
 
John Van Maanen och Stephen Barley är två amerikanska forskare som enligt Mary Jo Hatch, 
professor i organisationsteori, har bidragit till den så kallade subkulturskolan inom 
organisationsteorin.58 Då Henning Bang beskriver subkulturer i sin bok ”Organisationskultur” 
refererar han till Van Maanen och Barleys definition av subkulturer; 
 
”En undergrupp av organisationens medlemmar som samverkar ofta med varandra, som 
identifierar sig själva som en distinkt grupp i organisationen, som delar en uppsättning 
problem som de flesta i gruppen är ense om är besvärliga och som rutinmässigt handlar mot 
bakgrund av gruppens unika kollektiva verklighetsuppfattning.”59  
  
Bang menar att medan organisationskultur berör alla medlemmar i organisationen, så kan det 
även finnas subkulturer som är en typ av undergrupp som endast berör en del av 
organisationens medlemmar. En subkultur bildas genom att en grupp människor spendera 
mycket tid tillsammans och således får gemensamma upplevelser, det kan exempelvis handla 
om olika typer av problem som innebär att personerna ifråga måste samarbeta för att lösa. 
                                                 
55 Alvesson M, Billing Due Y, 1999, s.126ff 
56 Ibid. s.129f 
57 Ibid. s.131 
58 Hatch M-J, 2002, Organisationsteori, s.257 
59 Bang H, 1999, s.29 
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Dessa upplevelser kan leda till att personerna inom gruppen kan få ett gemensamt 
handlingsmönster och en gemensam verklighetsuppfattning. Möjligheten för subkulturer att 
bildas ökar om det finns personer inom organisationen som har något gemensamt, till exempel 
ålder och utbildning. Detta eftersom personerna inom subkulturen då inte behöver ändra sina 
ursprungliga värderingar och handlingsmönster för att de ska stämma överrens med gruppens. 
Eftersom det kan finnas flera olika subkulturer inom en organisation så finns det möjlighet att 
de kan påverka varandra, antingen på ett positivt eller på ett negativt sätt. Endera kan de 
stödja och/eller främja varandra, eller så kan de olika subkulturerna vara motstridiga och 
därmed hämma varandra. I det sistnämnda fallet så strider gruppernas värderingar, 
verklighetsuppfattningar och normer mot varandra, vilket medför att det hindrar grupperna att 
nå sina mål. Exempel på sådana konflikter kan vara mellan funktionsenheter, åldersgrupper, 
kön, geografiska enheter och grupper med olika etnisk bakgrund.60     
 
Enligt Bang uppstår en konflikt mellan två subkulturer oftast på grund av det försvar som 
gruppen har mot ödeläggelse av den egna subkulturen. Så när olika subkulturer jämför sig 
med eller tävlar med varandra, så är det ett sätt att upprätthålla och förstärka sin identitet, det 
vill säga den egna gruppens subkultur. Detta medför en svårighet att dämpa konflikter 
eftersom det finns ett behov att hävda sig gentemot andra grupper/subkulturer. När en konflikt 
uppstår mellan två subkulturer så kan det bero på att den ena gruppen endast ser till den 
stereotypa uppfattningen om den andra gruppen. Man kan även använda denna stereotypa 
uppfattning för att utvärdera den andra gruppens egenskaper. Utifrån detta kan man sedan 
betrakta den egna gruppens egenskaper som enbart positiva och den andra gruppens 
egenskaper som enbart negativa. Vid denna typ av konflikt är det vanligt att grupperna är 
ovilliga att försöka förstå den andra gruppens sätt att tänka och resonera. Det kan i vissa fall 
även finnas en ovilja att betrakta den andra gruppen på deras villkor. Ett sätt att komma 
tillrätta med dessa konflikter är att försöka få grupperna att enas om ett gemensamt mål, 
eftersom de därefter tillsammans måste komma på ett sätt att lösa de problem som finns för att 
kunna nå målet. Dock innebär konflikterna ett sätt att utveckla organisationen, Henning Bang 
beskriver detta såhär; ”Jag skulle vilja hävda att olikhet är en förutsättning för tillväxt och att 
olikhet alltid bär ett frö till konflikter inom sig”.61 Han menar att det främst är organisationer 
på snabbt växlande marknader som har nytta av subkulturkonflikter, eftersom dessa 
organisationer har ett behov av att ständigt förändra sig. Det kan även skilja sig avsevärt i hur 
stor utsträckning som olika organisationer tål konflikter, samtidigt som konflikter kan vara 
positiva kan de även vara förödande för vissa organisationer.62  
 

3.1.4 Starka kulturer 
 
En stark organisationskultur innebär enligt Henning Bang att den i stor utsträckning påverkar 
medlemmarnas beteende. En kultur som är gemensam för alla medlemmar ses som starkare än 
om organisationen har flera olika subkulturer. Kulturen blir också starkare om organisationen 
har en lång historia och om medlemmarna har varit tillsammans en längre tid. Genom att 
exempelvis använda sig av intern rekrytering kan man också förstärka den redan befintliga 
kulturen eftersom dessa personer redan känner till, och förmodligen delar, de värderingar och 
normer som finns inom företaget. Ett annat sätt att förstärka kulturen är att selektivt rekrytera 
personer som har liknande värderingar som de som redan finns inom organisationen.63  
                                                 
60 Bang H, 1999, s.31ff 
61 Ibid. s.44 
62 Ibid. s.40-44 
63 Ibid. s.112ff 
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Starka kulturer kan dock medföra en del nackdelar, såsom att det kan finnas en typ av ”vi-
känsla” som inte får hotas, vilket kan leda till att medlemmar uppmanas att acceptera ledarnas 
och kollegornas värderingar, idéer och synsätt utan att på något sätt kritisera dem. Det finns 
också risk att medlemmarna fokuserar mer på att bibehålla den befintliga kulturen än på att bli 
effektiva. Enligt Bang kan en stark kultur således vara mycket svår att förändra, i synnerhet 
om den funnits under en längre tid. Detta kan bli ett problem om man vill att kulturen skall 
vara stark samtidigt som den ska vara anpassningsbar. För att motverka problemet kan man 
välja att fokusera på faktorer som främjar flexibilitet. Självklart måste man inledningsvis ta 
reda på vilka dessa faktorer är, därefter kan man försöka att få dem att bli en del av kulturen. 
Exempel på sådana faktorer kan vara ett accepterande och tryggt klimat på arbetsplatsen, 
personlig feedback, öppen kommunikation, betoning på nytänkande och kreativitet samt 
konstruktiv information.64  
 

3.1.5 Kulturpåverkan 
 
Enligt Bang är kulturer komplexa och därmed svåra och riskabla att försöka förändra. 
Resultatet kan till exempel bli att de anställda tappar förtroendet för ledningen om de känner 
att de motarbetas. En ledare som vill försöka förändra kulturen måste således vara tillräckligt 
nära organisationskulturen för att förstå den, samtidigt som det är viktigt att vara tillräckligt 
långt ifrån för att veta vad som behövs förändras. 65   
 
Om det finns en önskan från ledningens sida att förändra organisationskulturen så finns det ett 
antal frågor som man bör ha i åtanke, enligt bang. Till att börja med så bör man fundera på 
vilken typ av kultur det finns i organisationen idag. Vilka delar önskar man att förändra? Det 
är värdefullt att genomföra en kulturanalys innan man försöker att påverka kulturen. Exempel 
på frågor som man bör ställa sig är; Vilka handlingar belönas och värdesätts i praktiken? Vad 
tas för givet? Vad betraktas som upprörande? Sedan är det viktigt att bestämma vilken typ av 
kultur som det är önskvärt att organisationen präglas av. Vilka värderingar, normer och 
verklighetsuppfattningar vill ledningen eftersträva? Därefter är det viktigt att arbeta för att den 
önskade kulturen ska finnas på alla nivåer inom organisationen, vilket framförallt handlar om 
att koppla värderingarna till det praktiska arbetet. Man kan även välja ut några få värderingar 
som man koncentrerar sig på, istället för att försöka att förändra allt samtidigt. Man bör även 
som ledare se till att organisationens kulturuttryck överensstämmer med de önskade 
värderingarna och normerna, samt den verklighetsuppfattning som man vill eftersträva. 
Exempelvis kan en organisation med få personalmöten signalera att det inte är viktigt, även 
om det inte är det som ledning vill förmedla till de anställda. Bang menar att som ledare måste 
man vara uppmärksam på hur de egna handlingarna symboliserar ett budskap. Om man vill 
förändra en kultur är det viktigt att även handlingarna och inte bara orden visar det. Man kan 
även ha i åtanke att tydligt markera att handlingar som överensstämmer med den önskvärda 
kulturen belönas, till exempel genom nya karriärmöjligheter, privilegier och genom 
symboliska handlingar såsom att bjuda på tårta. Samtidigt bör det framgå vilka handlingar 
som inte är önskvärda, genom uttalad kritik, uteblivna löneförhöjningar osv. För att bidra till 
den önskvärda kulturen kan man ha den i åtanke då rekrytering genomförs, man kan också 
omplacera eller byta ut starka bärare av oönskad kultur. De anställda, vilka är kulturbärarna, 

                                                 
64 Bang H, 1999, s.118-123 
65 Ibid. s.146-156 
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tar med sig sina personliga värderingar, normer och verklighetsuppfattningar in i 
organisationen, vilket i sin tur påverkar organisationens kultur.66  
 
Mlekov och Widell som har skrivit boken ”Hur möter vi mångfalden på arbetsplatsen?” 
menar att om ledningen har en tydlig bild av vad som ska uppnås inom organisationen, dvs. 
om man har en vision, så kan det vara lämpligt att utifrån denna ta fram en policy för 
organisationen. Dock är det viktigt att denna är tydlig för att inte skapa onödig förvirring och 
att alla känner sig delaktiga i policyn för att det inte ska leda till avståndstagande. 67  
 
En förutsättning för att ändra organisationskulturen är att man inser vikten av bra 
kommunikation, vilket inkluderar att tydligt kommunicera syftet med förändringen, enligt 
Mlekov och Widell. Det är även viktigt att de anställda får uttrycka sina känslor kring 
förändringen, vilket kan innebära att exempelvis värderingar och stereotyper måste få 
diskuteras. För att underlätta kommunikationen så kan man förslagsvis använda sig av 
fokusgrupper, handlingsplan, policy och interntidningar. Slutligen är det betydelsefullt för 
förändringen att man genomför en utvärdering, vilket bör ske kontinuerligt speciellt för de 
förändringar som tar lång tid. Således kan resultat fortlöpande redovisas till den anställda för 
att motivera dem till fortsatt förändring.68

 

3.2 Förändringar i organisationer 
 
Bosse Angelöw, fil dr i sociologi, skriver att en förändring som sker på en arbetsplats kan 
skapa stora problem, trots att syftet är en förbättring, på grund av att människor uppfattar 
förändringssituationer på skilda sätt och har därmed olika inställning till dem. Detta beror 
delvis på att vi människor har en tendens till att inte leva i nuet, utan vi har antingen fastnat i 
det förgångna eller oroar oss alldeles för mycket för framtiden, fortsätter han. Det finns tre 
sätt att se på en förändring, som; irrelevant, positiv eller påfrestande. För de individer som ser 
förändringen som irrelevant eller positiv kan deras energi användas till något konstruktivt. 
Medan någon som uppfattar den som påfrestande kan använda mycket av sin energi till att 
försvara sig, då situationen känns hotfull. En anledning till att personer kan bli negativt 
inställda till förändringar är om förslagen kommer ifrån ledningen och den anställde som 
påverkas inte har något att säga till om dem. Något man kan tänka på för att detta inte ska 
uppstå är att ta förändringen i ett långsamt tempo och involvera de anställda i själva 
förändringsarbetet. På så sätt har de anställda något att säga till om och kan känna sig 
betydelsefulla. Likväl som det finns motståndare till förändringar så finns det givetvis också 
de som välkomnar dem säger Angelöw. Några skäl till att individer kan bli positiva kan vara 
att de känner en större trygghet och chans till avancemang inom organisationen, ökat 
förtroende, högre status, mm.69  
   
Personer som befinner sig i hotfulla miljöer kan ha olika reaktioner, såsom försvarsmekanism, 
syndabocksroller, kris och förändringsstress, för att skydda sig, menar Angelöw.  
Försvarsmekanismer kan vara förnekande och aggressivitet, där aggressioner kan uppkomma 
exempelvis när ett beslut tas över en persons huvud och han/hon känner sig hotad på 
arbetsplatsen. Förnekelse innebär att individen medvetet förtränger information om en 

                                                 
66 Bang H, 1999, s. 146-156 
67 Mlekov K, Widell G, 2003, Hur möter vi mångfalden på arbetsplatsen?, s.61-70 
68 Ibid.  
69 Angelöw B, 1991, Det goda förändringsarbetet, s.19-22 
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förändring som är på gång, för att på så sätt slippa undan omställningen. Ett annat sätt att 
underlätta för sig själv vid svår ångest är att skylla på någon annan. Att på detta sätt se ut en 
syndabock förekommer inte enbart för egen lindring, utan kan även ske vid exempelvis 
utfrysning från en grupp på grund av en persons avvikande åsikt eller värderingar. På så sätt 
förstärks gemenskapen och ökar tryggheten inom gruppen. Syndabocken kan även vara 
täckmantel för ett annat problem inom gruppen eller hos en annan person. Genom att de 
jämför sina problem mot syndabockens, så känns de minimala och obetydliga och man nöjer 
sig med sin situation, trots att personen egentligen borde göra något åt den. En förändring kan 
även innebära en slags kris för individerna i fråga. Då gäller det att de anställda får prata med 
någon, gärna psykolog eller kurator, om det som händer/ska hända, så att all oro får vädras. 
Det är även viktigt att poängtera att reaktionerna är helt naturliga. Om man inte tar tag i dessa 
åtgärder finns det risk för att all energi hos personalen går åt till denna kris istället för att 
bearbeta förändringen. Den fjärde faktorn, enligt Angelöw, är stress som kan inträffa vid 
förändring på arbetsplatser och symptomen kan te sig olika beroende på vilken grad av stress 
som uppstått. I de allvarligaste fallen kan individen få muskelryckningar, känna sig tung i 
bröstet, huvudvärk, skakningar/darrningar, bultande hjärta, svettas onormalt, svimma, mm. 
För att bemästra detta kan man gå till botten med problemet och utreda det som orsakade 
stressen eller försöka involvera de anställda i förändringsprocessen så att de känner en viss 
kontroll och därmed kan slappna av.70

