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Purpose: The purpose of this study is to investigate how career listings are interpreted 

from a recipient perspective. We intend to investigate if Gästrike Räddningstjänst’s job 

advertisements create ideas about the firefighter. The study aims to answer the 

following questions: How are gender, norm and sexes conveyed in two job ads from 

Gästrike Räddningstjänst? What conceptions about the firefighter does the recipient 

who reads the job ads create? How do women in the ages of 20–25 years, who are living 

in Gävle interpret job ads from Gästrike Räddningstjänst, in relation to a norm breaking 

employment advertisement? 

 

Theoretical introduction: This case study has been based on several theories about 

gender, norms and the biological gender.  

 

Material and method: Barthes semiotic model for denotation and connotation are 

being used for image analysis. The study is based on two employment advertisements 

from Gästrike Räddningstjänst and reception analysis with semi structured interviews. 

The interviews have been conducted with six informants. Stuart Halls reception model 

are being used for analysing the interviews. 

 

Result: Through image and text analysis we were able to identify that the job ads from 

Gästrike Räddningstjänst conveys gender and norm throughout image and text, and both 

combined. This case study has demonstrated that Gästrike Räddningstjänst's 

employment advertisements create conceptions about whom the firefighter is. By 

creating a job ad that challenges the standard of communicating the firefighter the 

informants did not only negotiate about who can become a firefighter but also about 

gender equality and diversity.  

 

Keywords: Norm, gender, norm criticism, segregation, equality of the sexes, equality, 

Gästrike Räddningstjänst, employment advertisement, diversity, firefighter. 
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denna resa tillsammans.  
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1. Inledning 

Vi författare har under våra yrkesverksamma år arbetat inom mansdominerade 

branscher, såsom bygg- och stålindustrin. Vi har många gånger stött på förutfattade 

meningar om vem som är bäst lämpad för yrket och uppfattat att det många gånger talas 

om vad kvinnor kan och inte kan, vill och inte vill, orkar och inte orkar. Lika många 

gånger har vi författare ansett att argumenten för dessa åsikter faller platt då vi båda, 

som unga kvinnor, klarat av yrkena väl och att könstillhörighet varit omgivningens 

argument för vad vi klarar av och inte klarar av. Det har handlat om såväl positivt som 

negativt inställda förväntningar gällande våra arbetsinsatser. Vi är sprungna ur ett 

samhälle där vi ständigt matas med bilden om vad som är kvinnligt och manligt samt 

begränsningar och möjligheter kopplat till könstillhörighet. Men vilken roll spelar 

egentligen kön? 

 I Sverige har vi en segregerad arbetsmarknad som bland annat tar sig uttryck i 

att yrken är könsfördelade; att yrken domineras av antingen kvinnor eller män. I 

utredningen Den könsuppdelade arbetsmarknaden (SOU 2004:43, s. 11) framhålls att 

den könssegregerade arbetsmarknaden i Sverige har ett hundraårsperspektiv. Men 

könssegregering påstås ändå ha minskat om en ser tillbaka hundra år i tiden. Enligt 

utredningen är den primära segregeringen, det vill säga oavlönat hemarbete kontra 

avlönat marknadsarbete, i stort sätt borta. Däremot har vi en lång väg att gå innan vi blir 

jämställda vad gäller könsuppdelning inom vissa branscher och yrkesroller. 

 Det finns olika sätt att tala om jämställdhet och då under benämningarna 

kvantitativ jämställdhet och kvalitativ jämställdhet. När det talas om mängden, den 

kvantitativa jämställdheten, åsyftas att det finns lika många kvinnor som män inom en 

bransch, yrkesroll och utbildning inom alla verksamheter i samhället. Den kvalitativa 

jämställdheten innebär att de båda könens egenskaper och kunskaper ges lika utrymme 

samt att den samlade kunskapen hos könen förvaltas på ett likvärdigt sätt. I en motsatt 

eller kompletterande aspekt återfinns kvalitativ jämställdhet som ett uttryck för att 

betona och inkludera personens kvalitéer på arbetsmarknaden (Statistiska Centralbyrån 

(SCB) 2016, s. 2). 

 I Den könsuppdelade arbetsmarknaden beskrivs orsaker till varför Sverige har 

en könssegregerad arbetsmarknad vilket, för det första, kan komma att bero på 

maktaspekter och strukturer inom organisationer. Något som i sin tur kan komma att 

leda till ojämn fördelning inom branscher eller yrkesroller. När strukturerna ifrågasätts 

kan det skapa motstånd hos dem som verkar inom organisationen. För det andra beror 
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det på att det finns olika generationer på arbetsmarknaden som växt upp med olika 

villkor vad gäller levnads-, sociala- och kulturella förhållanden. Dessa generationer har 

präglats av olika könssegregerade strukturer. De bidrar till och upprätthåller den ojämna 

fördelningen och har valt yrke utifrån könstillhörighet (SOU 2004:43, s. 12). I 

utredningen nämner de dock att oavsett vilka anledningar som ligger till grund för den 

könssegregerade arbetsmarknaden är det viktigt att analysera jämställdhet på den 

svenska arbetsmarknaden (SOU 2004:43). 

 I utredningen diskuteras det potentiella förekomster av den könssegregerade 

arbetsmarknaden i Sverige. Det finns ett perspektiv som beskriver att segregationen 

inom arbetsmarknaden tolkas som en konsekvens av det fria valet för individer. Att 

kvinnor vill jobba inom omvårdnad och att män vill jobba med yrken som innefattar 

fysik och teknik. Ett annat perspektiv kan vara att män och kvinnor, enligt samhället, 

väljer sina yrken utifrån könstillhörighet och de föreställningar som lever i detta (SOU 

2004:43, s. 21).  

 Mot denna bakgrund avser vi koncentrera tesen om dessa föreställningar kring 

könstillhörighet kopplat till yrken. Vilka föreställningar skapar platsannonser riktade 

mot blivande brandmän? Påverkar det mansdominerande yrket brandman kvinnors 

tolkning av dessa platsannonser?   

  

1.1 Bakgrund  

Organisationen Gästrike Räddningstjänst är ett kommunalförbund som funnits sedan 

den 1 januari 1994. Med 246 medarbetare arbetar Gästrike Räddningstjänst över fem 

medlemskommuner. Deras uppdrag är dels att arbeta förebyggande i syfte att minska 

bränder och olyckor, dels att skydda och rädda medlemskommunernas invånare, 

egendom och miljö (Gästrike Räddningstjänst, Årsredovisning 2017).  

Kvinnor har alltid varit underrepresenterade i antal i organisationen Gästrike 

Räddningstjänst och idag (2018) förs det ingen statistik på hur många kvinnor som 

söker sig till brandmannayrket.1 Fördelningen mellan kvinnor och män är inom Gästrike 

Räddningstjänst mycket ojämn. Organisationen har under många år haft svårigheter 

med att rekrytera kvinnor till sin verksamhet och idag (2018) är det 16 kvinnor i hela 

organisationen, varav två kvinnor är anställda som heltidsbrandmän (Gästrike 

Räddningstjänst, Årsredovisning 2016, s. 15).  

                                                
1 Helen Söderlund kommunikatör Gästrike Räddningstjänst, samtal 16 februari 2018. 
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I Gästrike Räddningstjänsts handlingsprogram beskrivs organisationens arbete med 

jämställdhet och mångfald. Syftet är att skapa en räddningstjänst som är bredare i det 

avseende att den inrymmer människor med olika kön, erfarenheter, etniciteter och 

bakgrund för att kunna ge bättre service till medborgarna (Gästrike 

Räddningstjänstförbund Årsredovisning 2016, s. 15). Organisationen arbetar med 

jämställdhet i form av “aktivt” medlemskap i Nätverket jämställd räddningstjänst och 

utbildar medarbetare internt i jämställdhet och inkludering. Vidare arbetar de också med 

att utmana normer och värderingar under personaldagar med fokus på inkluderande 

arbetsmiljö (Gästrike Räddningstjänst Årsredovisning 2017, s. 14).  

Hur kommer det sig då att det är färre kvinnor än män som arbetar som 

brandmän inom Gästrike Räddningstjänst? På grund av det låga antalet kvinnliga 

brandmän finns det ett intresse av att studera själva processen för rekrytering av 

brandmän i form av mottagande/tolkning av platsannonser. Därmed leder denna studie 

vidare till att analysera hur yrket kommuniceras via just platsannonser och undersöka 

hur denna del i rekryteringsprocessen ser ut ur ett mottagarperspektiv. Bara sett till 

yrkestiteln brandman så återfinns föreställningar om kön och genus i begreppet.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur platsannonserna tolkas ur ett 

mottagarperspektiv. Studien ämnar undersöka om platsannonserna skapar 

föreställningar om vem som Gästrike Räddningstjänst söker i annonserna. 

 

1.3 Frågeställningar 

Tre stycken frågeställningar är framtagna som kan hjälpa till att uppfylla syftet med 

studien. Dessa är: 

 

● Hur kommer representation av kön, norm och genus till uttryck i Gästrike 

Räddningstjänst två platsannonser? 

● Vilka föreställningar om brandmannen skapar platsannonserna hos dem som 

läser annonserna? 

● Hur tolkar kvinnor i åldrarna 20–25 år, boende i Gävle, platsannonserna från 

Gästrike Räddningstjänst i förhållande till en normbrytande annons? 
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1.4 Material och avgränsning 

Studien avser att undersöka två platsannonser, en från år 2009 och en från år 2018 från 

Gästrike Räddningstjänst. Det är den äldsta och i läsande stund den senast publicerade 

platsannonsen som kommer att analyseras. Detta för att ge studien ytterligare en 

dimension vad gäller en bredare tidsaspekt. Dessa två annonser ligger till grund för en 

konstruerad och normbrytande platsannons, skapad av oss författare. Dessa tre 

platsannonser presenteras i en receptionsanalys med semistrukturerade intervjuer. 

Intervjuernas informanter består av sex kvinnor i åldrarna 20–25 år boende i Gävle. 

 

2. Relevanta undersökningar och tidigare forskning 

I följande avsnitt presenteras de artiklar, undersökningar, rapporter och avhandlingar 

som har utgjort basen för studien. Innehållet i avsnittet kommer att återkomma och 

användas i avsnitt “Resultat”. Där diskuteras studiens resultat tillsammans med teorier 

och innehållet i detta avsnitt. 

Genom följande undersökningar och resultat har en vetenskaplig lucka kunnat 

identifieras. En lucka som denna studie ämnar fylla. Undersökningarna har inspirerat 

och förmedlat kunskap om hur denna studies problem tagit sig uttryck i andra kontexter, 

organisationer och perspektiv. Det som presenteras i avsnittet är texter som undersöker 

räddningstjänster och brandmannayrket i Sverige, fast med andra perspektiv och 

metoder samt att undersökningarna bedrivits inom andra discipliner. Denna studies 

forskningsöversikt synliggjorde även uppsatser inom ämnet och dokument från 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Uppsatser och dokument som 

inte kommer att behandlas i denna studie men som har tagits i beaktning. Det som 

särskiljer denna studie från andra undersökningar är att denna studie utgår från ett 

utifrån-/mottagarperspektiv.  

 

2.1 Kvinnan som lösning och problem i jämställdhetsfrågan   

The woman as problem and solution - analysis of a gender equality initiative within the 

Swedish Rescue Services (2016) är en artikel skriven av Grip, Engström, Krekula och 

Karlsson. Syftet med artikeln var att studera hur definitionen av jämställdhetsproblemet 

påverkar resultatet av olika jämställdhetsinitiativ inom räddningstjänsten.  

Anledningen till att den svenska räddningstjänsten presenterades som ett 

exempel var på grund av kvinnors underrepresentation inom organisationen. Trots flera 
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år av försök till att göra arbetsplatsen mer jämställd. Artikeln presenterar att kön och 

jämlikhet formas inom resonemanget för jämställdhet. Förutsättningarna för en 

jämställd organisation baseras därmed på definitionen av jämställdhet (Grip, Engström, 

Krekula & Karlsson 2016).  

Resultatet av artikeln var att den svenska räddningstjänsten fortfarande präglas 

av en konstruerad maskulinitet som exkluderar kvinnor. Det framkommer i denna 

artikel att det finns problem och lösningar med jämställdhet- där kvinnan i båda fallen 

står i fokus. Som problem anses hon otillräcklig i sin fysiska förmåga och som lösning 

bidrar hon till en jämn könsfördelning. Hon förväntas också bidra med efterfrågade 

egenskaper och perspektiv till räddningstjänstorganisationen (Grip, Engström, Krekula 

& Karlsson 2016). 

 

2.2 Den genuskodade räddningstjänsten 

Forskningsprojektet GeRd: Den genuskodade räddningstjänsten (Grip 2015) pekar på 

att den traditionella bilden av vem som kan bli brandman behöver utmanas för att öka 

intresset hos andra än enbart ljushyade män (vilka utgör normen). 

Projektets syfte var att undersöka vilka förutsättningar som finns inom 

räddningstjänsten och hur föreställningar om genus bevaras inom organisationens 

strukturer. Detta tvärvetenskapliga projekt finansierades av MSB med forskare från 

olika discipliner, såsom: sociologi, genusvetenskap, kulturgeografi, arbetsvetenskap och 

socialt arbete.  

Resultatet av projektet var att den svenska räddningstjänsten har en positiv syn 

på en mer jämställd organisation. Det förklaras i forskningsprojektet att det finns hinder 

mot en mer könsfördelad organisation och som i slutänden handlar om att kvinnor inte 

söker sig till räddningstjänsten (Grip 2015).  

 

2.3 Jämställdhet, mångfald och svenska räddningstjänster  

Rapporten Jämställdhet, mångfald och svenska räddningstjänster - Om föreställningar 

och förändringsviljor (2012) är skriven av Engström, Jakobsen och Krekula (red.) och 

baseras på det resultat som samlats in under en enkätundersökning som gjordes för 

projektet Den genuskodade räddningstjänsten. Syftet med dessa projekt var att belysa 

de förutsättningar som finns och ges för ökad jämställdhet och mångfald inom den 

svenska räddningstjänsten. Eftersom den svenska räddningstjänsten arbetar i 

förebyggande syfte anses det viktigt att räddningstjänstens personal speglar samhället 
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som de verkar i, både jämställdhetsmässigt och vad gäller mångfald (Engström, 

Jakobsen & Krekula 2012).  

 Trots att samhället genomgått stora förändringar när det kommer till 

befolkningssammansättning och genusrelationer så har de kommunala organisationerna 

såsom räddningstjänsten fortfarande en personalstyrka som domineras av ljushyade män 

(Engström, Jakobsen & Krekula 2012). I forskningsprojektet undersöks hur kön och 

genus skapas i processer inom räddningstjänstens organisationer samt vilka 

konsekvenser av dessa skapandeprocesser får. Resultatet för denna rapport fokuserar på 

inställningar beträffande arbete med jämställdhet och mångfald inom svenska 

räddningstjänster (Engström, Jakobsen & Krekula 2012). 

 

2.4 Nära inpå  

Doktorsavhandlingen Nära inpå är skriven av Mathias Ericson (2011). Den undersöker 

yrket brandman, inom vilket jämställdhetens framfart varit mycket långsam 

jämförelsevis med andra yrkesgrupper i Sverige. Syftet med avhandlingen var att 

undersöka konstruktionen av manlighet inom just brandmannayrket och hur denna typ 

av konstruktion är kopplad till specifika former av gemenskap mellan män. Denna 

avhandling presenterar en anledning till könssegregering: manlig homosocialitet – mäns 

sökande efter gemenskap med andra män. Genom fältobservationer har Ericson 

undersökt hur tillgiven och intim relationen mellan män kan vara inom denna 

yrkesgrupp (Ericson 2011).  

 En del av avhandlingens resultat visar att konceptet av homosocialitet gör det 

möjligt att upplysa olika typer av inkludering och exkludering (Ericson 2011). 

 

2.5 Att jämställdhetsintegrera räddningsledare 

Ulrika Jansson (2015) har gjort en genusgranskning av en utbildning inom Myndigheten 

för samhällsskydd och beredskap (MSB). MSB har satt som mål att alla 

räddningstjänster ska vara jämställda år 2018. Jämställdhet syftar till 

jämställdhetsintegrering och i granskningen förklaras det att jämställdhetsintegrering 

handlar om omorganisering som syftar till att involvera ett jämställdhetsperspektiv inom 

alla beslutsprocesser (Jansson 2015).  

I granskningen framkommer det att utmaningen med jämställdhet handlar om 

uteslutning och att vissa underrepresenterade grupper utestängs från sociala 

konstruktioner inom organisationen. Den manliga homosocialiteten är en av faktorerna 
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till detta. Granskningen presenterar även att det har funnits svårigheter för kvinnor att nå 

ledande positioner inom räddningstjänsten då ledarskap och manlighet ligger nära 

knutet till varandra. Att män är en outtalad norm för ledarskap och att kvinnor därför 

exkluderas på grund av att de inte är män (Jansson 2015).   

I granskningen beskriver Jansson (2015) att jämställdhet inom organisationer 

formas till en fråga om insatser och tillvägagångssätt framför att ifrågasätta befintliga 

strukturer och normer kopplat till kön. Slutsatsen av granskningen var att förståelsen för 

varför jämställdhet är viktigt i organisationen och hur problemet definierats är centralt 

för hur problemet kommer att bemötas och hanteras i fortsatt arbete.  