 
Gareth R. Jones författare av boken ”Organizational theory, design and change” menar att när 
en förändring annonseras i en organisation finns det många faktorer och personer som 
försöker motarbeta denna förändring. Olika grupper på avdelningar eller skiftlag kan gå 
samman och sätta sig på tvären till det nya. Dessa grupper följer vissa värderingar, normer 
och informella regler som de byggt upp på företaget och om förändringen innebär att dessa 
måste ändras, så kommer de göra allt för att detta inte ska ske. Sådana här grupperingar kan 
innebära en större prestationsförmåga hos gruppen beroende på hur sammanhållna de är. För 
hög grad av sammanhållning leder dock till att gruppen inte utvecklas tillräckligt och har svårt 
att anpassa sig. De tänker inte på organisationens bästa utan arbetar till största delen med att 
skydda sin egen grupp, vilket betyder att även när en gruppmedlem inser att de har fel så 
fortsätter de på grund av att de är så engagerade. Dessa grupper gör det väldigt svårt för 
chefen/ledningen att försöka införa förändringar.71 För att försöka ta sig runt detta problem 
som uppstår så ska man enligt Valerie Stewart, industripsykolog, som chef ta reda på vem 
som är gruppens ”ledare”, vem det är alla lyssnar på. Om chefen kan övertyga honom/henne 
att förändringen är bra, så kommer förhoppningsvis hela gruppen att inom sinom tid acceptera 
förändringen. Det gäller dock att ta förändringsförloppet långsamt, så att de anställda hinner 
anpassa sig.72 Jones menar att det i företag och inom organisationer finns 
organisationskulturer som består av normer och informella regler och om en förändring 
innebär att dessa måste ändras så kommer det leda till motstånd, tror Jones. Det kan vara så att 
omgivningen ändras så mycket att det krävs en förändring hos företaget, men att ledningen 
inte är kapabla till det på grund av att de är bundna till det sätt de arbetar idag genom sina 
normer och värderingar.73  
 
 
 
 
                                                 
70 Angelöw B, 1991, s. 28-39 
71 Jones G, 2007, Organizational theory, design and change, s.275 
72 Stewart V, 1985, Change – organisation i förändring, s.170f 
73 Jones G, 2007, s.275 
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3.2.1 Ledningens sätt att hantera förändring 
 
För att ett företag vid en förändring ska få en smärtfri övergång krävs att ledningen lägger upp 
det hela på ett bra sätt.74 Lars Björk m.fl. författare till boken ”Att behärska föränderligheten” 
skriver att det till stor del är upp till ledningen att bestämma vilken takt och form 
förändringsarbetet ska ha, då det är de som skapar förutsättningarna. Hur projektledaren 
uppfattar företagsledningens inställning till användarmedverkan präglar projektledarens 
styrning av förändringen mer än ledningens egen uppfattning. Detta grundar sig i att 
människan känner ett behov av att kunna stödja sitt agerande på företagets formella policies, 
normer och riktlinjer, vilka ofta är satta av ledningen via deras värderingar.75 Jones beskriver 
Kurt Lewins trestegsmodell som ledningen kan följa vid förändringar för att få en smidig 
övergång. Modellen går ut på att man först ska ”tina upp” organisationen från sitt nuvarande 
läge för att på så sätt göra den mottaglig för förändringar, sedan görs de förändringar som 
önskas och slutligen ”fryser” man organisationen i det nya läget. Det är viktigt att 
återfrysningen av organisationen sker så att de anställda inte återgår till sina gamla roller och 
vanor, men för att det ska kunna genomföras så gäller det att chefen/ledningen ständigt är 
aktiv i förändringsprocessen.76  
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Fig.3 Förändringsprocessen77

 
De som använder sig av denna modell har även till sin hjälp en strategi som kallas ”action 
research” som går ut på att förbereda chefer och ge dem kunskap som de kan nyttja vid 
planeringen av organisationens framtid och hur de ska nå dit. Huvudstegen i denna strategi 
är:78
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Fig. 4 Action research79

 

                                                 
74 Jones G, 2007, s.288 
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Första steget innebär för chefen/ledningen att se vilka problem som finns och vilken typ av 
förändring som behövs för att kunna lösa problemen. Detta kan vara en mycket komplicerad 
process som kräver stort engagemang och hårt arbete för att ta reda på vad olika personer 
inom hela organisationen tycker och tänker. Denna information ska sedan analyseras så att 
man kan se var problemen är och vilken grund som ligger bakom dem.80  
 
Nästa steg i processen är att bestämma vart man vill att organisationen ska komma och vilken 
strategi man ska ha. Även här krävs ett stort arbete för att lägga fram olika förslag till hur 
organisationen ska förändras för att de ska komma dit de vill.81

 
När man kommer till det tredje steget, genomförandet av handlingen, så är den processen, 
enligt Lewin, uppdelad i tre delar. Först och främst måste chefen se över vilka hinder som 
finns för förändringen och det gäller inom alla nivåer; organisationen, individ, grupp. Till 
exempel så kan personer som är vana att arbeta med ett visst skiftlag och på ett visst sätt med 
normer och oskrivna regler, protestera om de tvingas byta skift. Det gäller att chefen redan här 
ser över hur själva ”frysningsprocessen” ska gå till, för att inte hamna i fällan där alla ramlar 
tillbaka till sina gamla vanor igen. I den andra delen ska ansvariga personer för 
förändringsprocessen utses, det kan vara experter utifrån eller några kunniga personer inom 
organisationen. Att välja någon inom organisationen kan medföra att en del anser dem som 
partiska mot vissa grupper och att de har svårt att se grunden till problemet på grund av att de 
är så insatta. Medan en person utifrån har mer distans till organisationen och kan se 
problemen från ett större perspektiv, utan att påverkas av det politiska på arbetsplatsen. I den 
tredje och sista delen i genomförandet av handlingen ska beslut tas om vilken strategi och 
teknik som är mest effektiv att använda i Kurt Lewins trestegsmodell. De olika tekniker som 
finns mynnar ut i två typer av förändring, toppen ner – förändring och botten upp – 
förändring. En toppen ner – förändring innebär att ledningen tar alla beslut utan att involvera 
de anställda. Denna typ förekommer vanligtvis i dåligt skötta organisationer som sällan gör 
förändringar och väntar in i det sista till att göra dem. Botten upp – förändringar däremot 
engagerar hela organisationen på alla nivåer och grunden kommer ifrån de anställda. Detta 
innebär oftast att motståndet till omställningen är minimal och risken för att personalen ska 
falla tillbaka till sina gamla vanor är väldigt liten. Den här typen är vanligast i organisationer 
som konstant förändras och där chefen/ledningen är öppen för nya förslag och hela tiden letar 
efter nya sätt att utvecklas på genom bland annat ”action research”.82

 
Vid det fjärde steget, utvärderingen av handlandet, ska de förändringar som gjorts utvärderas 
och bedömning ska ske huruvida man är nöjd med dem eller om det krävs fler ändringar för 
att nå det tillstånd som önskas. För att kunna utvärdera om förändringen är tillräcklig så kan 
det vara bra för chefen att ha några standards att gå efter och på så sätt avgöra hur 
förändringen har påverkat organisationen, exempelvis genom att undersöka om arbetarna trivs 
bättre nu än tidigare. Svårigheten i detta ligger i att det för vissa förändringar tar väldigt lång 
tid innan man ser något resultat, ibland flera år. Känner man dock att målen som 
organisationen satt är uppnådda, så är det nu dags för att frysa organisationen i dess nya 
läge.83  
 
Det femte och sista steget i action research processen är att regelfästa förändringen. Det gäller 
att göra det nya till en vana och inlärt mönster så att ingen faller tillbaka till sitt gamla 
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arbetssätt och detta rör såväl ledning och chefer som arbetarna på golvet. Förändringar av alla 
de slag är krävande och ibland svåra att genomföra, så för att verkligen visa att organisationen 
är nöjda med sina anställdas ansträngning kan det vara bra att belöna dem på något sätt. 
Belöning får dem att känna sig uppskattade och de lägger ner mer energi för att bibehålla det 
nya arbetssättet och därigenom blir det lättare att frysa organisationens nya läge.84

 

3.3 Teorier kring genus 
 
Då vår uppsats har ett genusperspektiv så är det naturligt att ta upp teorier kring genus. Detta 
avsnitt inleds med att reda ut begreppen manligt och kvinnligt, därefter beskriver vi 
organisationsteori ur ett genusperspektiv och könsstämpling. Sen redogör vi för 
könsmaktssystemet och slutligen kvinnor som minoritet.  
 

3.3.1 Manligt respektive kvinnligt 
 
Genom våra dagliga handlingar är vi alla med och påverkar vilken innebörd ord som man och 
kvinna får. Även om vi inte är medvetna om det, eller om vi inte vill erkänna det, så styr vår 
könstillhörighet en stor del av vårt liv. Det påverkar exempelvis våra klädval, val av intressen 
och hur vi pratar. Redan när barn föds så utför man i omgivningen handlingar för att förstärka 
deras könstillhörighet, pojkar kläs i blått och leker med bilar, medan flickor kläds i rosa och 
får leka med kastruller och dockor.85 Enligt Ylva Elvin – Nowak och Heléne Thomsson, båda 
fil dr i psykologi med könsteori som specialitet, har vi en kultur som ger ett dubbelt budskap 
till barnen eftersom det ofta uttrycks att könstillhörigheten inte spelar någon roll, detta 
samtidigt som samhället till stor del är fixerat kring kön.86 Budskapet blir således;  
 
”Bli vem du vill, se ut hur du vill och välj hur du vill, men se samtidigt till att du är rätt, ser 
rätt ut och väljer rätt”.87  
 
Förstärkningen av könstillhörigheten fortsätter sedan livet ut, vilket får bland annat 
konsekvensen att vissa intresseområden ses som typiskt manliga eller kvinnliga. Exempel på 
sådana områden är sömnadsverksamheter som anses vara typiskt kvinnliga, medan 
snickeriverksamheter ses som manliga.88  
 
Alvesson och Due Billing menar att vid beskrivning av begreppet maskulinitet talar man ofta 
om personlighetsdrag såsom objektiv, utåtriktad, handlingsorienterad, analytisk, hård och 
opersonlig. Dock är det viktigt att vara medveten om att begreppen maskulint och feminint 
har sin grund i de kulturella stereotyper som finns i vårt samhälle, dessa stereotyper är en 
generell uppfattning vilket innebär att alla män inte behöver ha alla maskulina drag, på samma 
sätt som kvinnor mycket väl kan ha personlighetsdrag som annars ses som typiskt manliga.89   
 
Grunden till antaganden om vad som är manligt respektive kvinnligt är de normer som finns i 
samhället, vilka fungerar som ett regelsystem som människor förväntas följa. Dock innebär 
                                                 
84 Jones G, 2007, s.291f 
85 Elvin - Nowak Y, Thomsson H, 2003, Att göra kön, s.17-22 
86 Ibid. s.120 
87 Ibid. s.120 
88 Ibid. s.22 
89 Alvesson M, Billing Due Y, 1999,  s.92-103  
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dessa normer ofta antaganden. En sådan norm är att män generellt är tekniska, även om det 
förmodligen finns många män som inte alls är tekniskt lagda. Kvinnor anses enligt normen 
vara snälla och omtänksamma, något som säkert inte heller stämmer i många fall. Dessa 
normer styr som sagt i stor utsträckning våra handlingar och driver oss att leva på ett särskilt 
sätt. Ett exempel på detta är att det är godtagbart enligt samhällets normer för kvinnor att inte 
kunna byta däck. Många ser detta säkert som en fördel eftersom de då slipper vad många 
anser vara en tråkig syssla.  Dessa normer tas ofta för givet och ses som sanning, vilket 
innebär att de allt för sällan ifrågasätts.90  
 

3.3.2 Organisationsteori och könsstämpling 
 
Anna Wahl, forskare vid Ekonomiska Forskningsinstitutet (EFI), anser att organisationsteorin 
ofta kritiseras som en könsneutral och könsblind teori där man inte problematiserar kön, utan 
där man istället har det som ett självklart ställningstagande. I den traditionella 
organisationsteorin tas ingen hänsyn till kön, eftersom det ses som något naturligt som därav 
är onödigt att problematisera. Under 1980-talet hördes många kritiska röster mot 
organisationsteorins könsblindhet och de pekade på de konsekvenser som uppstått för 
teorierna kring organisationer genom att kvinnorna osynliggjorts i dem. Denna kritik gjorde 
att ögon öppnades för problemet att organisationsteorin bildades med könsneutralt tänkande. I 
flera klassiska studier kan man tydligt se att det finns könsskillnader i organisationerna som 
inte kommer fram, eftersom man har valt att inte problematisera dem. Det finns dock några 
kritiker som gjort detta på egen hand och därmed kunnat tolka dem på ett helt annat sätt. De 
har till och med kunnat se att män och kvinnor behandlats olika i en del studier, vilket visar att 
ett genusperspektiv i forskningsprocessen även spelar en väldigt stor roll för resultatet.91  
 
Enligt Alvesson och Due Billing är alla yrken i grunden könsneutrala, men under en ständigt 
pågående process påverkas yrkena av samhällets normer och värderingar, således blir de 
färgade av den typ av grupp som utför yrket och även av yrkets innehåll.92 De allra flesta 
yrken är på något sätt könsstämplade, det vill säga de uppfattas som antingen feminina eller 
maskulina, vilket medför att de ses som särskilt lämpliga för antingen män eller kvinnor. Man 
kan också förknippa större delen av de yrken som finns i vårt samhälle med en viss 
könssymbolik. Med detta menas att yrket förknippas med idéer och föreställningar om vad 
arbetet innebär och vilka egenskaper som krävs, antingen typiskt manliga egenskaper eller 
typiskt kvinnliga. Exempelvis brandmansyrket har en stark maskulin könssymbolik. Dock är 
könssymboliken ett komplext begrepp eftersom det inom ett yrke kan finnas olika 
förväntningar på män och kvinnor, som exempel på detta kan nämnas serveringsyrket. En 
undersökning visade att man inom serveringsyrket förväntade att kvinnor var attraktiva, vilket 
visade sig då ledningen ofta påpekade kvinnornas utseende, medan det för männen räckte att 
de bar en uniform.93  
 
Den sociala konstruktionen av olika yrken får stor betydelse för hur människor väljer att 
placera sig på arbetsmarknaden. Orsaken till det är att de flesta personer är måna om att 
anpassa sig efter de förväntningar som finns på män och kvinnor. En man vill ofta visa ett 
typiskt maskulint beteende, medan kvinnor ofta strävar efter att vara feminina.  