 

2.6 Jämställdhet och mångfald inom kommunal räddningstjänst 

I rapporten Jämställdhet och mångfald inom kommunal räddningstjänst - en 

forskningsöversikt formulerar Ericson (2009) förslag på hur arbetet med jämställdhet 

och mångfald kan införas i kommunala räddningstjänster. Forskningsöversikten 

sammanfattar fem problemområden varav en diskuterar föreställningarna om vem som 

kan bli brandman. Ericson (2009) menar att forskningen som bedrivits har resulterat i 

att det finns kopplingar mellan brandmannayrket och föreställningar om manlighet.  

  Det är ur detta problemområde som en av denna studies forskningsfrågor har 

funnit stöd i. 

 

2.7 Forskningslucka 

Den tidigare forskning och de relevanta undersökningar som presenteras i detta avsnitt 

leder vidare till denna fallstudies syfte och tillvägagångssätt. I forskningsöversikten är 

ingen undersökning inom området för medie- och kommunikationsvetenskap. Studiens 

ambition är därför att anlägga metoder och teorier för att undersöka möjliga anledningar 

till varför det finns få kvinnliga brandmän hos Gästrike Räddningstjänst. Denna studie 

kommer att genomföras som en fallstudie med lokal anknytning. Det finns inga tidigare 

undersökningar som fokuserat på Gästrike Räddningstjänsts platsannonser.  

 Under arbetet med studien hittades en C-uppsats inom Arbetsvetenskap 

Räddningstjänstens rekryteringsprocess - ett hinder för kvinnor? som lyfter det område 

som ämnats undersökas i denna studie. “Det skulle [...] vara intressant att forska vidare i 

hur samhället kan bidra till att normen om att en brandman är man bryts” skriver Roos 

och Andersson (2011, s. 34). Det här är en typ av bekräftelse på att denna studie kan 

komma att tillföra ny kunskap som efterfrågas.  
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 Studien kommer att genomföras som en fallstudie hos Gästrike Räddningstjänst. 

Fallstudier syftar till att studera enskilda fall, relationer eller processer inom en 

organisation. En undersökning som inte syftar till att generalisera men undersöka ett 

specifikt fall (Lindstedt 2017, s. 93). 

 

3. Teoretiska utgångspunkter 

Studien kommer att ha sin utgångspunkt i teorier om semiotisk tolkning, genus, norm, 

kön och även i Stuart Halls modell. Genusperspektivet kommer att genomsyra hela 

fallstudien. Teorierna som presenteras i avsnittet kommer att diskuteras i avsnitten för 

analys och resultat. 

 

3.1 Tolkningar 

Inom den tolkande vetenskapen studeras uppfattningar, normer och värderingar som har 

en djupare mening. Dessa “sociala fenomen” (Østbye 2004, s. 23) kan förstås och 

tolkas i relation till sin kulturella sfär med tillhörande traditioner och koder. Tolkande 

vetenskaper är dock inte utan kritik då det ibland hävdas att många sociala fenomen 

behöver förklaras istället för att förstås (Østbye 2004, s. 23). Tolkningarna ligger inom 

ramen för den enskildes sociala och kulturellt betingade förståelseram. Det är inte 

förrän en kliver ur denna ram som det präglade förståelsemönstret bryts (Østbye 2004, 

s. 23). Varje dag möter människor olika typer tecken som tar sig uttryck i form av 

bilder, texter och ljud. Det är inte alltför ofta en reflekterar över vad det är en ser på ett 

djupare plan. Anledningen till detta kan komma att bero på att människor blivit 

upplärda att tolka sociala koder och konventioner om tecken på ett sätt som är inom 

ramen för den egna kulturen (Fodge 2010, s. 179).  

 

3.1.1 Konnotation och denotation 

Det grundläggande i Ferdinand de Saussures teorier handlar om meningsskapande och 

”hur formen bestämmer betydelsen” (Fiske 2004, s. 117). Till skillnad från Barthes 

teorier om hur meningsskapande är en förhandlande process så hade Saussure inga 

teorier om meningsskapande som är baserat på förhandlande processer. Barthes 

arbetade fram en systematisk modell som innefattar två nivåer: denotation och 

konnotation (Fiske 2004, ss. 117–118). Denotation är det explicita; den direkta 

betydelsen av ett tecken. Det lämnar inte öppet för tolkning (Barthes 1996, s. 18). 

Konnotation är istället den nivå som baseras på mottagarens associationer (Barthes 
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1996, s. 26). 

 Fagerström och Nilson (2008, s. 81) refererar till Barthes och tolkningsnivåerna 

denotation och konnotation. De hävdar att det är av vikt att inkludera ytterligare 

aspekter för dessa tolkningar såsom kontextuella angelägenheter som kan vara 

avgörande för vad det är som denoteras och konnoteras. De lyfter samhälle, kultur och 

plats som några aspekter att väga in vid tolkningsförfarandet. I en kultur kan 

associationer vara givna samtidigt som dessa associationer kan betyda någonting annat i 

en annan kultur. Fagerström och Nilson betonar vikten av sociokulturella skillnader. 

Det är plats, samhälle och kultur som skapar betydelsen av ett tecken eller uttryck inom 

en given grupp. Inte minst kan klass, kön, etnicitet och sexualitet vara avgörande för 

själva betydelsen (Fagerström & Nilson 2008, s. 81). Barthes teori om konnotation och 

denotation kommer att tillämpas som metod och kommer att beskrivas i avsnittet 

“Metodval”.  

 

3.2 Genus 

Genusperspektivet genomsyrar denna studie. De teorier som studien har som sin 

utgångspunkt presenteras nedan.  

 Fagerström och Nilsson (2008, s. 43) åberopar Gunilla Jarlbro som anser att ett 

optimalt fungerande samhälle bygger på att använda sig av ett genusperspektiv för att 

inte enbart spegla en sida av samhället. Vidare hävdar Jarlbro att makten i medierna 

bland annat tar sig uttryck i form av synlighet- de personer/grupper som representeras i 

mediala sammanhang. Jarlbro hävdar att osynliggörandet av någon eller en grupp 

människor i samhället kan liknas vid att frånta dem deras makt (Fagerström & Nilson 

2008, s. 43). Det är en fråga om vilka människor och grupper som synliggörs och vilka 

som står i skuggan. 

  Yvonne Hirdman (2003, s. 16) skriver i sin bok Genus - om det stabilas 

föränderliga former att genusbegreppet är tillämpbart för att söka förstå och diskutera 

dess användande. Genus är mer än bara det biologiska i denna beskrivning, genus är i 

sammanhanget idéer om mannen och kvinnan, vad som är manligt och kvinnligt. Idéer 

som i sin tur är sammankopplat till vår omvärld; alltifrån geografiska platser, 

situationer och det politiska till våra kläder och arbeten. Hirdman (2003, s. 16) skriver:  

 

“Det handlar om kvinnligt/manligt som överförda abstraktioner. Där blir begreppet 

genus tydligare och klarare än ‘kön’ och lämnar inte utrymme för tvetydigheter.” 
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(Hirdman 2003, s. 16). 

 

3.2.1 Genusslentrian, realistiska bilder och genuskontrakt 

Fagerström och Nilson (2008, s. 43) refererar till Ganetz som hävdar att människor så 

länge omgetts av stereotypa föreställningar av de olika könen; att människor inte längre 

ser dem eller ens anmärker på om de fortfarande är aktuella eller ej. Ganetz (2004, ss. 

3–4) refererar till Butler som myntade begreppet genusslentrian. Det innebär att såväl 

kvinnor som män bekräftar och upprätthåller idén om vad som är kvinnligt och manligt, 

utan någon närmare reflektion. Granskas medieinnehåll ur ett genusperspektiv granskas 

även genusslentrianen. 

  Hirdman presenterar i sin artikel Genussystemet - reflexioner kring kvinnors 

sociala underordning två logiker. Dessa är: ”isärhållande av kön” och ”manlig 

överordning”. Den första logiken handlar om att kvinnan och mannen beskrivs i 

differentierade och uppdelade former; att en skiljer på kvinnor och män. Detta inom 

exempelvis arbetsmarknaden och att män och kvinnor kvantitetsmässigt dominerar och 

representerar olika yrken inom specifika branscher. Logiken där mannen är norm 

representerar den andra logiken, där är kvinnan “det avvikande” (Hirdman 1988, s. 49). 

Hirdman skriver “[...] ju mer differentierat ett samhälle blir, ju subtilare och mer 

komplexa blir isärhållandets/segregeringens uttryck och konsekvenser” (Hirdman 1988, 

s. 51). Hon menar således att det är genom detta som den andra logiken tar sig i uttryck. 

Vidare skriver Hirdman att “[...] det är ur isärhållningen som den manliga normen 

legitimeras” (1988, s. 52). 

 Hirdmans begrepp om genuskontraktet bygger på ett ”kontrakt” om tre nivåer 

mellan mannen och kvinnan, män och kvinnor samt den enskilde mannen och kvinnan. 

Ett kontrakt som ärvts i generationer men som också förändras med tiden och 

samhällets utveckling. På alla nivåer återfinns ett genuskontrakt som innefattar hur de 

två parterna förhåller sig till varandra i arbetet, hur klädsel och frisyr ska se ut, vilka 

uttryck de ska använda etcetera. Genuskontraktet medför en förståelse för den, 

historiskt sett, manliga normens dominerande ställning. Det är den manliga parten som 

definierar den andre (kvinnan) (Hirdman 1988, s. 54).  

  Van Zoonen (1994, s. 30) anser att samhället behöver mer realistiska bilder av 

kvinnor och hur de kan representeras. Att det behövs nya sätt att visa upp den kvinnliga 

delen av befolkningen som innebär att presentera dem för vad de är och inte bekräfta 

kvinnliga stereotyper. Van Zoonen menar även att det inte finns något konkret som kan 
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peka på vad “den sanna människans”, manliga eller kvinnliga, identitet består av och 

därmed finns det inget kriterium som säger vilken bild av kvinnligt respektive manligt 

som media förväntas förmedla. Hon menar att identitet och kön är en social 

konstruktion; en produkt av omständigheter, möjligheter och begränsningar (Van 

Zoonen 1994, s. 30). 

 

3.2.2 Normer och stereotyper 

Hirdman (2003, s. 60) skriver om den manliga normen och hur mannen i historien alltid 

varit normen, människan. Detta medan kvinnan varit en biprodukt. Dessa synsätt är 

kulturellt betingade och är återkommande i vardagslivet. På samma sätt som att det är 

män som arbetar som brandmän och att brandmannayrket som utövas av en kvinna blir 

anomali. Hirdman lyfter även upp exempel från Word-programmets ordbok som 

påvisar betydelser och synonymer till orden kvinna och man. De olika betydelserna till 

“man” är bland annat synonymerna: arbetare, person, maskulinum, herre, trupp och 

styrka. Betydelser för kvinna är honkön vilka synonymerna bland annat är: femininum, 

kjoltyg, husmor, fru etcetera (Hirdman 2003, s. 60). 

Normer, menar Fiske (2004, s. 137), är de allmänt accepterade föreställningarna 

inom en grupp. Dessa är outtalade och nästintill osynliga på grund av att det är det 

väntade. I kontrast till normerna (det förutsägbara) är det som avviker från normen; det 

som är oförutsägbart. Däremot kan normen beskrivas utifrån olika nivåer och skalor. 

Normen och det som är avvikande är i ständig rörelse då normer utmanas. Det 

avvikande kan bli normalt i takt med samhällelig-, social- och kulturell utveckling 

(Fiske 2004, s. 137). 

  Connell (1999, ss. 100–101) skriver om en hegemonisk maskulinitet, således en 

dominerad form av maskulinitet. Denna form av maskulinitet upprätthålls av en 

struktur med genusrelationer. Connell menar att det rör sig om ett samband mellan ett 

kulturellt ideal och en institutionell makt. Det är med nya strukturer denna föråldrade 

struktur utmanas och en ny typ av hegemoni kan konstrueras. 

 För att kunna förstå maskuliniteten så krävs en större granskning av större 

strukturer och analys av hur maskuliniteten placeras i dessa (Connell 1999, s. 95). 

Connell (1999, s. 117) hävdar att “maskulinitet inte skapas i relation till en särskild 

arbetsplats utan i relation till arbetsmarknaden som helhet”. 

Fagerström och Nilson (2008, s. 58) menar att synen på just brandmän 

förändrats efter den 11 september 2001, att de blivit symboler för hjältar och livräddare. 
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De hävdar att stereotyper är byggda på förutfattade meningar; generaliseringar av 

individer i vårt samhälle (Fagerström & Nilson 2008, s. 58).  

 

3.3 Tolkningsteori 

Denna studie kommer att tillämpa Stuart Halls receptionsmodell som kommer att 

användas i det andra metodsteget vid analys av informanternas tolkningar. Halls 

encoding/decoding-teori bygger på att ett meddelande “kodas” med hjälp av ett 

kulturellt ramverk byggt på den egna kunskapen. När meddelandet tas emot av en 

mottagare så “avkodar” denne meddelandet med det ramverk som återfinns inom 

kulturen. Det blir då en tolkningsfråga hos den som mottagit meddelandet, om denne 

har förstått meddelandet enligt föredragen tolkning, eller om det kodade meddelandet 

inte går inom ramen för något gemensamt och kulturellt (Hall 1993, s. 98). Här blir det 

därför intressant att se om Gästrike Räddningstjänst platsannonser avkodas på det 

föredragna sättet eller om den tolkning som sker hos mottagarna ger andra resultat.  

Fagerström och Nilson (2008, s. 47) refererar till Halls tre tolkningar. De 

tolkningar som mottagare gör vid mottagandet av texter, dessa är: dominant-, 

oppositionell- och förhandlande tolkning. Hall (1993, s. 101) beskriver att den 

dominerande tolkningen bygger på att mottagaren accepterar meddelandets mening och 

avkodar meddelandet med samma referensramar som det kodats inom. Hall (1993, s. 

101) menar att det här är det närmsta en kan komma den ideala och transparenta 

kommunikationen. 

  Den oppositionella tolkningen handlar om att mottagaren förstår meddelandets 

mening men motsätter sig meddelandets budskap. I denna tolkning dekonstruerar 

mottagaren meddelandet för att sedan konstruera det igen inom alternativa 

referensramar (Hall 1993, s.103). 

Till sist handlar den förhandlande tolkningen om att mottagaren förstår det 

kodade meddelandet men förhandlar om dess mening. Den förhandlande tolkningen är 

en blandning av oppositionell- och dominerande tolkning. Hall menar att mottagaren 

förhandlar med meddelandets mening tillsammans med motsägelser som kan grundas i 

olika aspekter hos mottagaren själv, såsom dennes: åsikter, erfarenheter och bakgrund 

(Hall 1993, s.102).  
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4. Metodval 

Nedan presenteras val av de kvalitativa metoderna för denna studie. Genom 

triangulering kombineras två metoder och utgör två metodsteg. Det första metodsteget 

är två text- och bildanalyser av två platsannonser. Det är utifrån dessa analyser som en 

konstruerad platsannons kommer att tas fram. Denna konstruerade platsannons 

framställs utifrån teorier om genus, norm och kön. Samtliga annonser kommer till 

användning i det andra metodsteget som omfattas av receptionsanalys med 

semistrukturerade intervjuer. Kombinationen av dessa metoder fyller en funktion. 

Metoden receptionsanalys syftar till att analysera hur informanter tolkar och skapar 

mening samt att text- och bildanalys ofta brukar vara underlaget för själva 

receptionsanalysen (Lindstedt 2017, ss. 210–211). 

 

4.1 Metodsteg ett: Text- och bildanalys av platsannonser 

För att använda en lämplig metod för att undersöka platsannonserna kommer studien att 

tillämpa text- och bildanalys. Hur representation av kön, normer och genus tar sig 

uttryck i Gästrike Räddningstjänsts platsannonser kommer att undersökas. Analysen 

kommer att genomföras i enlighet med Lindstedts (2017, s. 216) beskrivning av en 

textanalys, varpå textbegreppet i sin vida betydelse även innefattar bild-begreppet. 

Bilder och texter har analyserats för sig och slutligen bild och text i kombination med 

varandra. Studien kommer att genomsyras av ett genusperspektiv och i avsnittet 

“Resultat” diskuteras analyserna med teorier om genus, norm och kön.  

  Text- och bildanalysen är en tillämpbar metod för undersökningsmaterialet och 

gynnsam för att kunna “ta isär” platsannonserna som Gästrike Räddningstjänst har 

skapat (Ledin & Moberg 2010, ss. 153–155). Att arbeta fram en strukturerad modell för 

att närma sig texter kan begränsa analysarbetet genom att en riskerar att missa delar och 

perspektiv (Ledin & Moberg 2010, s. 160). För att kunna närma sig de två texterna har 

denna studie tagit stöd i några frågeställningar som är hämtade från boken Metoder i 

kommunikationsvetenskap (2010). Frågeställningarna ger oss möjlighet att undersöka 

texten utifrån fler perspektiv. Några av frågorna som Ledin och Moberg (2010, ss. 160–

161) presenterar i boken är: 

 

- Vad händer i texten? 

- Vad handlar texten om och vad påstår den? 

- Hur skapar texten en relation till sin läsare? 
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- Hur bjuder den in och utestänger läsare? 

- Vad är detta för text? Hur påminner texten om andra texter/genrer? 

- Vilka röster hörs i texten? 