                                                 
90 Elvin - Nowak Y, Thomsson H, 2003, s.29f 
91 Wahl A, 1992, Könsstrukturer i organisationer, s.51f 
92 Ulfsdotter Eriksson Y, 2006, s.29 
93 Alvesson M, Billing Due Y, 1999, s.99f 
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Även om de allra flesta väljer att anpassa sig efter stereotyperna så innebär dagens samhälle 
att individen kan välja att anta identiteter som tidigare kanske inte har accepterats, eftersom 
normerna har vidgats. Visserligen kan dessa identiteter bli kortvariga om individen inte får 
tillräckligt med stöd från omgivningen. Det kan exempelvis handla om en kvinna som väljer 
en identitet som inte ses som tillräckligt feminin. Detta visar på att de kulturella stereotyperna 
än idag hämmar de val som individerna gör.94  
 

3.3.3 Könsmaktsystem 
 
På 1940-talet skrev Simone de Beauvoir att kvinnor är det andra könet. Just det uttrycket talar 
tydligt om vad man menar med ett könsmaktsystem, kvinnor kommer generellt i andra hand, 
skriver Elvin – Nowak och Thomsson. Det är ett patriarkalt system som har kommit att bli ett 
vardagsbegrepp i Sverige och som visar vad det betyder att vara kvinna respektive man. Män 
tilldelas mer makt än kvinnor och sätts på högre positioner. Det är en bild som både kvinnor 
och män tar till sig och anpassar sig efter. Problemet är att för få personer ifrågasätter detta 
system, fortsätter Elvin – Nowak och Thomsson. Det är helt enkelt ett sätt som samhället 
fungerar på och de flesta verkar tycka att det fungerar bra. Varför skulle det annars fortgå? 
Alla människor är med och bygger samhällets strukturer genom att se till att kvinnor 
underordnas och bär upp männen genom att sätta dem på högre positioner. Strukturerna 
bygger inte sig själv. Könsmaktsystemet bygger på att det finns en förväntan på kvinnor som 
ansvarsfulla och män som viktiga, vilket avspeglar sig i självförtroende och utstrålning. Vid 
personalrekrytering är detta något som syns tydligt. De personer som känner sig viktiga har en 
självsäkerhet som syns och det är i de flesta fall män.95 För att kunna få en jämställd 
organisation så krävs det att strukturerna förändras, eftersom det är strukturerna som verkar 
för över – och underordning. Detta är dock inte något som sker i tysthet, utan vill man försöka 
ta sig ur strukturen så får man vara beredd på att en synlig och sårbar position intas.96 
Könsmaktsystemet har som princip att det som anses manligt är ”normalt” och ett problem 
som kan uppstå om en kvinna försöker uppnå denna ”normalitet” är att hon till en viss gräns 
får ett högre värde i männens och andra kvinnors ögon, men går hon för långt kommer hon 
uppfattas som manhaftig. Kvinnor får gärna vara duktiga, men inte bättre än männen och det 
är något som de måste förstå. Ett steg över till den andra könsarenan kan ge ett hårt straff, 
vare sig det är en man eller kvinna som överskrider linjen för manlighet och kvinnlighet.97 
Det är därför vanligt att man nöjer sig med den befintliga situationen och oftast vinner man 
alltid något på att medverka i könsmaktsystemet. En anledning till att könsmaktsystemet 
vidhålls är den rädsla som finns för att gränsen mellan kvinna och man ska suddas ut, att 
kvinnor inte längre ska vara kvinnor och män inte ska vara män, anser Elvin – Nowak och 
Thomsson .98  
 
När en kvinna kommer in i en organisation som tidigare varit helt mansdominerad så uppstår 
ett könsmaktsystem, enligt Anna Wahl. De regler och rutiner som alltid har gällt i 
organisationen ändras till en del personers förtret och könssegregeringsprocessen är igång. En 
förutsättning för att ett könsmaktsystem ska uppkomma är dock att kvinnan/kvinnorna som 
kommer in i organisationen konkurrerar med männen om samma arbeten och 
                                                 
94 Alvesson M, Billing Due Y, 1999, s.112 
95 Elvin – Nowak Y, Thomsson H, 2003, s.36ff 
96 Ibid. s.43   
97 Ibid. s.49ff 
98 Ibid. s.54f 
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arbetsuppgifter.99 En anledning till att den tydliga könssegregeringen finns går att förklaras 
utifrån de två logiker som finns i genussystemet, hierarki och åtskillnad. Åtskillnad innebär 
bland annat att kvinnor och män inte finns på samma arbetsplatser och att de inte har samma 
arbetsuppgifter. Hierarkins logik innebär att män har högre positioner och högre löner än 
kvinnor, samt att deras arbetsinsatser värderas högre.100 Wahl skriver att det finns mer eller 
mindre välutvecklade könsmaktsystem och att kvinnor kan ha olika strategier i en 
mansdominerad organisation. Den vanligaste strategin är den konformistiska som innebär att 
kvinnan försöker visa sig olik sina kollegor av samma kön och framhäva sina likheter med 
männen inom företaget. Detta för att majoriteten (männen) ska göra ett undantag för henne 
vad det gäller att sätta könsmaktsystemet ur spel. Det finns dock inte plats för många kvinnor 
med denna strategi i en och samma organisation, utan endast några enstaka som arbetar långt 
ifrån varandra, vilket visar på att det är mannen som är normen. Efter ett tag inser kvinnan att 
situationen är ohållbar och hon drar sig tillbaka till någon annan strategi som leder till 
arbetsuppgifter som generellt sett ses som typiskt kvinnliga i organisationen. 
Könssegregeringsprocessen är då ett faktum och kvinnan hamnar förmodligen på en 
kvinnodominerad avdelning och försöker att accepterar könsmaktsystemet. En avvikande 
strategi kan annars vara en mer defensiv image som delvis innebär anpassning, men också en 
slags protest inom systemets ramar. Dessa olika strategier blir ofta en individuell kamp mot 
systemet istället för den kollektiva samhörigheten som de eftersträvar och slutligen mynnar 
organisationen ut i två kollektiva system, ett manligt och ett kvinnligt. Så länge 
kvinnokollektivet inte agerar ligger könsmaktsystemet i organisationen latent, men skulle de 
agera offensivt genom till exempel krav på positiv särbehandling skulle det ses som orättvist 
av männen och problemet skulle förringas. Därav har kvinnorna oftast en mer tillbakadragen 
hållning i organisationen.101  
 
Pia Höök, forskare vid Ekonomiska Forskningsinstitutet (EFI), skriver om en studie som 
Anna Wahl genomförde 1992. Studien handlar om vilken betydelse av kön som kvinnor som 
är civilekonomer och civilingenjörer uppfattar som negativa och positiva. Där kan man läsa 
att hela 98 procent av de kvinnor som deltog ansåg sig diskriminerade på grund av kön, 
antingen direkt eller indirekt.102 Wahl menar att diskriminering baserat på kön kan betraktas 
som ett strukturellt fenomen i organisationer då det anses vara normalt och generellt 
förekommande.103 I de flesta fall av orättvis behandling (92 procent) ansåg kvinnorna att 
diskrimineringen kom från män med chefsbefattning. Det är dock inte alltid som de anser 
diskriminering av kön som negativ, utan 57 procent kan också hitta något positivt i det hela. 
Till exempel upplever en del att de får större uppmärksamhet, positiva reaktioner på grund av 
negativa förväntningar, att de blir särbehandlade i sociala sammanhang mm. Höök påpekar 
dock att man ska komma ihåg att detta är uttalanden från enskilda kvinnor som upplever detta 
på just sina arbetsplatser, men för kvinnor generellt kan dessa exempel vara till nackdelar.104 
Enligt Wahl visar andra undersökningar också på att antalet som känner sig diskriminerade är 
beroende av hur könsstrukturen ser ut i organisationen. Det finns en tydlig skillnad mellan hur 
diskriminering upplevs av kvinnor som är egenföretagare och anställda då bara hälften så 
många egenföretagare säger sig känna av direkt diskriminering.105  
 

                                                 
99 Wahl A, 1992, s.74 
100 Wahl A, 1998, Ironi & sexualitet – om ledarskap och kön, s.26 
101 Wahl A, 1992, s.74f 
102 Höök P, 2001, Stridspiloter i vida kjolar, s.33 
103 Wahl A, 2003, Könsstrukturer i organisationer, s.324 
104 Höök P, 2001, s.33f 
105 Wahl A, 2003, s.328 
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3.3.4 Kvinnor som minoritet 
 
En kvinna på en mansdominerad arbetsplats, som till exempel räddningstjänsten, är i 
minoritet och det kan ses som både en fördel och nackdel. Kanter menar att en fördel kan vara 
att kvinnan drar till sig uppmärksamhet i en stor grupp där resterande personer är män, men 
nackdelen är dock att det kan vara oönskad uppmärksamhet som gör henne obekväm. Som 
minoritet finns det mindre utrymme för henne att begå ett misstag, då det genast skulle 
observeras av hennes kollegor som är män, vilket kan medföra en mer tillbakadragen stil. I en 
studie har det framgått att även de kvinnor som anser sig ignorerade och osynliga på ett stort 
mansdominerat företag, genast blev igenkända och identifierade av sina arbetskollegor på 
andra avdelningar när de gjort något ovanligt, medan männen hade mycket mer anonyma och 
förlåtande positioner. Studien visade överhuvudtaget ett större uppmärksammande av 
kvinnorna, det var dem det skvallrades om och deras namn kom ofta upp på möten.106 Det 
kom också fram att kvinnorna kände att de hela tiden ansågs tala för alla kvinnor på företaget. 
Vanligt var till exempel att de ombads framföra kvinnornas syn på saker och ting, inte sina 
egna åsikter. Vissa kvinnor kände dock att de kunde utnyttja detta till sin fördel genom att just 
de kunde representera alla kvinnor på företaget vid speciella tillfällen.107  
 

3.4 Teorisammanfattning 
 
Med teoriavsnittet har vi nu skapat oss en kunskapsgrund inför vår studie. Målet med avsnittet 
har varit att få en förståelse för begreppen organisationskultur, förändringsarbete och genus, 
som vi sedan kan använda oss av i vår analys. Nedan kommer vi att ge en kort 
sammanfattning av de delar som vi upplever som mest viktiga då vi ska analysera hur 
Gästrike Räddningstjänst kan förändra sin organisation. När vi ska analysera 
organisationskulturen så kommer vi främst att använda oss av teorier från Alvesson, Due 
Billing, Bang och Hofstede. Vad det gäller förändringsteorier refererar vi huvudsakligen till 
Lewin, Angelöw, Jones och Stewart. Teorier från författarna Elvin – Nowak, Thomsson, 
Wahl, Höök, Alvesson och Billing kommer slutligen att utgöra utgångsläget då vi analyserar 
ur ett genusperspektiv. Nedan förtydligar vi hur vi har gått tillväga för att analysera 
intervjuerna med hjälp av en figur. 

                                                 
106 Kanter R M, 1993, Men and Women of the corporation, s.210-213 
107 Ibid. s.215 
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Fig.4 Analys av studien 
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• Kulturbegreppet 

Då man studerar en organisation så är kultur ett begrepp som är viktigt att ta hänsyn till, 
eftersom kulturen har inverkan på hur människorna inom organisationen beter sig enligt 
Alvesson. Kulturen består av gemensamma normer, värderingar och verklighetsuppfattningar 
vilka ofta tas för givna. Alvesson och Due Billing menar att det i samhället kan finnas normer 
som hämmar individer eftersom de ger en bild av hur exempelvis en man eller en kvinna bör 
vara. 
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• Enkönade arbetsplatser 
Enl   kan det på mansdominerade arbetsplatser finnas normer som 

• Starka kulturer  
Om organisationskulturen i stor utsträckning påverkar medlemmarnas beteende så kan den 

• Stark men anpassningsbar kultur 
Enl  as en ovilja att förändras. För att skapa en flexibel 

– Skapa ett accepterande och tryggt klimat på arbetsplatsen 

n 
 och kreativitet  

 
• Kulturpåverkan 

Enl  ll är en tydlig kommunikation mellan ledningen och de anställd en 

• Tre sätt att se på förändring 
Angelöw anser att människor reagerar olika vid en förändring, de kan se det som irrelevant, 

• Att möta motstånd vid en förändring 
Vid r r med samma värderingar bildar grupper som 

• Förändringsprocessen 
Vid förändring kan ledningen följa Lewins trestegsmodellen: 

– ”Tina upp” organisationen från sitt nuvarande läge 

läget 
 

• Könsmaktssystemet 
Enligt Elvin – Nowak och Thomsson bygger könsmaktssystemet på samhällets strukturer och 
innebär män generellt tilldelas mer makt än kvinnor. Kvinnor får generellt enligt systemet 

igt Alvesson och Due Billing
tillåter män att öppet kritisera kvinnor till syfte att driva bort dem. Eventuellt är en negativ 
bild av kvinnor inom yrket vanligast i yrken med en stark maskulin image, vilket kan bero på 
en vilja att bibehålla en maskulin arbetsplats. 
 

ses som en stark kultur. En stark kultur, speciellt om den har funnits länge, kan vara svår att 
förändra, menar Bang.  
 

igt Bang kan det i en stark kultur finn
men samtidigt stark kultur så kan man exempelvis fokusera på följande punkter:  
 

– Personlig feedback 
– Öppen kommunikatio
– Betoning på nytänkande
– Konstruktiv information 

igt Mlekov och Wide
förutsättning för att lyckas förändra en organisationskultur. Kontinuerlig uppföljning är 
också en viktig del i förändringen, anser Mlekov och Widell. Om ledningen vill påverka 
organisationskulturen bör en kulturanalys inledningsvis genomföras, menar Bang. Då det har 
beslutats om vilken typ av kultur som är eftersträvansvärd så är det enligt Bang viktigt att 
handlingar såväl som ord representerar denna kultur.  
 

positivt eller påfrestande. För att få fler att se förändringen som något positivt bör de 
anställda involveras i förändringsprocessen.  
 

 fö ändring förekommer det att persone
motsätter sig förändringen, enligt Stewart. För att nå fram till gruppen bör man gå genom 
”gruppledaren” som oftast är en person som har möjlighet att påverka de övriga. 
Förändringen bör gå långsamt så att det finns tid för alla att anpassa sig.  
 

 

– Gör de önskade förändringarna 
– ”Frys” organisationen i det nya 
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inte vara bättre än män. Det finns en rädsla för att gränsen mellan män och kvinnor suddas ut 
som bidrar till att systemet vidhålls.  
 

• Kvinnor som minoritet 
Som minoritet på en mansdominerad arbetsplats får en kvinna det svårt att vara anonym, 
enligt Kanter. Framgångar såväl som misstag blir extra synliga.  
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4 Empiri 
 
Detta kapitel kommer inledningsvis att ge en redogörelse för den debatt som pågår i 
dagsläget kring kvinnor inom räddningstjänsten. Vi kommer sedan att följa upp den med vår 
egen studie om Gästrike Räddningstjänst.   
 

4.1 Räddningstjänsten 
 
Genom en sökning på Nationalencyklopedin fann vi denna definition på begreppet 
räddningstjänsten;  
 
”Räddningsinsatser som utförs av statliga eller kommunala organ för att hindra och 
begränsa skador på människor eller egendom eller i miljön. Enligt lagstiftningen är dessa 
organ skyldiga att ingripa när en olyckshändelse eller skada har inträffat samt vid 
överhängande fara för en olycka. Denna skyldighet gäller i både fred och krig. En viktig 
uppgift för räddningstjänsten är åtgärder vid brand.”108

 

4.2 Debatt kring kvinnor inom räddningstjänsten 
 
Då vi sökt information om kvinnor inom räddningstjänsten har vi läst många artiklar, både i 
dagstidningar såsom exempelvis DN och i branschtidningarna Sirenen och Brandmannen. I 
dessa debatteras kring huruvida kvinnor passar för brandmannayrket. Den största och kanske 
känsligaste frågan som vi stött på, verkar vara den kring könskvotering och positiv 
särbehandling.  
 