 

Med utgångspunkt i två olika semiotiska tolkningsnivåer (denotation och konnotation) 

analyserades bilderna. Den denotativa nivån hjälpte till att särskilja det som är bildens 

direkta betydelse, medan den konnotativa nivån är beskrivande för de kulturella 

associationerna som tolkaren tillskriver objekten (Fodge 2010, ss. 181–182).  

      I en receptionsanalys, hävdar Lindstedt (2017, ss. 210–211), att det är möjligt att 

skapa material som man låter fokusgrupperna eller informanterna tolka. Därför kommer 

denna studie att involvera en konstruerad platsannons. I sammanhanget syftar Lindstedt 

(2017) till bilder och foton men i denna studie har både texten och bilden i den tredje 

platsannonsen konstruerats. Resultatet av text- och bildanalysen utgjorde grunden för 

den tredje platsannonsen. Annonsen fyllde sin funktion i metodsteg två 

(receptionsanalys). 

 

4.2 Konstruktion av normbrytande platsannons 

Resultatet av analyserna som gjordes på Gästrike Räddningstjänsts platsannonser låg till 

grund för den normbrytande platsannons som konstruerades. De element i bilderna och 

texterna som anspelade på normer, genus och kön kunde identifieras genom analyserna. 

Därefter konstruerades platsannonsen med ett normkritiskt perspektiv. En platsannons 

som bryter mot det rådande sätt att beskriva brandmannayrket och porträttera 

brandmannen. Teorier om genus, norm och kön presenteras i avsnitt för tidigare 

forskning och teori. Läs framställningsprocessen i avsnitt “Resultat”. 

 

4.3 Metodsteg två: receptionsanalys med semistrukturerade intervjuer 

Genom användning av receptionsanalys riktades studiens fokus mot informanternas 

tolkningar och det är dessa tolkningar som i sin tur utgjorde grunden för studiens 

undersökningsmaterial. Mottagarperspektivet gav möjligheten att studera relationen 

mellan mottagare och text (Eriksson & Östman 2010, s. 305). Det är således 

meningsskapandet hos informanterna som denna studie ämnade undersöka.   

Studien tillämpade intervju som metod med anledning till att försöka skapa en 

naturlig miljö för informanternas mottagande av texterna. Därför använde sig denna 

studie av enskilda intervjuer framför fokusgrupper. Enskilda intervjuer möjliggjorde ett 
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mer naturligt sätt vid mottagandet av texten. Syftet var att ta reda på hur informanterna 

tolkade platsannonserna enskilt och individuellt, utan att påverkas av en grupp. 

Lindstedt (2017, s. 113) hävdar att intervjuer är en given metod när forskare har som 

syfte att veta hur informanter tänker.  

Intervjuerna byggde på semistrukturerade sådana med sex informanter. Det 

finns olika sätt att genomföra intervjuer. Semistrukturerade eller halvstrukturerade är ett 

sådant tillvägagångssätt. För att kunna lämna öppet för samtal under intervjuerna var 

semistruktur ett bra tillvägagångssätt. Samtalsledaren har då möjlighet att kontrollera 

samtalsämnet med vissa förberedda frågor. Samtalsledaren tillåts att ställa följdfrågor 

så informanterna kan utveckla sina svar under intervjuns gång (Lindstedt 2017, ss. 209–

210).  

 

4.4 Intervjuguide 

Inledningsvis informerades informanterna att besvara frågorna utifrån sin första tanke 

och att det inte finns några rätta svar. Samtalsledaren inledde med att ställa fyra 

inledande frågor: två om informanternas bakgrund och två om brandmannayrket. 

Informanterna tilldelades sedan en platsannons i taget och efter att de läst platsannonsen 

ställdes tre frågor om annonsen. När samtliga platsannonser var lästa och steg ett och 

två var genomförda (intervjuguide bilaga 5) ställdes fem avslutande frågor om samtliga 

platsannonser och om brandmannayrket. Informanterna fick avslutningsvis möjlighet att 

uttrycka sina reflektioner. Parenteser och asterisktecken har antänts för att förtydliga 

informanternas svar (se avsnitt analys). 

 

4.5 Analys av intervjumaterial 

Stuart Halls receptionsmodell har tillämpats vid analys av det genererade materialet från 

intervjuerna. Informanternas tolkningar har kategoriserats utifrån de tre tolkningar som 

Hall beskriver i sin modell: oppositionell-, förhandlande- och dominerande tolkning (se 

närmare beskrivning i teoriavsnittet i denna uppsats). I avsnittet “Resultat” diskuteras 

resultatet av intervjuerna med tidigare forskning och teorier om genus, norm och kön. 

 

4.6 Forskningsetiska förhållningssätt 

Forskare har som skyldighet att berätta om forskningsetiska principer vid 

undersökningar. Denna studies informanter har meddelats att de hade rätt att avbryta sin 

medverkan i undersökningen när som helst. Informanterna kommer att vara 
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oidentifierbar. Samtliga informanter kommer att benämnas med “informant + siffra”. 

Innan intervjun förklarades syftet med studien samt vilken roll deras medverkan skulle 

komma att ha (Østbye 2004, s. 127).  

Samtliga intervjuer spelades in med en diktafon som sedan transkriberades. 

Samtycket har spelats in med de som medverkat i undersökningen (Østbye 2004, s. 

127). Med respekt för de medverkande personerna kommer deras uppgifter att hanteras 

varsamt i form av extern lagring via en hårddisk (Lindstedt 2017, ss. 51–52).  

 När statister rekryterades till fotografiet för den normbrytande platsannonser 

informerades dem om studiens syfte och ändamål. Det tydliggjordes även att den 

konstruerade platsannonsen skulle komma att visas för studiens informanter samt att 

bilden kommer att vara bifogad i detta arbete som kommer att publiceras i en offentlig 

uppsatsportal. Samtycket dokumenterades skriftligt med varje person som medverkade. 

 

4.7 Urval och tillvägagångssätt 

Det första metodsteget i studien omfattades av analys av två platsannonser från Gästrike 

Räddningstjänst. Analysens material består av den äldsta annonsen (år 2009) som 

hittades och den senast publicerade annonsen (år 2018). Fokus i denna studie ligger på 

mottagarperspektivet och informanternas tolkningar. Därför har ett större antal 

informanter värderats framför antalet platsannonser. Detta med avseende på studiens 

omfattning och tidsaspekten för själva genomförandet av både analys- och 

intervjumomentet. 

Det andra steget i studien har byggt på receptionsanalys med semistrukturerade 

intervjuer med sex informanter. Urvalet av antalet informanter har baserats på studiens 

tidsmässiga aspekt. Antalet informanter som tillfrågats bedöms utgöra tillräckligt stort 

intervjumaterial för att kunna söka svar på studiens frågeställningar.  

 Användandet av metoden receptionsanalys förutsätter en begränsning av olika 

attribut hos fokusgruppen eller informanterna som är involverade i studien. Detta syftar 

till gemensamma aspekter hos informanterna, såsom: kön, ålder, etnicitet, bakgrund och 

klass (Eriksson & Östman 2010, s. 309). Studiens urval ligger i linje med det faktum att 

kvinnor är underrepresenterade inom Gästrike Räddningstjänsts organisation och 

framförallt för yrkesrollen som brandman. Studien har därför fokuserat på ett homogent 

urval i form av unga kvinnor i åldrarna 20–25 år som är boende i Gävle. Studien har 

använt snöbollsurval för att rekrytera informanter. Vilket innebär att en informant 

kontaktas av studiens författare och att denne informant sedan kontaktar den andre 
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informanten etcetera (Larsson 2010, s. 63). Inledningsvis kontaktades en bekants bekant 

för att inte tillfråga personer inom umgängeskretsen. Urvalet av informanternas 

åldersspann har grundats på det faktum att denna åldersgrupp är på väg in i arbetslivet 

och/eller i början av sina karriärer. 

Det finns vetskap om att resultaten för denna studie inte kommer att vara 

generaliserbara. Förhoppningsvis kommer studien bidra till en ökad förståelse och 

fördjupad insikt i hur Gästrike räddningstjänsts platsannonser kommunicerar 

brandmannayrket. Det hade varit intressant att se till ett bredare spektrum av kvinnor i 

olika åldrar, bakgrund och etnicitet. Med avseende på studiens omfattning kommer 

studien behöva begränsas till en mindre och mer homogen grupp för att resultatet ska 

sträva mot representativitet. Däremot kommer det inte att vara generaliserbart eller 

representativt på grund av det låga antalet informanter och urvalsmetod. 

 

4.8 Validitet 

Undersökningsmaterialet för denna studie har baserats på studiens syfte och 

frågeställningar. Med utgångspunkt i ett verkligt problem hos Gästrike Räddningstjänst 

(och samtliga räddningstjänster i Sverige) har en del av processen för rekrytering av 

brandmän undersökts. Intervjufrågorna har också formulerats med syfte att det 

genererade materialet ska söka svar på studiens frågeställningar (Østbye 2004, s. 40). 

Det finns en förförståelse om att framtagandet av en konstruerad platsannons kan 

komma att sänka studiens validitet. Detta då denna studie, med experimentella inslag, 

involverar en fiktiv platsannons i studiens andra metodsteg: receptionsanalys. Denna 

platsannons framställdes dock utifrån teorier om genus, norm och kön. Därmed har den 

konstruerade annonsen förankrats i studiens teorier. 

 Østbye (2004, s. 41) hävdar att det är svårt att nå hög reliabilitet och validitet i 

en och samma studie. Detta på grund av att högre validitet sker på bekostnad av 

reliabiliteten och vice versa. Kvalitativa analyser, till skillnad från kvantitativa, 

möjliggör “högre definitionsmässig validitet” (Østbye 2004, s. 41) med hjälp av ett 

annat teoretiskt närmandesätt. Kvalitativa analyser kan belysa det centrala i de teorier 

som används. 

 

4.9 Reliabilitet  

De intervjuer som har genomförts i denna studie har haft sin utgångspunkt i en 

intervjuguide. Samma grundfrågor har ställts till varje enskild informant. Följdfrågorna 
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har varit beroende på vilket svar som informanterna gett. Grundfrågorna har varit till 

stor del öppna frågor just för att få fram hur informanterna tolkat texterna. Genom 

beprövade tillvägagångssätt har intervjumaterialet samlats in med hjälp av inspelning 

och transkribering av intervjuerna. Studiens två författare har medverkat under samtliga 

intervjuer; en som samtalsledare och en som noterat informantens uttryck (Moberg 

2010, ss. 199–200). 

 Det riktas en viss kritik mot receptionsanalyser vad gäller reliabilitetsaspekten. 

Detta riktas specifikt mot forskarens beskrivning av själva analysprocessen. Stuart 

Halls receptionsmodell kommer att vara stöd vid beskrivandet av analysen av 

intervjuerna (Eriksson & Östman 2010, s. 325).  

  

4.10 Metoddiskussion  

Studien hade som ambition med det första metodsteget att synliggöra hur kön, normer 

och genus tar sig uttryck i platsannonserna från Gästrike Räddningstjänst. Studien har 

tillämpat Barthes begrepp konnotation och denotation som bidragit till en fördjupad 

förståelse för bildernas uttryck. Som alltid med metoder som har sin utgångspunkt i 

tolkningar finns det flera sätt att tolka dessa platsannonser. Detta då tolkningar till viss 

del baseras på tolkarens bakgrund och personliga erfarenheter.  

Den tredje annonsen som skapades av resultatet för text- och bildanalyserna är 

uppbyggd på tidigare forskning och teorier kring genus, norm och kön. Denna skapades 

med vetskapen om att det finns mycket teorier och forskning inom dessa ämnen inom 

tvärvetenskapliga områden. Utfallet av den konstruerade platsannonsen hade kanske 

sett annorlunda ut om andra teorier tillämpats. 

 I det andra metodsteget användes receptionsanalys med semistrukturerade 

intervjuer. Genom att ha använt snöbollsurval tog rekryteringsprocessen av informanter 

längre tid än väntat då engagemanget att rekrytera informanter inte fanns hos varje 

enskild person. Med snöbollsurval finns det också en risk/möjlighet att informanter 

kontaktar personer i sin umgängeskrets och att gruppen informanter formar en homogen 

vänskapskrets. 

När receptionsanalyserna och de semistrukturerade intervjuerna var genomförda 

var det märkbart att informanterna hade olika sätt att tolka platsannonserna. Dessutom 

hade frågor om exempelvis jämställdhet, genus och kön gett en tydligare bild om hur 

kvinnorna ställer sig till detta innan de fick ta del av platsannonserna. Genom 

exempelvis att några informanter inte reagerade eller tilltalades av 
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jämställdhetsaspekten i den normbrytande annonsen. Det finns också vetskap om att 

upplägget för intervjuerna kan ha haft betydelse för studiens resultat (se upplägg bilaga 

5).  

Det finns vetskap om att det genererade resultatet från informanternas tolkningar 

inte kommer att vara generaliserbara. Att studien är en fallstudie hos Gästrike 

Räddningstjänst innebär också att studiens resultat inte är beskrivande för platsannonser 

från andra räddningstjänster i Sverige. 

  

4.11 Definition av begrepp 

Jämställdhet är ett begrepp som används kontinuerligt i denna studie och behöver 

därmed förklaras. Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma möjligheter, 

rättigheter, skyldigheter och makt att forma det samhälle de lever inom och inom livets 

alla områden. Jämlikhet handlar om förhållandet mellan individer i samhället. Att alla 

människor/grupper/individer, oavsett kön, etnicitet, religion och sexualitet, har lika 

värde. Definitioner för begreppen genus, norm och kön presenteras i avsnitt “Teoretiska 

utgångspunkter” (Statistiska Centralbyrån (SCB) 2016). 

 

5. Analys 

I detta avsnitt kommer analyserna för metodsteg ett och två att redovisas. I metodsteg 

ett presenteras bildanalysen utifrån Barthes teori vad gäller denotation och konnotation 

(se teoriavsnitt), därefter textanalysen och slutligen platsannonsen i sin helhet. I 

metodsteg två redogörs Halls tre tolkningar som ingår i receptionsmodellen. Det är i 

receptionsanalysen dessa används för att beskriva hur informanterna tolkat 

platsannonserna.  

 

5.1 Analys av metodsteg 1: Text- och bildanalys 

På samma sätt som en text/bild konstrueras så dekonstrueras den (Ledin & Moberg 

2010, s. 160). De frågor som varit till stöd vid analys av texterna presenteras i avsnittet 

“Metod”. Frågorna är ett stöd i analysprocessen för att ta isär textens beståndsdelar och 

låter analyserna pendla mellan del och helhet (Ledin & Moberg 2010, s. 160). Vid 

tolkning av dessa platsannonser har det funnits förkunskap om Gästrike 

Räddningstjänsts uniformer, emblem och fordon.  
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5.1.1 Platsannons 1 - Denotation (bilaga 1) 

Bilden illustrerar (se bilaga 1) fyra personer som ser ut att vara ljushyade män. Samtliga 

personer har svarta jackor, alternativt dräkter. Bilden är beskuren och därmed syns 

endast personerna från brösthöjd och uppåt. Personerna i bilden har samma typ av 

kroppsbyggnad och hållning. Bilden är lite kornig i sin helhet. Två av personerna ler 

med stängda munnar, en ler så tänderna syns och den sista personen ler inte alls. 

Personerna står i linje med kropp och blickar riktade mot kameran. Samtliga bär vita 

hjälmar med siffror på. Två av de vita hjälmarna är beklädda med ett rödfärgat band. De 

vita hjälmarna har cirkelformade märken placerade på hjälmens front med vita, svarta 

och röda inslag. En av männen har en hjälm som skiljer sig från de övrigas. Denna är 

gul/guldig med ett vitt/silverfärgat band och grå-fläckig. De tre vita hjälmarna har 

cirkelformade märken med vita, svarta och röda inslag (se bilaga 1).  

 Bakom männen återfinns ett rött föremål med ordet “stege” skrivet i vitt. I 

anslutning till detta föremål finns det silverfärgade element. Överst i bilden, ovanför det 

röda föremålet, ser det ut att vara en stege i horisontell position, ovanpå föremålet (se 

bilaga 1). 

 

5.1.2 Platsannons 1 - Konnotation (bilaga 1) 

I bilden går det att utläsa att det är fyra manliga brandmän. Det är stilen på klädsel och 

hjälmar som antyder att de arbetar som brandmän. Samtliga personer har nästintill 

likadan klädsel vilket signalerar att det är en grupp eller ett arbetslag. Ingen av 

brandmännen ser ut att ha några rynkor vilket antyder på att männen är unga till sina 

åldrar, ungefär 25–35 år. Skäggstubb, korta frisyrer och breda axlar kan associeras till 

att samtliga personer är män. Från vänster i bild skulle den andra personen kunna vara 

en kvinna men bildens kontext bidrar till tolkningen om att även detta är en man. 

Bildens grumlighet försvårar vår tolkning. Det som utgör tolkningen av att den andra 

personen i bild skulle kunna vara en kvinna är för att de andra personerna i bild har 

tydlig ansiktsbehåring, buskiga ögonbryn och tydligare adamsäpple. Hos den andra 

personen i bild syns inget av dessa komponenter. Personen bär en halskrage som döljer 

halsen (se bilaga 1). 

 

5.1.3 Platsannons 1 - Text (bilaga 1) 

Den text som ämnats analysera är en platsannons. Detta går att utläsa via dess 

uppbyggnad och innehåll. Det är följande element som argumenterar för att det är en 
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annons: information om brandmannayrket, utbildningskrav, arbetsomfattning, 

ersättning, önskade meriter, hur ansökan går till samt kontaktuppgifter. Konventioner 

som går i linje med vilken information som finns i platsannonser. Dessutom avslöjar 

rubriken vilken typ av text det är (se bilaga 1). 