4.2.1 Kvinnor – en minoritetsgrupp inom räddningstjänsten 
 
1996 fick räddningstjänsten ett uppdrag av regeringen att öka antalet kvinnor som brandmän 
för att på så sätt minska dominansen av män.109 Trots detta är det endast 1 procent som är 
kvinnor av landets 5300 heltidsanställda brandmän (mars 2007).110 Enligt 
jämställdhetsombudsmannen Claes Borgström kan det finnas flera orsaker till det låga antalet 
kvinnor inom räddningstjänsten; kanske beror det på det hårda motståndet som en del menar 
finns inom yrket gentemot kvinnor. Grunden till motståndet skulle kunna vara ”machomyten” 
kring yrket som är en uppfattning som förmodligen delas av både män och kvinnor. 
Borgström menar vidare att en del tror att det endast krävs fysisk styrka för att klara av yrket, 
även om det i själva verket också är viktigt med teknik och samarbetsförmåga.111 
Uppfattningen om att det finns ett starkt motstånd är det dock inte alla som delar. En 
brandman i Malmö säger i en intervju i Dagens Nyheter att han gärna ser kvinnor som 
kollegor, så länge som de klarar samma tester som männen. Han är emot att sänka de fysiska 
kraven för att fler kvinnor ska klara dem. Anledningen till det är att han menar att det är 

                                                 
108 www.ne.se 2007-09-17 
109 DN, 21 jan 2003, Det här måste en brandman klara av 
110 Sirenen, nr 2 mars 2007, Bära slang som en man 
111 DN, 8 mars 2003, Brandman Gun Wall 
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viktigt att kunna lita på sin partner, att denna kan hjälpa honom ut från ett brinnande hus om 
något skulle inträffa. Han är emot kollegor som inte har tillräcklig fysisk styrka, vare sig det 
är en man eller en kvinna.112 Ytterligare en man som är brandman har intervjuats i en annan 
artikel i Dagens Nyheter. Han arbetar inom räddningstjänsten i Norrtälje, där han ingår i 
samma grupp som en kvinna. Han är övertygad om att hon kan släpa ut honom utifall något 
oförutsett skulle inträffa. Han menar även att det finns en myt om att en brandman ska kunna 
bära ut sin kollega på axlarna om det skulle behövas, men att det är just en myt eftersom 
ytterst få män klarar av att det. Om något händer så är det meningen att de ska släpa ut sin 
kollega. På denna brandstation i Norrtälje så är kvinnan en av ”grabbarna i gänget” precis som 
hon själv vill ha det, enligt kvinnan själv. Hon vägrade redan från början att bli särbehandlad 
utan vill bli behandlad precis som männen på brandstationen. Även om hon tycker att det 
skulle vara kul med en kvinna som kollega så anser hon att det inte får ske till vilket pris som 
helst. Att sänka de fysiska kraven på intagningsproven är inte något alternativ menar hon, 
istället bör kvinnor konkurrera på lika villkor som männen.113  
 
En utbildningschef som arbetar för räddningstjänsten kommenterar i en intervju i Dagens 
Nyheter det kvinnoprojekt som inleddes under 2003 i Malmö. Projekts syfte var att öka 
antalet kvinnor som är brandmän, genom att de åtta kvinnorna som var bäst lämpade vid 
ansökningstillfället skulle bli anställda med full lön även om de vid detta tillfälle inte klarade 
de fysiska kraven. De skulle sedan få två år på sig att träna under handledning och under tiden 
arbeta med begränsade arbetsuppgifter. Om kvinnorna efter två år klarade de fysiska testerna 
skulle de anses som fullvärdiga brandmän. Utbildningschefen menar att kvinnorna kanske inte 
blir starka nog att bära ut en kollega men tillräckligt starka för att släpa ut honom/henne, 
vilket är vad som krävs för att klara arbetet. Han anser att båda könen behövs inom yrket 
eftersom det gynnar lagarbete, han kan dock inte nämna något konkret som skulle förbättras 
på grund av ökad jämställdhet utan menar att det kommer att visa sig med tiden. Under de 109 
år som Malmös brandkår har funnits så har man aldrig haft en kvinna anställd som brandman, 
i och med projektet var dock målet att det skulle finnas åtta kvinnor i mars 2005.114 Idag 
tillhör Malmös brandkår ett kommunalt förbund som heter Räddningstjänsten Syd. I detta 
förbund finns det vid skrivande tidpunkt åtta kvinnor som arbetar som heltidsanställda 
brandmän och fem kvinnor som arbetar deltid. Dock nådde de inte det utsatta målet med åtta 
kvinnor i mars 2005 eftersom man vid denna tidpunkt endast hade fem heltidsanställda 
kvinnor vid Malmö brandkår.115

 

4.2.2 Jämställdhetsarbete inom räddningstjänsten 
 
Författarna Hanna Glans och Bettina Rother har skrivit boken ”Bära slang som en man” där 
de tar upp saker som kan göras för att nå en mer jämställd arbetsplats på räddningstjänsten. 
Där trycker de bland annat på hur viktigt det är att informera om varför ett blandat arbetslag är 
värdefullt, för att få brandmännen att förstå och förhoppningsvis bli mer positivt inställda till 
att ha kvinnor i arbetslaget. De menar att det givetvis är angeläget att denna information och 
förståelse också infinner sig hos ledningen då det trots allt är de som tar besluten. Det råder 
även problem att få kvinnor att söka sig till räddningstjänsten just eftersom det ses som ett 
yrke för män, men med rätt information går det att ändra på. Det gäller att slå hål på myten, 
om att man som brandman ska ha traditionellt manliga egenskaper, för att kunna locka 
                                                 
112 DN, 21 jan 2003, Det här måste en brandman klara av 
113 DN, 8 mars 2003, Brandman Gun Wall 
114 DN, 21 jan 2003, Det här måste en brandman klara av 
115 Svar via mail från Stina Blix, personalchef Räddningstjänsten Syd 2007-04-18 
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kvinnor. Författarna föreslår särskilda prova-på-dagar med riktad information till kvinnor för 
att öka intresset hos dem.116  
 
Författarna anser även att det krävs ett större samarbete olika räddningstjänster emellan. 
Genom att byta erfarenheter med varandra skulle arbetet underlättas mycket. Bara för att en 
station anställer en kvinna betyder det inte att jämställdhet uppnåtts, utan det handlar också 
om att kvinnan ska arbeta på samma villkor utan att hela tiden behöva hävda sig. Risken finns 
också att hon som ensam kvinna förväntas stå i fronten för jämställdhetsarbete och på så sätt 
urskilja sig från gruppen, trots att hon kanske bara vill smälta in och vara där på lika villkor 
som männen. Man ser dock att mycket arbete har gjorts på olika stationer runt om i Sverige 
både vid rekryteringen och på arbetsplatsen för att underlätta för både kvinnor och män, bland 
annat genom att antalet heltidsanställda kvinnor ökat med 100 procent det senaste året. Vilket 
dock kan vara en missvisande siffra eftersom endast 1 procent av landets 5300 
heltidsanställda brandmän är kvinnor.117

 
JämO har gjort en undersökning om huruvida testerna och anställningskraven bland alla de 
101 räddningstjänster runt om i landet som har heltidsanställda brandmän är likvärdiga. Det 
visade sig att 67 av dem behöver se över sina krav. Det man bland annat frågade 
räddningstjänsterna var om de hade gjort en jämställdhetsanalys av sina tester. Då 80 procent 
av dem som inte klarar testerna är kvinnor finns det en könsaspekt, säger Peter Thai 
Christensen utredare på JämO. Problemet ligger dock inte alltid i att kraven är för höga, men 
de som anställs är de som klarat testerna bäst, vilket väldigt sällan är kvinnorna. Så trots att de 
egentligen är tillräckligt bra för att arbeta som brandmän, så anställs de inte på grund av att 
männen är starkare. De räddningstjänster som inte könsanalyserat sina tester och inte kunde 
motivera dem fick helt enkelt ta bort eller ändra dem. Det JämO vill uppnå är att alla 
räddningstjänster runt om i landet ska ha så lika tester som möjligt. I storstäderna pågår ett 
arbete kring en storstadsmodell som innebär att alla storstäder ska följa samma modell. 
Svårare är det för de mindre kommunerna som anser att de inte kommer få några brandmän 
överhuvudtaget om de har samma krav som storstäderna. Räddningstjänsterna var dock i 
överlag positiva till att förändra värderingarna som finns och de vill få in fler kvinnor.118

 
Under den regionala branschrådsträffen i Jönköping i november 2006 diskuterades huruvida 
de fysiska kraven borde sänkas för att få fler kvinnor till räddningstjänsten. Alla var överrens 
om att detta inte är något bra sätt, men man är positiv till fler kvinnor inom yrket.119 Peter 
Erlandsson, brandman i Gislaved, tyckte inte att den negativa inställning till kvinnor som är 
heltidsanställda brandmän som verkar råda, stämmer in på deras län. Han gjorde därför en 
enkätundersökning bland alla brandmän inom Jönköpings län och den visade att de flesta är 
positiva till fler kvinnor inom räddningstjänsten, men man tycker inte att det ska ske någon 
positiv särbehandling. Anledningen till detta kan vara att man inte förstår att det är en skillnad 
mellan begreppen kvotering och positiv särbehandling, säger Peter Erlandsson. Vid positiv 
särbehandling är kvinnorna tvungna att klara testerna lika väl som männen och har då samma 
chans som dem till anställning. Medan kvotering innebär att kvinnorna kan få anställning trots 
att de inte uppnått villkoren för godkänt, vilket inte är tillåtet enligt lag. Undersökningen säger 
dock inget om hur det ser ut i övriga Sverige, kanske är det endast i Jönköping som man har 
denna uppfattning, spekulerar Peter Erlandsson.120 Svårigheten med att få in fler kvinnor är 

                                                 
116 Sirenen Nr2 mars 2007, Bära slang som en man  
117 Sirenen Nr2 mars 2007, Bära slang som en man 
118 Brandmannen, nr 4 2006, Svårare för kvinnor att bli brandmän 
119 Brandmannen, nr 4 2006, Sänkta fyskrav gagnar inte räddningstjänsten 
120 Brandmannen, nr 4 2006, Brandmän positiva till kvinnliga kollegor 
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att det inte är tillräckligt många som söker, vilket gör det svårt att hitta några som är bra på 
allt enligt Stefan Lundh. De behöver inte vara bäst på allt, men de måste klara grundnivån. Att 
det kommer kvinnor till en mansdominerad organisation är alltid positivt, det kan tillföra 
mycket och kvinnor och män har oftast olika syn på saker och ting tror Stefan Granberg. 
Arbetsmiljön blir också bättre, tycker Mikael Svensson, i och med att kvinnorna blir fler så 
kräver det att arbetsmaterialet blir lättare, vilket gynnar alla.121 I Jönköpings undersökning 
tror dock majoriteten inte att man kommer att behöva ändra några övningar, utbildningar eller 
själva utryckningsprocessen om det anställs kvinnor, eftersom de klarar samma tester som 
männen. Vid anställning vill man fokusera på individen och låta bästa person få jobbet, utan 
att se till könstillhörigheten, säger Peter Erlandsson.122  
 
I dagsläget kan man se att yrket är långt ifrån jämställt, men att det pågår ett arbete för att öka 
jämställdheten inom räddningstjänsten. De påtryckningar som JämO utövar för att förändra 
anställningskraven är en del utav detta arbete.  
 

4.3 Våra intervjuer 
 
För att genomföra vår studie så har vi intervjuat åtta personer inom Gästrike 
Räddningstjänst. Fyra av dem är män som arbetar som brandmän och en är en kvinna som 
arbetar som brandman. Resterande personer är områdeschefen och två kvinnor inom 
organisationen. När vi redogör för vår studie så syftar vi till de fyra männen när vi skriver 
brandmän. Dessa kommer att kallas brandman 1-4 när de uttrycker individuella åsikter. 
Kvinnan som arbetar som brandman, Marie, kommer att benämnas med namn. 
Områdeschefen Lars kommer även han att benämnas med namn. Vidare vill vi förtydliga att 
då vi skriver kvinnorna inom organisationen så är inte Marie inkluderad.  
 
I vår studie har vi förutom intervjuerna, också använt oss av Gästrike 
Räddningstjänstförbunds jämställdhetsplan.  
 

4.3.1 Gästrike Räddningstjänst 
 
På Gästrike Räddningstjänst arbetar det totalt 262 personer, vara av 142 personer är 
räddningstjänstpersonal i beredskap. Brandstationen i Gävle har funnits sedan 1897.123

 

4.3.2 Ett mansdominerat yrke 
 
Som tidigare nämnts så är räddningstjänsten en mansdominerad arbetsplats och så har det 
alltid varit. Områdeschefen Lars anser att de flesta ser brandmannayrket som ett 
”machoyrke”. Även de tillfrågade kvinnorna i organisationen anser att det är en machokultur 
inom räddningstjänsten. Dock är brandmännen ense om att de själva inte uppfattar sitt arbete 
som ”macho”, men att allmänheten kan se det så. Eventuellt delar även de nya brandmännen 
allmänhetens bild, men de ändrar relativt snabbt åsikt efter en tid inom yrket enligt brandman 

                                                 
121 Brandmannen, nr 4 2006, Sänkta fyskrav gagnar inte räddningstjänsten 
122 Brandmannen, nr 4 2006, Brandmän positiva till kvinnliga kollegor 
123 Mail från en anonym kvinna inom Gästrike Räddningstjänst med information om organisationen, mottaget 
2008-03-05  
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4. Han tycker snarare att yrket främst handlar om att vara ödmjuk, vilket är en förutsättning 
för att vara lämpad för brandmannayrket. Brandmännen är eniga om att allmänhetens syn på 
yrket skulle förändras om hälften av de anställda var kvinnor. Brandman 2 menar att macho 
ofta förknippas med maskulinitet och därför skulle machobilden förmodligen försvagas. 
Brandman 1 tror dock att flera ser det som ett häftigt yrke och att det inte skulle förändras 
med fler kvinnor inom räddningstjänsten. Marie som är brandman tror att machobilden skulle 
förändras om hälften inom yrket var kvinnor. Hon upplever att en del inom räddningstjänsten, 
men absolut inte alla, uppfattar yrket som ”macho”. Att det krävs ”riktiga karlar” för att klara 
arbetet.  
 
Lars tror att anledningen till det låga antalet kvinnor inom räddningstjänsten delvis är att de 
tidigare inte marknadsfört det som en arbetsplats för kvinnor. Detta är något man har försökt 
att ändra på under de senaste fem åren då det har genomförts insatser för att locka kvinnor till 
yrket. Detta görs eftersom det idag är alldeles för få sökande, vilket innebär att urvalet vid 
rekrytering är alltför litet för att hitta de kvinnor som klarar av detta fysiskt krävande yrke. 
Dock menar han att det förmodligen aldrig kommer bli helt jämställt på grund av kravet på 
fysisk styrka. Majoriteten av brandmännen tror också att de fysiska kraven är en betydelsefull 
anledning till det låga antalet kvinnor. För tio år sedan fanns det inget direkt intresse från 
kvinnor att bli brandmän enligt brandman 1. Han menar vidare att en samhällsförändring har 
inneburit ett ökat intresse, vilket emellertid inte gör dem mer kapabla i dagsläget. Han tror att 
det idag finns fler kvinnor som är angelägna om att visa att det klarar ett typiskt ”manligt” 
yrke. Brandman 1 säger också att det förr fanns ett motstånd mot kvinnor som medförde att de 
inte anställdes. Idag kanske kvinnor upplever att det finns ett motstånd vilket eventuellt 
hindrar dem att överhuvudtaget söka sig till räddningstjänsten. Det kan även vara så att 
kvinnorna, som går utbildningen för att bli brandmän, inte släpps in i grupperna på skolan och 
således ger upp tillägger brandman 1. Brandman 3 spekulerar i att en av anledningarna till att 
kvinnor inte söker arbete som brandman är att de inte tror att de passar för yrket.  
 
Marie delar åsikten att de fysiska kraven är del av anledningen till det låga antalet kvinnor 
inom yrket. Hon tror vidare att många kvinnor kanske har en förutfattad mening om att arbetet 
är svårare än det egentligen är, vilket kan hindra dem från att söka. Hon är dock övertygad om 
att det kommer att vara bättre om tio år.   
 

4.3.2.1 Kvinnor som minoritet  
 
De två kvinnorna säger i intervjun att det nog inte är så lätt för en kvinna att komma in i 
denna mansdominerade organisation. Det är viktigt att hon snabbt kommer in i gruppen och 
för att detta ska vara möjligt så måste kvinnan vara anpassningsbar. Vid exempelvis 
personalfester så är det inte ovanligt med innebandyturneringar där hårda tag gäller. Det kan 
även vara svårt som kvinna att föra fram sina åsikter eftersom majoriteten på arbetsplatsen är 
män. Kvinnorna menar vidare att eftersom det finns så få kvinnor inom räddningstjänsten så 
uppmärksammas deras handlingar konstant, vilket innebär att om en man och kvinna gör 
samma misstag så går mannens misstag förmodligen obemärkt förbi, detta till skillnad från 
kvinnans. Samtidigt får inte kvinnan vara allt för duktig heller eftersom det då kan upplevas 
som ett ”hot” bland männen. Marie är rätt så säker på att hennes handlingar uppmärksammas 
mer än männens eftersom hon är ensam kvinna, det är åtminstone så hon känner. Allra mest 
angelägen om att inte göra något misstag var hon i början av sin anställning, lyckligtvis 
undvek hon då att göra misstag som exempelvis att repa bilen.  
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Ingen av brandmännen tror att en kvinna alltid skulle känna sig utanför på arbetsplatsen. 
Emellertid har tre av dem en känsla av att hon skulle kunna känna sig utanför i vissa lägen, 
exempelvis i dusch och bastu. Något som enligt brandman 3 förmodligen skulle förbättras om 
antalet kvinnor ökade. Han tror också att ingen medvetet skulle försöka få en kvinna att känna 
sig utanför, vilket brandman 1 håller med om;  
 
”När en kvinna har blivit anställd så tror jag att de flesta gör sitt yttersta för att kvinnan ska 
känna sig delaktig i gruppen”.  
 
Brandman 2 menar;  
 
”Det finns olika intressen som män och kvinnor generellt sett inte delar. Kvinnor får nog 
räkna med att det kan bli tufft och att det kan bli lite ensamt. Kvinnor och män pratar ju oftast 
med personer av samma kön. På skolan kunde jag exempelvis märka att de få kvinnor som 
gick där bildade en egen grupp.”  
 
Brandman 4 antar att kvinnor aldrig skulle känna sig utanför. Men som på alla arbetsplatser så 
finns det personer med olika attityder. De som är mer gammalmodiga kanske kvinnorna har 
svårare att skapa en kompisrelation med.   
 
Marie berättar att hon inte känner sig utanför gruppen för att hon är kvinna, men att det 
självklart finns en del av gemenskapen som hon missar, som exempelvis i dusch och bastu.  
 

4.3.3 Vägen till jämställdhet 
 
Gästrike Räddningstjänstförbunds fyra övergripande mål i jämställdhetsplanen är att skapa 
och utveckla124: 
 

• en arbetsplats som både i sin helhet och i sina olika delar har en jämnare fördelning av 
kvinnor och män med olika kulturell och etnisk bakgrund 

• en arbetsplats som tar tillvara och utvecklar den mångfaldskompetens som finns i 
organisationen 

• en arbetsplats som präglas av respekt människor emellan och där ingen diskriminering 
förekommer 

• en lönestruktur som avspeglar kompetens samt prestation och som inte är 
diskriminerande 

 
I Gästrike Räddningstjänstförbunds jämställdhetsplan hänvisar man till jämställdhetslagen: 
 
8§ Arbetsgivaren skall verka för att lediga anställningar söks av både kvinnor och män. 
 
9§ När det på en viss arbetsplats inte råder i huvudsak jämn fördelning mellan kvinnor och 
män i en viss typ av arbete eller inom en viss kategori av arbetstagare, skall arbetsgivaren vid 
nyanställning särskilt anstränga sig för att få sökande av det underrepresenterade könet och 
söka se till att andelen arbetstagare av det könet efter hand ökar. 
 

                                                 
124 Mångfalds- och jämställdhetsplan Gästrike Räddningstjänstförbund, 2003, s.2 
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I intervjun berättar Lars för oss att Gästrike Räddningstjänst har en jämställdhetsplan och att 
den efterlevs. När vi frågade brandmännen om de kände till att det finns en jämställdhetsplan, 
så svarade tre av dem att de inte visste att den fanns. Brandman 3 var medveten om den, men 
inte på grund av att han sett den, utan för att han vet att det måste finnas en jämställdhetsplan. 
Inte heller Marie har läst jämställdhetsplanen, men hon känner till att den finns.  
 
Lars anser att det bara finns fördelar med ökad jämställdhet. Som exempel på sådana fördelar 
nämner han ökad kreativitet, bättre jargong, ökad motivation och bättre mentalitet. 
Brandmännen skulle också bli mer ödmjuka mot varandra och bli mer öppna med sina 
känslor.  
 
På frågan huruvida kvinnor klarar av brandmannayrket lika bra som män, svarar Lars att det 
inte är starkast som är bäst, men självklart måste man vara tillräckligt stark för att klara 
arbetet. Men det handlar inte bara om fysisk styrka, utan även mental styrka. I vissa 
sammanhang klarar kvinnor arbetet bättre än män, de kan exempelvis ibland vara bättre på att 
förmedla information.  
 
Vid frågan om huruvida det bör finnas fler kvinnor inom räddningstjänsten skiljer sig 
brandmännens åsikter från varandra. Brandman 1 och 4 anser inte att en kvinna skulle tillföra 
något som inte männen redan bidrar med. ”Jag ser alla personer som individer, man ska 
anställa efter testresultaten” säger brandman 4. Han menar också att det varken skulle bli 
bättre eller sämre med fler kvinnor. Brandman 1 svarar på denna fråga; 
 
”Jag har inget emot kvinnor inom räddningstjänsten, men har heller inget direkt intresse av 
att arbeta med dem. Om män och kvinnor arbetar tillsammans så finns det också risk att 
relationer uppstår och därigenom relationskonflikter. Vilket är det sista som man vill se på en 
arbetsplats. Det här är ett yrke som inte har plats för mer känslor (eftersom man i arbetet blir 
vittne till tragedier). Tror heller inte att det är bra att det för kvinnor är en fysisk utmaning 
redan då man sätter på sig utrustningen, de ska ju förmodligen bära halva sin kroppsvikt. Ett 
annat problem med kvinnor inom räddningstjänsten är att de vid graviditet inte får delta i 
utryckningstjänst, vilket innebär att de blir borta både under hela graviditeten och under 
mammaledigheten. En ny person måste därför anställas och för arbetsgruppen innebär det att 
man inte får göra alla uppgifter, eftersom den nya personens uppgifter är begränsade och 
måste läras upp. Kräver även ett socialt engagemang för att få den nya personen delaktig i 
gruppen.” 
 
Brandman 2 och 3 ser positivt på fler kvinnor inom räddningstjänsten. Brandman 3 ser 
mångfald som något positivt eftersom det är utvecklande för organisationen, dock är det en 
förutsättning att de kvinnor som kommer in klarar av arbetet. Brandman 2 säger; 
 
”Bra om det kommer in fler kvinnor, kanske inte 50/50, men i dagsläget är det ju i princip 
noll. Exempelvis bra med kvinnor vid olycksplatser, speciellt om den drabbade är kvinna. 
Som olycksdrabbad blir man helt utelämnad till andra, det kan då vara bra att ha någon som 
man kan identifiera sig med. Det är också bra att få in fler kvinnor då de har ett annat synsätt 
och andra åsikter. Men för att få det att fungera med fler kvinnor inom räddningstjänsten så 
krävs nog att alla är med på det, annars skulle det kunna leda till en försämring.”   
 
Precis som i de flesta yrken så är det bra med en kombination av olika människor, gamla och 
unga, kvinnor och män, menar Marie. Hon är dock inte säker på att hälften ska vara kvinnor, 
men det bör åtminstone vara fler än idag.  
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Kvinnorna i organisationen anser att man bör tänka kritiskt kring målsättningen med fler 
kvinnor inom räddningstjänsten. Är det verkligen ett yrke för kvinnor? Eftersom det är ett 
yrke med höga krav på fysisk styrka så innebär det att kvinnor måste träna nästan som en 
elitidrottare för att klara av arbetet. Frågan är dock hur länge man orkar göra det? De menar 
att man ska se på frågan från olika perspektiv, inte att kvinnor är olämpliga för yrket. Då vi 
frågade Marie hur länge hon tror att hon kommer orka träna på denna höga nivå, svarade hon 
att det självklart sliter på kroppen. Det kommer inte att vara aktuellt att åka på larm tills 
sextioårsåldern, istället kommer hon i framtiden att vilja engagera sig mer i exempelvis 
utbildning.  
 
Vid frågan om det finns en vilja bland de anställda att göra yrket mer jämställt, så svarar 
brandman 1 och 3 att det inte finns någon vilja. För att brandmännen ska acceptera att yrket 
blir mer jämställd, så är det en förutsättning att kvinnorna gör bra ifrån sig. Brandman 2 och 4 
vet inte riktigt om det finns någon vilja bland de anställda, dock finns en vilja bland dem som 
rekryterar, menar brandman 2. Marie antar att det finns en vilja hos de flesta av brandmännen. 
Hon tror att det är en självklarhet bland de yngre att göra yrket mer jämställt, delvis på grund 
av att de har utbildat sig till brandmän tillsammans med kvinnor. Då vi frågar henne om de 
äldre motsätter sig en förändring, så svarar Marie att det har mer med personligheten att göra 
än med åldern.  
 

4.3.3.1 Anställningskraven 
 
Vid intervjun med Lars så förklarar han vilka tester de sökande får genomgå vid rekrytering;  
 

• Intervju, för att få veta bakgrund och t.ex. varför de vill arbeta inom räddningstjänsten. 
• Testmattan, dvs. rullbandstestet, där man får gå på rullbandet i sex minuter med full 

rökdykningsutrustning. 
• Simning där det ingår fyra moment, t.ex. dyka från kanten och hämta blytyngd från 

botten. Testet i simhallen går till stor del ut på att se personens beteende, om man har 
en vilja, eller om man ger upp. 

• Rökdykning, för att ser hur man beter sig i ett mörkt rum, så att man exempelvis inte 
har cellskräck. 

• Höjdprov, klättra 20 meter upp på stege, rulla upp en 8 kilos tyngd för att kolla 
handledsstyrkan.  

 
Lars poängterar att kraven på dessa tester är lika för män och kvinnor.  
 
De tillfrågade brandmännen är eniga om att anställningskraven inte är för höga, utan att de är 
relevanta för arbetet. Brandman 4 tycker till och med att de kanske är för låga. Brandman 2:s 
syn på det hela är att kraven är lagom höga eftersom det inte ska krävas en övermänniska för 
att bli brandman. Det handlar inte bara om att ha fysisk styrka utan det krävs även andra 
personliga egenskaper. Även Marie anser att anställningskraven är lagom höga.  

 

4.3.3.2 Kvotering 
 
Som nämndes i inledningen av detta kapitel så pågår en debatt om huruvida 
anställningskraven bör sänkas för att få in fler kvinnor. Våra respondenter i studien är eniga 
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om att detta inte är något bra alternativ, då alla måste klara av arbetet. ”Det är inga 
omänskliga krav idag” säger brandman 2. Det är en säkerhetsfråga att alla är tillräckligt 
fysiskt starka, detta gäller oavsett om man är kvinna eller man, menar brandman 4. Brandman 
1 uttrycker sig såhär när han förklarar varför kraven inte bör sänkas; 
 
”Polisen har olika krav, men där har man också olika uppgifter. Inom räddningstjänsten har 
alla brandmän samma arbetsuppgifter vilket medför att alla måste klara av dem. Varför ska 
man sänka något som har fungerat bra så pass länge? Ska man sänka kraven så borde det 
göras för män också. Tror att de kvinnor som kommer till räddningstjänsten har en stark 
mentalitet och är nog inte intresserade av att bli inkvoterade. De vill nog konkurrera på lika 
villkor.” 
 
Även kvinnorna i organisationen tror att det kan vara svårt att sänka anställningskraven, 
eftersom alla brandmän måste klara av alla arbetsuppgifter. De gör en jämförelse med USA 
som har betydligt fler kvinnor anställda som brandmän, något som är möjligt eftersom 
storleken på deras arbetsgrupper medför att anställda kan ha specifika arbetsuppgifter. Detta 
skulle inte fungera i Sverige då arbetsgrupperna här är för små för att ha exempelvis speciella 
rökdykargrupper, enligt kvinnorna i organisationen.   
 
Det finns redan ett visst motstånd mot kvinnor inom räddningstjänsten, något som inte skulle 
förbättras om man sänkte anställningskraven för kvinnor, menar Marie.  
 
Istället för att sänka anställningskraven bör man istället fokusera på att underlätta arbetet, 
enligt Lars. En åtgärd som redan har vidtagits är att man gjort slanglådorna mindre, detta för 
att underlätta för kvinnorna som oftast är kortare än männen. 
 

4.3.3.3 Positiv särbehandling 
 
Idag använder man sig av positiv särbehandling på Gästrike Räddningstjänst. Om en kvinna 
och en man har lika bra resultat på testerna så är det oftast kvinnan som får anställning, det 
kan till och med vara så att hon presterat lite sämre säger Lars.  
 