Platsannonsen från år 2009 (se bilaga 1) inleder med att skriva “Vi söker 

följande personal” och följs av en rubrik med större, fetstilt text: “Brandmän i beredskap 

till stationen i Storvik”. I ingressen inleder avsändaren med att ställa frågor till läsaren, 

vilka är: “Är kvinna eller man över 18 år som bor och/eller jobbar Storvik? Vill du 

hjälpa till att göra din ort till en tryggare plats? Tycker du om fysiskt arbete och att 

jobba i grupp?”. Skulle läsaren svara ja på samtliga frågor uppfattas det som att denne är 

personen som Gästrike Räddningstjänst söker i den utannonserade tjänsten (se bilaga 1). 

 Texten handlar om att Gästrike Räddningstjänst är i behov av fler brandmän till 

sin organisation och söker en person som kan tänkas börja arbeta som brandman i 

beredskap. I texten presenteras yrket och att det inte enbart handlar om att släcka 

bränder, utan yrket omfattas också av arbete vid olyckor, sjukvårdslarm, 

översvämningar och vid räddning av djur. I texten påtalas det ett flertal gånger att 

gruppens sammanhållning är viktig och att samarbetsförmåga är grundläggande för att 

kunna arbeta hos dem. I annonsen presenteras det också hur personen bör vara fysiskt 

sett, vilken utbildning personen behöver ha, förväntad körkortsbehörighet och vad som 

är meriterande i rekryteringen. Annonsen uppmanar slutligen personen att söka tjänsten 

som brandman i beredskap. Vidare uppger annonsen att läsaren har möjlighet att 

kontakta cheferna Anders, Anders eller Lars om personen vill veta mer (se bilaga 1). 

  Den relation som texten skapar till läsaren är delvis begränsad i form av den 

frågeställning som sker i ingressen. I texten inleder avsändaren med frågeställningar 

som ett första “test” för att se om personen är lämpad att söka tjänsten. Med personligt 

pronomen “du” och “din” så försöker de nå ut till läsaren. Det som skapar interaktion 

mellan avsändaren och läsaren är ett personligt tilltal- att användaren “bjuder in” mig att 

vara en del av gemenskapen som finns hos Gästrike Räddningstjänst. Avsändaren 

använder också ett “vi”, som är beskrivande för arbetsgruppen/teamets röst och att det 

är dessa som talar till läsaren. De skriver exempelvis att “Vi rycker [...]” och “Alla våra 

brandmän [...]” (se bilaga 1). 

  Texten bjuder in läsaren genom att ställa frågor och skapar med dessa frågor 

interaktion genom att göra läsaren aktiv. Det skapas en mindre dialog mellan 

avsändaren och mottagaren. Skulle läsare svara annat än ja på dessa frågeställningar 
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skulle det innebära att denna person inte är lämpad för tjänsten. Redan här riskerar 

avsändaren att utestänga läsaren från fortsatt läsning. Texten utestänger läsare genom att 

redan i inledningen fråga om den sökande är kvinna eller man, vilket kan tolkas som att 

kvinnan erkänns som accepterad att söka tjänsten. Däremot exkluderas personer som 

inte identifierar sig som varken kvinna eller man. Just ordet kvinna nämns endast en 

gång. Löpande i texten används orden brandman och brandmän som i sin tur kan skapa 

en föreställning om vilken person Gästrike Räddningstjänst söker. Vidare i texten står 

det att “Vi behöver fler brandmän i beredskap [...] som vid sidan av sitt ordinarie arbete 

[...]” och “[...] att fungera ihop med din huvudanställning.” Detta innebär att den 

sökande förväntas ha en befintlig anställning. Att detta är ett typ av krav att den sökande 

redan behöver ha ett jobb för att kunna söka tjänsten (se bilaga 1).  

  Den sökande ska också tycka om att jobba i grupp och vara “fullt frisk”. Vad det 

egentligen innebär att vara fullt frisk framgår ej; om det handlar om den sökandes 

psykiska och/eller fysiska tillstånd. I platsannonsen efterfrågas fler otydliga egenskaper, 

bland andra: “allmänt teknisk kunnig” och “god fysik”. De två sistnämnda 

egenskaperna är meriterande hos den ansökande i denna tjänst (se bilaga 1). 

 

5.1.4 Platsannons 1 - Kontext (bilaga 1) 

Nedanför bilden och ovanför rubriken står det “Just nu söker vi följande personal:”. I 

bild syns fyra stycken ljushyade män. Av bilden går det att tolka som att det är 

personerna som Gästrike Räddningstjänst önskar rekrytera. Personerna i bilden ser ut att 

vara anställda brandmän och dessa personer har uppfyllt de uttalade kraven för tjänsten. 

Dessa fyra män blir ansiktena och representanterna för vad Gästrike Räddningstjänst 

eftersöker. Det är dessa personer som tillskrivs egenskaperna för vilka annonsen lyfter 

upp, såsom: fullt frisk, tekniskt kunnig, gillar fysiskt arbete, klarar av fysiskt arbete och 

gillar att arbeta i grupp (se bilaga 1).  

I annonsen står det “Vill du hjälpa till att göra din ort till en tryggare plats?” och 

om den sökande tycker om fysiskt arbete. Detta förstärker bilden av att brandmannen 

förväntas vara stark och beskyddande. Yrket handlar således om att göra samhället 

tryggare med dennes kraft (se bilaga 1). 

Genom att det är män på bilden, att begreppen brandman och brandmän förekommer i 

texten och att det är män med svenska namn som är kontaktpersoner för denna tjänst 

förstärker detta tolkningen om att det är en mansdominerad arbetsplats. Bilden och 

texten i kombination med varandra förmedlar en smal bild av arbetsplatsen. Det 
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förstärker exkluderingen av andra kön och platsannonsen förmedlar en tvåkönsnorm. 

Dessutom representeras endast personer med västerländskt utseende vilket kan komma 

att uppfattas som exkluderande (se bilaga 1). 

 

5.1.5 Platsannons 2 - Denotation (bilaga 2) 

Från vänster i bild syns en mörkhyad person och tre ljushyade. De tre personerna från 

vänster ser ut att vara män och personen längst till höger ser ut att vara en kvinna. 

Männen har ansiktsbehåring och skäggstubb, vilket särskiljer dem från kvinnan. Till 

skillnad från kvinnan, som har långt brunt hår, ser männen ut att ha korta frisyrer. Tre 

av personerna bär även svarta hjälmar med röda detaljer och ett cirkelformat 

röd/vitt/blått märke på hjälmarna. Tre av personerna i bild bär liknande klädsel som är i 

färgerna mörkgrå och beige. Dessa kläder pryds av reflexer. Kvinnan har siffrorna 160 

på högerarmen och mannen längst till vänster har siffran 6 på sin högerarm. Mannen 

längst till vänster ser ut att ha ett föremål i sin bröstficka. Den tredje personen från 

vänster har, till skillnad från de andra, en neon-gul jacka med detaljer i rutigt mönster. 

Detta i färgerna röd och vit. Dessa mönster är placerade vertikalt över personens axlar. 

Dessutom har denna jacka också reflexdetaljer. Denna person bär en gul hjälm och som 

de andra hjälmarna har denna röda detaljer och samma cirkelformade märke. Denna 

man har ansiktsbehåring med grå nyans. Han har även en nyckelknippa fäst på den 

högra sidan vid bröstet. Denna mans kroppshållning skiljer sig från de övrigas. Han har 

sin vänsterarm placerad på kvinnans högra axel. Samtliga personer har blicken riktad 

mot betraktaren. Personerna har även olika ansiktsuttryck. De två personerna till vänster 

i bild har halvöppna munnar. Mannen i den gula jackan har sitt huvud halvt bakåtlutat, 

rak mun och kisande ögon. Kvinnan har en stängd, halvleende mun. Hon står lutad mot 

ett rött föremål. Det ser ut att vara ett fordon. Kvinnan har kroppen riktad bort från 

bildens mitt och från de andra personerna i bild.  

 Det röda fordonet i bakgrunden har gula och svarta detaljer. Längst fram på 

fordonet syns en dörr med samma märke som återkommer på personernas hjälmar.  I 

bakgrunden finns ljusgrå-fläckig mark med ljusgråa linjer. I bild syns även en ljusgrå 

vägg med tunna linjer som går i en horisontell riktning i bilden.  