Brandman 2 upplever att kvinnor konkurrerar på samma villkor som männen vid rekrytering, 
eftersom det är samma anställningskrav för alla. Brandman 4 menar att de utför testerna på 
samma villkor, men att kvinnorna sedan blir uppgraderade. Han ifrågasätter varför en 
lågutbildad kvinna ska gå före en högutbildad man endast på grund av hennes kön. Om hon 
ska göra det så är det viktigt att rekryteraren har bra argument för det. Dock bör en kvinna 
med höga testresultat självklart få anställning tillägger han. Brandman 1 och 3 anser att 
kvinnor inte konkurrerar om tjänster på samma villkor som män. ”Det är väl inte direkt 
någon hemlighet att det finns en positiv särbehandling av kvinnor som söker” säger brandman 
3. Brandman 1 påpekar att man som man inte är garanterad att få komma på testerna bara för 
att man har sökt, vilket är en fördel som kvinnorna har. Han tror också att det skulle underlätta 
om alla testresultat redovisades, på så sätt skulle kanske spekulationerna kring att kvinnor 
inkvoteras upphöra.  
 
Marie upplever att kvinnor konkurrerar på samma villkor som männen, eftersom de genomgår 
samma tester innan de får anställning. Hon menar att det som skiljer män och kvinnor åt är att 
alla kvinnor som söker får komma på testerna, vilket inte alla män får.  
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4.3.4 Attityder gentemot kvinnor inom räddningstjänsten 
 
Vi ställde frågan om det inom räddningstjänsten finns en negativ attityd gentemot kvinnor 
som brandmän. Om så är fallet så kan det enligt Lars bero på att det kan finnas en rädsla bland 
männen. Det är ju ett ”macho-yrke”, vilket medför att det blir fel om kvinnor kommer in och 
klarar av samma sak som männen, eller ännu värre om de till och med klarar av det bättre. 
Men Lars upplever att machomentaliteten har minskat de senaste åren. Rädslan kan även vara 
att männen inte tror att kvinnorna ska kunna rädda dem, eftersom man som rökdykare måste 
kunna lita på varandra. Bland de äldre kan det även vara känsligt om det kommer in en ung 
kvinna, med tanke på att de alla bor tätt tillsammans på stationen, vilket inte alltid uppskattas 
av frun, menar Lars.  
 
Precis som Lars, anser Marie att det eventuellt finns ett motstånd mot kvinnor inom 
räddningstjänsten, som kan bero på en rädsla för att synen på yrket som macho ska förändras. 
Hon framhåller dessutom att en negativ attityd kan bero på en osäkerhet inför något man inte 
känner till, vilket gör att man har en förutfattad mening kring kvinnor inom yrket.  
 
Brandman 1 ser det som att det finns en negativ attityd ”på golvet”, medan det finns en positiv 
attityd från ledningen, vilket kan bero på att det inte är ledningen som ska arbeta med 
kvinnorna. Brandman 4 tror också att personer på högre positioner har lättare att vara positiv 
till kvinnor som brandmän, eftersom de inte har samma arbetsmiljö som brandmännen. Han 
menar vidare att politikerna försvårar situationen när de talar om kvotering och positiv 
särbehandling. Då det bara är rekryterarna som vet vilka testresultat som kvinnorna har, så 
kan det uppstå spekulationer om huruvida kvinnorna verkligen klarar arbetet. Grunden till 
dessa spekulationer är den positiva särbehandlingen. Brandman 3 upplever att de yngre har en 
mer positiv inställning till kvinnor som brandmän än vad de äldre har. Brandman 2 tror inte 
att en kvinna som anställs skulle bli illa bemött. Men på grund av attityderna så måste 
övergången mot fler kvinnor inom yrket ske långsamt och på ett försiktigt sätt. Han säger att 
det kan vara svårt att lära gamla hundar att sitta.  
 
De intervjuade kvinnorna tror inte att det finns en negativ attityd gentemot kvinnor inom 
räddningstjänsten. De tror att det nog snarare finns en rädsla för att kvinnor ska klara arbetet 
lika bra som männen, vilket skulle kunna medföra att machokulturen försvagas. Alternativt 
finns det en rädsla för att kvinnorna inte ska vara starka nog att rädda sina kollegor i en 
nödsituation. En annan orsak till varför man inte vill ha in fler kvinnor inom räddningstjänsten 
är att en del äldre brandmän är osäkra på hur deras fruar skulle reagera om unga kvinnor 
ingick i arbetsgruppen. Det som de tror skulle kunna förändra bilden av kvinnor som 
brandmän är helt enkelt en ökning av antalet kvinnor inom yrket.  
 
Marie har endast blivit positivt bemött i sitt arbete som brandman, dock vet hon att det finns 
åsikter som hon inte får höra. Självklart finns det både positiva och negativa attityder, det är 
hon väl medveten om. Marie tror att deltidsbrandmän i en del fall kan ha lättare för att arbeta 
med kvinnor, då de oftast har ett annat arbete där de är vana att arbeta med kvinnor.  
 
Tre av brandmännen anser att positiv särbehandling försämrar attityden mot kvinnor inom 
yrket. Brandman 2 däremot tror inte att attityden påverkas av detta. Han menar att om en 
kvinna och en man klarar av testerna lika bra så ska kvinnan få anställning. Detta får dock inte 
gå till överdrift så att bara kvinnor anställs. Maries åsikt är att positiv särbehandling inte 
försämrar attityden mot kvinnor speciellt mycket eftersom det är samma anställningstester för 
både kvinnor och män. Dock anser hon att det till viss del är fel att alla kvinnor som söker får 
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komma på testerna, man borde istället gå efter ansökan som säger en hel del om personen. Det 
är fel att en kvinna får komma på testerna bara för att hon är kvinna, om hennes ansökan 
tydligt visar att hon inte passar för yrket, menar Marie. Samtidigt är positiv särbehandling ett 
bra sätt att nå upp till de krav som finns om att öka antalet kvinnor inom räddningstjänsten, 
tillägger hon.  
 

4.3.5 Organisationskultur 
 
Enligt Brandman 1 så är det en speciell jargong inom Räddningstjänsten. Det är exempelvis 
vanligt förekommande med råa och ibland sexistiska skämt. Om det skulle komma in kvinnor 
i arbetsgruppen så är brandmännen eniga om att jargongen till viss del skulle förändras. Men 
ingen av dem uttrycker att det skulle medföra en förbättring eller en försämring.  
 
De två kvinnorna i organisationen menar att det finns en stark kultur inom räddningstjänsten, 
men att ledarskapet har stor betydelse för detta eftersom ledarens åsikter ofta genomsyrar hela 
organisationen. Man rekryterar oftast internt vilket gör att det sällan kommer in någon 
utomstående med ett annat synsätt, något som eventuellt skulle kunna förändra 
organisationskulturen, enligt kvinnorna i organisationen. Lars anser också att det finns en 
stark organisationskultur inom Gästrike Räddningstjänst. Trots att den kan vara svår att ändra 
så håller den ändå i dagsläget på att förändras, menar han. Marie upplever 
organisationskulturen inom räddningstjänsten som lite stelbent och att den kan vara svår att 
förändra. Hon säger att det kan vara lite segt i starten och att man hittills har gjort en hel del 
utan några större resultat. Dock tror hon att antalet kvinnor kommer att öka. Även 
brandmännen upplever det som svårt att förändra den befintliga organisationskulturen. 
Brandman 1 understryker att det är svårt att förändra något om det inte finns en vilja bland de 
anställda. Motviljan till förändring kan bero på rädslan för de problem som skulle kunna 
uppstå på grund av fler kvinnor inom yrket. Han ifrågasätter också varför man ska ändra på 
något som redan fungerar bra. Brandman 2 betonar att förändringen inte kommer att ske över 
en natt;  
 
”En förändring innebär ett stort ansvar för alla, men framförallt på kvinnorna som kommer 
in. Men självklart går det att förändra. Men eftersom det är ett väldigt fysiskt krävande yrke 
så går det inte att hälften är kvinnor, i så fall måste det ske en stor förändring vad gäller 
utrustningen.”  
 

4.3.6 Förändringsarbete 
 
För att locka fler kvinnor att söka sig till räddningstjänsten så använder man sig av bland 
annat annonser och gymnasieinformation. För att få fler kvinnor till just Gästrike 
Räddningstjänst så gjorde Lars tillsammans med Marie besök på två av Sveriges fyra skolor 
för brandmän. Detta för att Marie skulle prata med kvinnor som är studenter om sin situation 
som brandman, det vill säga vad som krävs för att klara arbetet. Att informera tycker Marie är 
en viktig del för att få in fler kvinnor inom räddningstjänsten. Lars berättar att studenterna 
även fick information om anställningskraven. 2006 eftersöktes brandmän till 17 vikarieplatser 
på Gästrike Räddningstjänst. Det var 86 som sökte, varav 10 kvinnor. Alla kvinnor som sökte 
kallades till testerna, något som man inte gjorde med männen. Sammanlagt var det 43 som 
kallades, vilket innebar att kvinnorna fick en positiv särbehandling. Två av kvinnorna kom 
inte, en fick vikarietjänst och en fick reservplats. Några av kvinnorna föll bort redan på första 
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testet, rullbandet. De var för dåligt tränade, detta trots att han och Marie varit på skolan innan 
och talat om exakt vad som krävdes av dem. Till hösten kommer en del av dessa att komma 
på praktik till Gästrike Räddningstjänst, då ska Lars än en gång prata med dem om vad som 
krävs för att klara detta yrke, efter det tycker han att han inte kan göra så mycket mer. 
Problemet är att det är lägre krav för att komma in på utbildningen, vilket gör att de även tror 
att anställningstesterna ska vara lätta, säger Lars. Den kvinna som fick vikariatet hade god 
fysisk styrka, eftersom hon hade bakgrund som idrottare och idrottslärare.  
 
Vid frågan om det görs något för att förändra negativa attityder gentemot kvinnor inom 
räddningstjänsten, så svarar Lars att man pratar öppet om det. Alla vet vad som gäller, men 
det kan fortfarande bli fel ibland, något som dock kan bero på båda könen. Han upplever att 
brandmännen är mer försiktig med vad de säger eftersom de vet att de är ute på hal is om de 
har negativa åsikter, det är ett förlegat sätt att tänka på. Han tillägger även att attityderna har 
ändrats mycket den senaste tiden. Något öppet missnöje mot kvinnor inom räddningstjänsten 
har Lars inte märkt av. Han har sagt till Marie att hon ska tala om för honom om någon visar 
missnöje, men än så länge har hon inte påpekat något, säger han.  
 
Av de tillfrågade brandmännen så säger tre av dem att de öppet kan framföra sina åsikter.  
Den fjärde, brandman 1, menar att han aldrig skulle uttala sig negativt om kvinnor inför 
arbetsgivaren, eftersom det inte skulle godtas. Däremot tycker han att det finns en större 
öppenhet inom arbetsgrupperna. Brandman 3 har själv inga problem med att framföra sina 
åsikter, men han tror att öppenheten kan variera beroende på vilka åsikter man har och vem 
man pratar med, det är skillnad på att prata med kollegor jämfört med arbetsgivaren. 
Brandman 4 tror att det finns en rädsla hos vissa för att framföra sina åsikter, då det kan skapa 
en konflikt med arbetsgivaren.  
 
Marie upplever inte att det pågår en öppen diskussion om kvinnor inom räddningstjänsten, 
åtminstone inte vad hon vet. Samtidigt menar hon att det är många åsikter som hon inte får 
höra. Det är nog ingen som skulle säga att de inte vill ha in fler kvinnor, när det sitter en 
kvinna i samma rum.  
 
Ingen av brandmännen upplever att det görs något i dagsläget för att förändra attityden 
gentemot kvinnor inom yrket. Brandman 1 menar att ledningen försöker få in kvinnor till 
räddningstjänsten, men brandmännen har aldrig fått höra någon motivering till varför fler 
kvinnor bör få anställning. Brandman 2 menar att; 
 
”Tror att arbetsgivaren tar för givet att det handlar om vuxna människor. Om det skulle 
uppstå några attitydproblem så räknar jag med att cheferna tar tag i det.” 
 
 
Sammanfattningsvis så skiljer sig åsikterna från respondenterna en del, men man kan ändå se 
att kvotering är något de alla tar avstånd ifrån. De anser inte att sänkta krav vid 
anställningstesterna är en bra väg till ökad jämställdhet. Attityden är en annan sak som de fyra 
männen som är brandmän har gemensamt, de tror alla att det inte finns något direkt intresse 
hos brandmännen att få in fler kvinnor. Däremot är ledningen väldigt positiv till fler kvinnor 
inom räddningstjänsten. Lars säger att de talar öppet om den negativa attityden gentemot 
kvinnor som brandmän, men det är dock ingen av brandmännen som upplever att det görs 
något för att förändra attityden. En anledning till brandmännens motstånd kan vara 
”machokulturen” som finns på räddningstjänsten. I och med att det är en väldigt stark 
organisationskultur på brandkåren så tror brandmännen att förändringen måste ske långsamt. 
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De tror inte heller på en 50/50 fördelning mellan män och kvinnor. För att försöka få in fler 
kvinnor till Gästrike Räddningstjänst besöker man bland annat brandmansskolorna och 
informerar om testerna och vad som krävs. 
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5 Analys 
 
I detta avsnitt kommer vi att analysera Gästrike Räddningstjänst som organisation med våra 
frågeställningar som utgångspunkt. Analysen kommer att genomföras med stöd av de teorier 
som vi presenterat i vår teorisammanfattning samt vårt empiriavsnitt. De frågeställningar 
som berör organisationer generellt sett analyseras med hjälp av teorin, medan frågorna som 
berör Gästrike Räddningstjänst analyseras utifrån våra intervjuer.  
 

5.1 Gästrike Räddningstjänsts jämställdhetsarbete 
 
Utifrån vår studie kan vi se att Gästrike Räddningstjänst står inför en förändring i och med 
försöken att göra yrket mer jämställt. Enligt Kurt Lewin bör ledningen vara väl medveten om 
hur situationen ser ut i dagsläget innan en förändring kan genomföras.125 Vidare bör även 
ledningen vara uppmärksam på de reaktioner som förändringen kan medföra. Angelöw menar 
att förändringar kan orsaka stora problem eftersom att människor reagerar olika på 
förändringssituationer.126 I vår studie kan vi se tecken på olika reaktioner då inställningen till 
ökad jämställdhet varierar hos de intervjuade. De flesta är positivt inställda, men det finns 
även de som inte ser någon särskild fördel med fler kvinnor inom räddningstjänsten. Den 
uppfattningen vi har fått är att det i dagsläget råder brist på information om varför fler kvinnor 
skulle ha en positiv inverkan på organisationen. En sådan typ av information skulle kunna 
bidra till en ökad positiv inställning hos brandmännen. Enligt Mlekov och Widell är det 
viktigt att tydligt kommunicera syftet med förändringen.127

 
Gästrike Räddningstjänst har i dagsläget endast en kvinna som arbetar som heltidsanställd 
brandman. En av orsakerna till det låga antalet kvinnor är enligt Lars att det är för få kvinnor 
som söker. Många kvinnor kanske inte ens ser det som en möjlig arbetsplats för dem, även om 
de faktiskt har de fysiska förutsättningarna. Marie menar att en del kvinnor eventuellt ser 
arbetet som svårare än var det egentligen är. Det finns idag en möjlighet för alla att söka 
arbete hos räddningstjänsten, trots det så hindras en del kvinnor av de normer och värderingar 
som säger att det inte är ett yrke som passar sig för kvinnor. Med stöd av teorin kan vi se att 
detta är ett tankesätt som håller på att förändras. Enligt Alvesson och Due Billing så har 
normerna för hur en man eller kvinna bör vara vidgats, något som innebär att individerna får 
större valmöjligheter då det nu finns en större acceptans, även om vi fortfarande till viss del 
styrs av de kulturella stereotyperna.128 Ett tydligt tecken på detta är ett uttalande som en av 
brandmännen gjorde gällande kvinnor inom räddningstjänsten. Han påpekade problemet med 
att en kvinnas tjänst måste tillsättas under en eventuell graviditet, samt under 
föräldraledigheten. Vad som då glöms bort är att även pappor har rätt till föräldraledighet, 
vilka även de måste ha en ersättare. Han menade vidare att män och kvinnor inte borde arbeta 
tillsammans inom räddningstjänsten då relationskonflikter kan uppstå. Dock undrar vi vad det 
är som säger att det inte kan uppstå en relation mellan två män. Det borde i så fall kunna 
resultera i samma problematiska situation.  
 

                                                 
125 Jones G, 2007, s.288f 
126 Angelöw B, 1991, s.19-22 
127 Mlekov K, Widell G, 2003, 61-70 
128 Alvesson M, Billing Due Y, 1999, s.112 
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Ett annat stort problem som Gästrike Räddningstjänst har haft då det gäller rekrytering av 
kvinnor är att en del av kvinnorna inte har varit tillräckligt väl förberedda inför de fysiska 
testerna.  Detta trots att de hade fått information om vad som krävs för att få anställning. Om 
fler kommer väl förberedda till testerna skulle det öka urvalsmöjligheterna, något som gynnar 
organisationen.  
 
Inom räddningstjänsten finns i dagsläget en mansdominerad organisationskultur, vilket bland 
annat resulterar i en viss jargong. Enligt Alvesson och Due Billing så är det vanligt 
förekommande med öldrickande och grova skämt på mansdominerade arbetsplatser129, något 
som till viss del bekräftas i vår studie. Vi trodde innan uppsatsen att jargongen skulle kunna 
leda till en obekväm situation för kvinnor på arbetsplatsen, dock tyder våra intervjuer på att 
männen anpassar sig då det kommer in en kvinna i gruppen. Även om de anpassar sig så finns 
hos en del en ovilja att öka jämställdheten inom yrket. Vi ifrågasätter emellertid huruvida 
ledningen bör ta hänsyn till de åsikter brandmännen har. När en kvinna väl kommer in på 
arbetsplatsen verkar det som att hon accepteras av gruppen. Vi undrar dock om denna 
acceptans kommer att hålla i sig om ytterligare tio kvinnor anställs? Denna fundering har sitt 
ursprung i intervjuerna då flera respondenter nämner att det inte är eftersträvansvärt med 
hälften kvinnor inom yrket, även om de anser att antalet kvinnor bör öka. Vi upplever att 
yrket är väldigt beroende av god sammanhållning i arbetsgrupperna. Därför anser vi att 
männens åsikter måste beaktas, så att det inte blir problem med gruppsammanhållningen i 
framtiden.  
 
Vidare har vi funderat över om en eventuell ”machobild” av yrket skulle förändras om det 
kom in fler kvinnor. Skulle det i så fall öka oviljan till jämställdhet? Brandmännen säger 
själva i intervjuerna att yrket inte ses som ”macho” av de anställda inom räddningstjänsten. 
Något som är motsägelsefullt då de övriga intervjupersonerna tror att många ser yrket som 
”macho”. Marie tror att en del inom räddningstjänsten anser att det krävs ”riktiga karlar” för 
att klara av arbetet. Enligt Elvin – Nowak och Thomsson finns en rädsla för att gränsen 
mellan män och kvinnor ska suddas ut, vilket medför att könsmaktsystemet vidhålls.130 
Könsmaktsystemet innebär att kvinnor gärna får vara duktiga men inte bättre än männen. Lars 
menar att det kan finnas en rädsla hos brandmännen att kvinnor skulle klara av vissa 
arbetsuppgifter bättre än dem, vilket i sin tur skulle kunna leda till en negativ attityd till ökad 
jämställdhet.  
  

5.2 Förändringsarbete 
 
Mlekov och Widell menar att bra kommunikation är en förutsättning för en lyckad förändring 
av organisationskulturen. För att underlätta kommunikationen kan man exempelvis använda 
sig av en handlingsplan.131 I dagsläget har Gästrike Räddningstjänst redan påbörjat arbetet 
mot en mer jämställd arbetsplats bland annat genom att en jämställdhetsplan har utarbetats. 
Dock har varken brandmännen eller Marie läst jämställdhetsplanen, men vi är medvetna om 
att detta inte innebär att jämställdhetsplanen inte efterlevs bara för att de inte har läst den. Vi 
anser att det vore en fördel för förändringsarbete om alla har läst jämställdhetsplanen och att 
den öppet diskuteras. Eventuellt har de informerats om innehållet utan att de varit medvetna 
om var informationen kom ifrån. Enligt Mlekov och Widell är en utvärdering av förändringen 

                                                 
129 Alvesson M, Due Billing Y, 1999, s.126ff 
130 Elvin-Nowak Y, Thomsson H, 2003, s.36ff 
131 Mlekov K, Widell G, 2003, s.61-70 
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betydelsefull och vid långsamma förändringar bör det ske kontinuerligt. En uppföljning skulle 
kunna vara ett sätt att säkerhetsställa att alla tagit del av jämställdhetsplanen och att den 
efterlevs.132  
 
För att öka jämställdheten så handlar det inte enbart om att få in fler kvinnor, de måste också 
vilja stanna kvar. Vi kan utifrån både vår studie och teorin se att en ensam kvinna på en 
mansdominerad arbetsplats har en utsatt position. Enligt Kanter blir kvinnan i detta fall mer 
synlig, vilket innebär att bland annat hennes misstag får större uppmärksamhet än männens.133 
Vår studie bekräftar detta då Marie berättar att hon har känt av detta, speciellt då hon precis 
började arbeta som brandman. Det skulle därför vara bra att försöka förbereda kvinnorna för 
denna arbetssituation redan på skolan. Något som Marie tillsammans med Lars till viss del 
redan arbetar med då de besöker skolorna.  
 
Tidigare har vi nämnt att ledningen bör vara uppmärksam på brandmännens åsikter för att det 
inte ska bli problem med gruppsammanhållningen i framtiden. Vi tolkar det som att 
brandmannayrket är beroende av en bra sammanhållning då de anställda dagligen utsätts för 
fara och då måste kunna förlita sig på sina kollegor. Utan en bra sammanhållning blir det 
därför svårt att göra ett bra arbete. Enligt Mlekov och Widell är kommunikation en viktig del 
av förändringsarbetet.134 Vi anser därför att det är viktigt att öppet diskutera åsikter och 
attityder gentemot kvinnor inom räddningstjänsten. Något som man till viss del redan verkar 
göra, men utifrån intervjuerna kan vi se att det råder delade meningar om hur öppen man kan 
vara. Vi förstår att det är en svår situation där öppenhet är viktigt samtidigt som ledningen inte 
kan acceptera vilka åsikter som helst.  
 
Innan vi genomförde vår studie var vår åsikt att en sänkning av anställningskraven inte är en 
bra lösning för att öka antalet kvinnor. Åsikten har förstärkts efter intervjuerna då alla 
respondenter är eniga om att det inte är ett alternativ. Kraven är idag anpassade för att man 
ska kunna klara av arbetet, en sänkning av kraven skulle innebära en säkerhetsrisk både för de 
anställda och för allmänheten. Under intervjun med Lars gav han förslaget att fokus istället 
skulle ligga på att underlätta arbetet, vilket är något de redan jobbar med. Vi anser att detta 
sätt att tänka är ett steg mot ökad jämställdhet, samtidigt som det finns saker som inte går att 
komma ifrån, som till exempel att det aldrig går att påverka hur mycket personen som ska 
räddas väger.  
 
Positiv särbehandling används redan idag för att öka jämställdheten inom räddningstjänsten. 
Alla kvinnor som söker får komma till testerna, något som inte gäller männen. Det finns både 
för- och nackdelar med denna åtgärd. Med positiv särbehandling ökar chansen att finna de 
kvinnor som passar för yrket. Samtidigt kan det skapa en negativ attityd bland brandmännen 
gentemot kvinnor inom räddningstjänsten, eftersom de då kan få uppfattningen om att 
kvinnorna inte konkurrerar på samma villkor som männen.  
 
Enligt Angelöw är det viktigt att ledningen vid en förändring är öppen med vad som ska 
ändras och att de involverar alla i organisationen. Förändringen bör ske relativt långsamt för 
att det ska bli en smidig övergång.135 Utifrån teorin och studien tolkar vi det som att Gästrike 
Räddningstjänst har en stark organisationskultur. Bang menar att kulturen kan ses som stark 
om organisationen har en lång historia och om kulturen är gemensam för alla medlemmar. En 
                                                 
132 Ibid.  
133 Kanter R M, 1993, s.210-213 
134 Mlekov K, Widell G, 2003, s.61-70 
135 Angelöw B, 1991, s.19-22 
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stark kultur kan enligt Bang vara mycket svår att förändra.136 Utifrån intervjuerna kan vi se en 
tro på att räddningstjänstens organisationskultur går att förändra, men de intervjuade tror att 
det kommer att ta lång tid. Bang anser att en risk med starka kulturer är att medlemmarna har 
större fokus på att bibehålla kulturen än på att bli effektiva.137 Detta kan vi se i vår studie då 
en av de intervjuade ifrågasätter varför man ska förändra något som redan fungerar bra. Enligt 
Jones så kan för hög grad av gruppsammanhållning innebära anpassningsproblem, vilket kan 
orsaka problem då man vill genomföra en förändring. Även om en gruppmedlem inser att 
han/hon har fel så fortsätter personen att arbeta på samma sätt på grund av sitt stora 
engagemang. Enligt Valerie Stewart så kan man om en hel grupp motsätter sig förändringen 
försöka gå genom gruppledaren. För att det ska vara genomförbart är viktigt att ledningen kan 
identifiera gruppledaren.138  
 

5.2.1 Målsättning 
 
Under intervjun med kvinnorna i organisationen ställde de sig frågan om det verkligen är 
eftersträvansvärt att få in fler kvinnor som brandmän? På grund av denna fundering började vi 
ifrågasätta om jämställdhet alltid är önskvärt. Tidigare har vi alltid sett jämställdhet som något 
självklart som inte behövde ifrågasättas. Brandmannayrket är trots allt ett mycket fysiskt 
krävande yrke som inte vem som helst klarar av. Hälften kvinnor och hälften män är kanske 
inte vad man bör sträva efter, något som får stöd av vår studie. Kvinnor som vill bli brandmän 
måste klara de fysiska kraven och ha de personliga egenskaperna som gör att de är 
konkurrenskraftiga. De flesta kvinnor skulle förmodligen kunna träna upp den fysiska styrkan, 
men mycket faller på att få har viljan att bli brandman. Det har framförallt visat sig vid 
tidigare rekryteringar då antalet kvinnor som sökt har varit betydligt lägre än antalet män.  
Enligt Alvesson och Due Billing påverkar den sociala konstruktionen av olika yrken 
människors yrkesval.139 Kanske är kvinnor angelägna om att bevara sin feminina sida, precis 
som män vill bevara sin maskulina sida. Även om man kanske inte vill erkänna det, så styrs vi 
nog alla av de värderingar och normer som vi har växt upp med. Vi under själva om det 
verkligen är eftersträvansvärt med hälften kvinnor och hälften män inom räddningstjänsten. 
Men varför inte? Om inte en arbetsgrupp med enbart kvinnor klarar av arbetet, är inte 
anställningskraven för låga då? Om en kvinna blivit anställd borde väl hon vara lika 
kompetent som en man som blivit anställd? Enligt Lars handlar det inte om att starkast är bäst, 
utan man måste vara tillräckligt stark för att klara av arbetet.   
 
 
 

                                                 
136 Bang H, 1999,s.118-123 
137 Bang H, 1999, s.118-123 
138 Stewart V, 1985, s.170f 
139 Alvesson M, Billing Due Y, 1999, s.99f 

47 



Slutsats 

6 Slutsats 
 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur ledningen inom Gästrike 
Räddningstjänst kan gå tillväga för att förändra organisationskulturen och skapa en mer 
jämställd organisation.  I det här kapitlet ska vi besvara vårt syfte genom att dra slutsatser 
utifrån vår analys. Slutsatserna inkluderar att ge förslag på åtgärder som kan underlätta vid 
Gästrike Räddningstjänsts framtida förändringsarbete.  
 
Redan i yrkestiteln brandman finns en association till att yrket är avsett för män. Våra egna 
normer och värderingar begränsar också vårt tanksätt vad gäller det kön som lämpar sig bäst 
för arbetet som brandman. Då vi ser till för- och nackdelar till ökad jämställdhet så anser vi att 
fördelarna överväger nackdelarna. Utifrån vår studie kan vi se både för- och nackdelar med 
jämställdhet. Fördelar som nämns är exempelvis ökad kreativitet, bättre mentalitet, bättre 
jargong och att det är bra att ha kvinnor med vid en olycksplats, speciellt om den 
olycksdrabbade är en kvinna. Det nämns också som en fördel att kvinnor har ett annat synsätt 
och andra åsikter. Exempel på nackdel är att det kan finnas en rädsla för att en kvinna inte 
skulle kunna rädda en kollega i en nödsituation. En sådan rädsla skulle eventuellt kunna 
påverka männens arbete.  Övriga nackdelar som nämnts under intervjuerna upplever vi som 
undermedvetna försök till att bevara den befintliga organisationskulturen. Jämställdheten ska 
dock inte öka till vilket pris som helst. Kvotering är inte ett alternativ då detta är ett yrke där 
säkerheten är det viktigaste. De kvinnor som anställs måste givetvis ha den kompetens som 
krävs och det är långt ifrån alla kvinnor som är tillräckligt fysiskt starka.  
 
Problemet idag är det låga antalet kvinnor som söker sig till yrket. Positiv särbehandling är i 
dagsläget en bra metod för att öka urvalsmöjligheterna vid rekrytering. Om antalet kvinnor 
som söker däremot skulle öka drastiskt, så skulle en fortsatt användning av positiv 
särbehandling innebära en orättvisa gentemot männen som söker.  
 
Nedan kommer vi att redogöra för hur Gästrike Räddningstjänst kan gå tillväga för att 
underlätta förändringsarbetet; 
 

• Genomför en diagnos över hur organisation ser ut i dagsläget  
 
Innan en förändring kan genomföras så bör ledningen enligt Kurt Lewins trestegsmodell ”tina 
upp” organisationen från sitt nuvarande läge. Utgångspunkten för detta steg är att göra en 
diagnos över organisationen. Utifrån diagnosen kan ledningen därefter se vilka problemen är 
och vad som ligger till grund för dem. På så sätt kan de se vilken förändring som behövs. 
Därefter kan ledningen gå vidare till steg två och tre i trestegsmodellen, vilka är att genomföra 
förändringen för att slutligen ”frysa” organisationen i sitt nya läge. 
 
Vad gäller Gästrike Räddningstjänst så upplever vi det som att det till stor del handlar om att 
förändra organisationskulturen och däribland de attityder som finns hos de anställda. Om man 
vill förändra organisationskulturen måste det inledningsvis beslutas om vilken kultur som 
ledningen anser är eftersträvansvärd. Därefter bör ledningens dagliga arbete representera 
denna kultur.   
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• Kommunicera syftet med förändringen  
 
Syftet med förändringen bör tydligt kommuniceras för att minska motståndet. Brandmännen 
tycks inte ha givits någon anledning till varför fler kvinnor ska anställas. Då organisationen 
verkar ha fungerat tidigare utan några kvinnor kan vi ha förståelse för ett eventuellt motstånd, 
vilket gör det desto viktigare att framhäva de fördelar som ökad jämställdhet innebär för 
organisationen.   
 
 

• Jämställdhetsplanen 
 
För att underlätta kommunikationen vid förändringen bör ledningen ta hjälp av 
jämställdhetsplanen. Ingen av de intervjuade brandmännen hade ens sett den, något som vi ser 
som negativt. För att uppnå målen i jämställdhetsplanen underlättar det om alla inom 
organisationen är delaktiga och arbetar åt samma håll.   
 

• Skapa en stark men anpassningsbar kultur 
 
Organisationskulturen inom räddningstjänsten kan upplevas som något stelbent. Trots att det i 
många fall är positivt med en stark kultur är det också viktigt att vara flexibel. Enligt Bang 
kan man bland annat arbeta med följande punkter för att skapa en mer anpassningsbar 
kultur;140   
 

– Skapa ett accepterande och tryggt klimat på arbetsplatsen 
– Personlig feedback 
– Öppen kommunikation 
– Betoning på nytänkande och kreativitet  
– Konstruktiv information 

 
 

• Genomföra verklighetstrogna övningar för att eliminera rädslan för att kvinnor 
inte ska orka rädda männen i en nödsituation 

 
Genom dessa övningar kan kvinnor såväl som män bevisa att de har tillräcklig fysisk styrka 
för att klara av arbetet. På så sätt förbättras förhoppningsvis attityden gentemot kvinnor inom 
räddningstjänsten.  
 

• Öppna testresultat 
 
Öppna testresultat skulle kunna öka den positiva inställningen till kvinnor inom yrket, då det 
visar att de nyanställda har tillräcklig kompetens. Det i sin tur kan minska spekulationerna om 
att någon blivit inkvoterad.  
 

• Enskilda samtal 
 
Innan ledningen kan börja arbeta för att förändra negativa attityder så måste de ta reda på 
vilka attityder brandmännen har. Då det kan vara svårt att framföra negativa åsikter i en stor 
grupp, speciellt om det finns en kvinna med, så skulle personliga samtal vara en lösning. 

                                                 
140 Bang H, 1999, s.118-123 
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Frågan om jämställdhet skulle med fördel kunna tas upp under de kontinuerliga 
medarbetarsamtalen som många arbetsplatser har.  
 

• Mer information till kvinnorna på skolorna 
 
Gästrike Räddningstjänst har tidigare haft problem med kvinnor som har kommit dåligt 
förberedda till anställningstesterna, trots att Lars och Marie har informerat om vad som krävs. 
En av anledningarna till att de kom oförberedda kan vara att intagningskraven till skolorna är 
lägre än de är för att bli anställd som brandman. För att få kvinnorna att inse vad som krävs 
bör Gästrike Räddningstjänst informera ännu mer om kraven och eventuellt använda tidigare 
rekryteringserfarenheter som avskräckande exempel.  
 

• Arbeta med att marknadsföra kvinnor som brandmän 
 
Många kvinnor ser förmodligen inte ens räddningstjänsten som en möjlig arbetsplats för dem. 
Utökad marknadsföring skulle kunna få allmänheten, inte bara kvinnorna, att förändra sin syn 
på yrket. Marknadsföringen kan genomföras med hjälp av olika medier såsom radio, tv och 
tidningar. Information till högstadie- och gymnasieelever kan även vara ett bra sätt att nå ut 
till allmänheten.   

 
• Utvärdera förändringsarbetet 

 
Ett sådant här omfattande förändringsarbete kräver kontinuerlig uppföljning för att belysa 
framsteg och upptäcka eventuella problem. Uppföljningen bör ske gemensamt för att skapa 
ökad delaktighet i förändringsarbetet.   
 
 
Ökad jämställdhet inom räddningstjänsten är en komplicerad fråga. Det är ett mycket fysiskt 
krävande yrke och alla vet vi att generellt sett så är män fysiskt starkare än kvinnor. 
Nödvändigtvis är det inte alltid starkast som är bäst, men faktum kvarstår att alla måste kunna 
göra alla arbetsuppgifter. Hade arbetsgrupperna varit större som i exempelvis USA hade läget 
sett annorlunda ut då arbetsuppgifterna i detta fall skulle kunna begränsas. För att det här 
skulle vara möjligt i Sverige skulle det krävas att de finansiella resurserna hos 
räddningstjänsten ökade, vilket inte känns speciellt realistiskt. Det är dock inte bara fysiken 
som begränsar kvinnorna utan även de normer och värderingar som finns om vad kvinnor och 
män klarar av. För att öka jämställdheten inom räddningstjänsten så måste dessa normer och 
värderingar förändras, såväl inom yrket som i samhället. Våra åtgärder ovan är emellertid ett 
förslag på hur ledningen inom Gästrike Räddningstjänst kan gå tillväga för att börja förändra 
organisationskulturen och skapa en mer jämställd organisation.  
 

6.1 Förslag till fortsatt forskning 
 
För att ytterligare fördjupa sig i detta ämne så skulle det vara väldigt intressant att jämföra 
olika heltidsbrandstationer i Sverige och se vilka skillnader som finns. Den uppfattning vi har 
fått är att attityden gentemot kvinnor inom räddningstjänsten skiljer sig åt på beroende på 
vilket län och vilken brandstation man tittar på. Denna uppfattning har vi dock fått genom att 
läsa olika artiklar vilka kan vara missvisande, därför skulle en egen undersökning vara 
spännande. Mycket av diskussionen om kvinnor inom räddningstjänsten handlar om 
anställningskraven och testerna. För att få en bättre uppfattning om hur anställningsprocessen 
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går till så skulle en mer närgående observation av den vara intressant. På så sätt skulle man 
kunna få en bättre inblick i vad som egentligen gör att så få kvinnor får anställning hos 
räddningstjänsten. Även här skulle en jämförelse vara bra för att kunna se varför vissa 
stationer har flera kvinnor anställda och andra inga. 
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Bilaga 1 - Intervjuunderlag  
 
Frågor till Lars Sigfridsson, områdeschef 
 

1. Hur länge har du arbetat inom Räddningstjänsten? 
 

2. Vad har du för arbetsuppgifter? 
 

3. Hur många kvinnor arbetar som heltidsanställda brandmän? (har arbetat) 
 

4. Varför tror du att det är så få kvinnor inom Räddningstjänsten? 
 

5. Har ni en jämställdhetsplan? Efterlevs den? 
 

6. Anser du att det är ett problem att det finns så få kvinnor inom Räddningstjänsten? 
Vad kan man vinna på att ha fler kvinnor anställda? 

 
7. Enligt Jämställdhetslagen ska arbetsgivaren verka för att både män och kvinnor söker 

lediga tjänster. Vad tycker du att man kan göra för att locka fler kvinnor att söka? Vad 
görs redan idag? 

 
8. Anser du att kvinnor kan klara jobbet lika bra som män? Eller är det så att den som är 

starkast också är bäst?  
 

9. Vilka tester genomgås innan en anställning? 
 

10. Är det samma krav för män och kvinnor vid de fysiska testerna?  
 

11. Vilka tester är det som kvinnorna generellt sett faller på?  
 

12. Bör kraven för kvinnor sänkas för att få in fler? 
 

13. Om en kvinna klarar alla tester, konkurrerar hon då på samma villkor som männen om 
jobben? 

 
14. Om inte, tror du att det påverkar hur hon blir bemött av männen inom 

Räddningstjänsten? 
 

15. Tror du att det finns en negativ eller positiv inställning till kvinnor som brandmän (på 
just den här arbetsplatsen)? 

 
16. Om det är en negativ inställning, vad tror du att det beror på? 

 
17. Har du märkt om det påverkar stämningen när kvinnor kommer in på en så här pass 

mansdominerad arbetsplats? 
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18. Skiljer det sig, hur stämningen påverkas, beroende på vilken anställning kvinnan har, 
exempelvis brandman/brandingenjör? 

 
19. Brandmansyrket ses ofta som ett ”macho-yrke”, tror du att det finns en rädsla bland 

männen att det ska försvagas om även kvinnor arbetar som brandmän? 
 

20. Förekommer det att män öppet visar sitt missnöje mot kvinnor inom brandkåren? Om 
det förekommer, accepteras det av alla på arbetsplatsen? 

 
21. Görs det något för att förändra negativa attityder gentemot kvinnor? 

 
22. Tycker du att ni har en stark organisationskultur? Dvs. att det finns vissa värderingar 

och normer som så gott som alla på arbetsplatsen delar.  
 

23. Tror du att det kan vara svårt att förändra en så här pass stark organisationskultur som 
det verkar vara inom brandkåren? 

 
 
Frågor till brandmän 
 

1. Hur gammal är du? 
 

2. Hur länge har du arbetat inom Räddningstjänsten? 
 

3. Vad har du för arbetsuppgifter i stora drag? 
 

4. Anser du att det är höga krav för att få anställning hos brandkåren i Gävle? Är de 
lagom höga? 

 
5. Upplever du att kvinnor som söker tjänster hos brandkåren konkurrerar på samma 

villkor som män? 
 

6. Varför tror du att det finns så få kvinnor inom brandkåren? 
 

7. Anser du att det borde finnas fler kvinnor inom brandkåren? Varför, varför inte? 
 

8. Anser du att kraven bör sänkas för kvinnor? Varför, varför inte?  
 

9. Tror du, eller vet du, att det blir en annan stämning om det även finns med kvinnor i 
gruppen, istället för enbart män? På vilket sätt då? 

 
10. Generellt så uppfattas brandmannayrket som ett machoyrke, tror du att den bilden 

skulle ändras om hälften var män och hälften kvinnor inom yrket? 
 

11. Generellt sett, upplever du att det finns en positiv eller en negativ bild av kvinnor 
inom yrket på din arbetsplats? Vad beror det på?  

 
12. Finns det olika attityder beroende på vilken position kvinnan har t.ex. brandman eller 

brandingenjör?  
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13. Upplever du att man kan vara ärlig och öppen med sina åsikter kring denna fråga på er 
arbetsplats? Är det skillnad om man har negativa eller positiva åsikter? 

 
14. Tror du att en kvinna skulle känna sig utanför på den här arbetsplatsen? Alltid eller i 

vissa lägen? 
 

15. Har du märkt att det görs något för att förändra attityder till kvinnor som brandmän? I 
allmänhet och just på brandkåren i Gävle? 

 
16. Tror du att det kan vara svårt att ändra en så pass etablerad organisationskultur som 

det är inom brandkåren, det har ju alltid varit ett mansdominerat yrke?  
 

17. Känner du att det finns en vilja bland de anställda att göra yrket mer jämställt? Om 
inte, vad tror du krävs för att underlätta denna typ av förändring? 

 
18. Om en kvinna klarar testerna och sedan inte behöver konkurrera med männen om 

jobben, utan automatiskt får anställning, vad anser du om det? Försämrar det attityden 
mot kvinnor inom yrket. 

 
19. Känner du till att ni har en jämställdhetsplan? 

 
 
Frågor till Marie 

 
1. Hur gammal är du? 

 
2. Hur länge har du arbetat inom räddningstjänsten? 

 
3. Anser du att det är höga krav för att få anställning inom räddningstjänsten? Är de 

lagom höga? 
 

4. Upplever du att kvinnor som söker till tjänster hos räddningstjänsten konkurrerar på 
samma villkor som män? 

 
5. Varför tror du att det är så få kvinnor inom räddningstjänsten? 

 
6. Anser du att det borde finnas fler kvinnor inom räddningstjänsten? Varför, varför inte? 

 
7. Anser du att anställningskraven bör sänkas för att få in fler kvinnor? 

 
8. Vad kan man göra för att få in fler kvinnor? 

 
9. Generellt sett, upplever du att det finns en positiv eller negativ bild av kvinnor som 

brandmän på din arbetsplats? Vad beror det på? 
 

10. Skiljer sig attityder beroende på kvinnans position inom yrket, t.ex. är det olika 
attityder gentemot en kvinna som är brandman jämfört med en kvinna som är 
brandingenjör? 
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11. Tycker du att brandmannayrket i allmänhet uppfattas som ett machoyrke? Om du 
tycker det, tror du att den uppfattningen skulle förändras om hälften inom yrket var 
kvinnor? 

 
12. Har du någon gång känt att dina kollegor har ansett att du inte ”passar” för detta yrke? 

 
13. Som ensam kvinna, känner du att det du gör uppmärksammas mer än vad du tror att 

det skulle göra om du var man? Exempelvis om du gör ett misstag?  
 

14. Har du någon gång känt dig utanför gruppen för att du är kvinna?  
 

15. Talar ni öppet om denna fråga (dvs. om kvinnor inom räddningstjänsten) på den här 
arbetsplatsen? 

 
16. Det finns ju en positiv särbehandling av kvinnor, eftersom alla som söker får möjlighet 

att komma och göra testerna, tror du att det kan bidra till en negativ attityd bland 
männen gentemot kvinnor? 

 
17. Känner du till att det finns en jämställdhetsplan? Har du läst den? I så fall, anser du att 

den efterlevs? 
 

18. Räddningstjänsten har ju alltid haft en mansdominerad organisationskultur, tror du att 
det kan vara svårt att förändra den?  

 
19. Tror du att det finns en vilja bland de anställda att göra yrket mer jämställt? Om inte, 

vad tror du skulle underlätta en sådan förändring? 
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Bilaga 2 - Jämställdhetsplan 
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