 

5.1.6 Platsannons 2 - Konnotation (se bilaga 2) 

I bilden syns fyra brandmän; tre män och en kvinna. Ansiktsuttrycket på två av 

personerna från vänster uttrycker inte någon specifik känsla. De ser ut att ha en 
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allvarsam framtoning. Den tredje mannen från vänster ser tillfreds ut och kisar med 

ögonen. Munnen ser lite krökt ut och kroppsspråket förmedlar en känsla av makt, 

stolthet och/eller att han bekräftar kvinnan som en i gänget genom att ha sin arm över 

hennes axel. Kvinnan i bilden lutar sig bort från bildens mitt och det går att tolka det 

som att hon vänder sig bort från gruppen. Nycklarna i bröstfickan signalerar att han bär 

på ett ansvar. Hans kläder skiljer sig från de övriga i bilden och det går att tolka honom 

som ledare. Hans gråhåriga skägg antyder på att han är äldre och har mer erfarenhet än 

de andra i bild.  

 Det som kopplar tolkningarna om att de är brandmän som syns i bild är färgerna 

och reflexerna på kläderna och de iögonfallande färgerna gult och rött på brandbilen 

som signaler för fara och eld. Dessutom är emblemen/märkena som återkommer på 

hjälmarna och brandbilen en symbol för Gästrike Räddningstjänst. De iögonfallande 

och starka färgerna och reflexerna kan tolkas ha som syfte att synas i både dagsljus och 

mörker. Platsen för fotografiet ser ut att vara i ett garage där räddningstjänstens bilar 

huserar. I ett garage anpassat för höga fordon som brandbilar.  

 

5.1.7 Platsannons 2 - Text (bilaga 2) 

Som i platsannons 1 bygger även denna annons på konventioner för en platsannons. Det 

finns en rubrik, arbetsbeskrivning, arbetsomfattning, egenskaper, utbildning, ansökan, 

lön, kontaktpersoner och till skillnad från den första platsannonsen har denna fackliga 

företrädare. 

Platsannonsen är från år 2018 och under bilden står rubriken “Vill du jobba med 

oss? Vi söker tre brandmän till Gävle/Sandviken”. Under rubriken följer information 

om Gästrike Räddningstjänsts ansvarsområden och uppdrag (se bilaga 2).  

Denna text handlar om att de söker tre brandmän som kan tänkas arbeta i Gävle 

eller Sandviken. Uppdraget är att skydda människor, egendom, miljö samt förhindra 

brand och olyckor i samhället. De beskriver att brandmannen kommer att tillhöra 

“avdelningen produktion” som består av tre enheter i olika städer. “Produktion” kan 

tolkas som ett allmänt vedertaget uttryck. Vidare i texten följer en arbetsbeskrivning 

som förklarar att tjänsten innebär förebyggande arbete, underhåll av fordon och 

operativa räddningsinsatser. Inom det förebyggande arbetet ingår även att medverka i 

olika typer av projekt samt utbilda och informera andra. I arbetet som brandman 

behöver personen löpande utveckla sin kompetens och erbjuds regelbunden utbildning 

och övning. Texten fortsätter med att förklara vem den sökande bör vara som person. 
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De egenskaper som texten lyfter är bland annat flexibilitet, en god samarbetsförmåga 

och att personen bör vara förtroendeingivande. Utöver dessa egenskaper lyfts även att 

den sökande ska ha god datorvana och kunna uttrycka sig väl i tal och skrift. I denna 

platsannons ställs det krav på att den sökande ska ha genomfört olika 

räddningstjänstutbildningar och att personen klarar de medicinska och fysiska krav för 

rök-/och kemdykning. Dessutom bör personen ha grundläggande högskolebehörighet. I 

denna platsannons presenteras den som förväntas ansöka på ett mer beskrivande sätt. De 

skriver om den ansökandes förväntade egenskaper, förmågor, kunskap samt hur denne 

förväntas hantera olika situationer (se bilaga 2).  

Texten skapar en relation till läsaren genom att ställa frågan “Vill du jobba med 

oss?” i rubriken. Samt att de använder personligt pronomen i form av ordet “du”. Även 

denna annons använder orden “oss” och “våra” för att betona avsändaren. Avslutande i 

denna platsannons listas sex stycken kontaktpersoner och fackliga representanter. Av 

dessa sex personer är två av namnen kvinnliga. Som i platsannons 1 används orden 

brandman/brandmän genomgående i denna annons (se bilaga 2).  

Platsannonsen bjuder in läsaren och skapar interaktion genom att ställa frågor till 

läsaren. I annonsen används uttryck som “avdelningen produktion”, “medicinska och 

fysiska krav för rök-/och kemdykning”, “ha god vattenvana” och 

“andningsskyddsutrustning”. Dessa är uttryck som kan liknas vid interna uttryck. 

Uttryck som de i branschen förstår. Om läsaren inte har förkunskaperna så kan detta 

istället skapa en distans mellan avsändare och mottagare. Dessutom krävs det att den 

sökande personen, i arbetet som brandman, bör ha utfört de utbildningar som nämns i 

annonsen. Har läsaren inte uppfyllt dessa utbildningar så riskerar denna kravlista att 

skapa distans till läsaren (se bilaga 2).  

 Vid tolkning av denna text går det att uppfatta att det finns en tydlig avsändare: 

Gästrike Räddningstjänst. Brandmannen som de söker är den som uppfyller alla de krav 

som ställs i platsannonsen. De söker en person som är flexibel, kan samarbeta och 

anpassar sig lätt i olika situationer, är förtroendeingivande och samtidigt innehar en 

fysisk och förmåga (se bilaga 2).  

 

5.1.8 Platsannons 2 - Kontext 

Platsannonsen börjar med ett fotografi och under detta står det med rubrik: “Vill du 

jobba med oss? Vi söker tre brandmän till Gävle/Sandviken”. I annonsens rubrik står de 

att de söker tre brandmän och det i kombination med bilden som innehåller tre män och 
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en kvinna kan skapa en tolkning av att kvinnan i bilden inte är brandman. Detta 

eftersom de söker tre brandmän och det är tre män i bilden. Genomgående används 

ordet brandman och brandmän, detta gör att annonsens enda pronomen är manligt, här 

exkluderas andra former av pronomen helt. Det går att tolka som att Gästrike 

Räddningstjänst söker män till dessa tjänster (se bilaga 2). 

 

5.2 Analys av metodsteg 2: Receptionsanalys med intervjuer 

I studiens andra steg genomfördes sex receptionsanalyser med semistrukturerade 

intervjuer. Studiens informanter var kvinnor i åldrarna 20–25 år boende i Gävle. Nedan 

presenteras analysen av de sex genomförda intervjuerna och dessa kommer att beskrivas 

utifrån Stuart Halls receptionsmodell. Modellen innefattar tre typer av tolkningar. Varje 

informants intervju kommer att beskrivas för sig och utifrån vilken av typ av läsning 

denne gjort: förhandlande-, oppositionell- eller dominant läsning. 

 

5.2.1 Informant 1 

Denna informant var 22 år, arbetade och levde tillsammans med sin pojkvän i Gävle. 

Informanten hade inte tidigare läst en platsannons. I vissa fall var det svårt att beskriva 

denna person utifrån Stuart Halls modell. Informanten hävdade att brandmän “släcker 

bränder och hjälper katter i träd”. 

Den första platsannonsen tolkade informanten på ett förhandlande sätt. När 

informant 1 skulle berätta vad annonserna handlade om återberättade hon om konkreta 

saker som att det är en brandman som eftersöks. När informanten skulle beskriva en 

person som denna annons riktade sig till sa hon: “Asså jag vet inte, de har ju skrivit 

kvinna eller man men jag vet inte hur många kvinnor som är brandmän. Så det är väl 

mest till en man då”. Informanten tillfrågades om hon kunde utveckla sitt svar varpå 

informanten svarar: “Eee, dom kanske tar för givet att vi kvinnor inte orkar. Att män är 

starkare typ och därför klarar det bättre än kvinnor”. Informant 1 pendlar mellan att 

förstå det kodade meddelandet; att Gästrike Räddningstjänst söker en brandman med 

specifika kvalifikationer, men utifrån informantens personliga uppfattning gör hon 

tolkningen att annonsen är riktad till en man. 

Vid läsning av den andra platsannonsen gjorde informanten även här en 

förhandlande tolkning. Informant 1 förhandlade med meddelandet och diskuterade 

huruvida denna platsannons riktade sig till män eller kvinnor. Detta fastän det inte 

nämns i denna platsannons. Informanten berättade: “Dom skriver lite mer att dom söker 
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båda kanske, spelar ingen roll. Jag tycker att dom är lite mer snäll i denna” och att 

denna annons “[...] inte (är) lika riktad till en viss person. Annars är det likadant att dom 

skriver att det är vissa utbildningar som ingår och så vidare”. Sedan fick hon frågan om 

hon kände någon som skulle passa in i tjänstebeskrivningen för platsannons 2, varpå 

hon svarar: “Jag känner ingen tjej som vill bli eller som skulle passa. Inte nån av mina 

tjejkompisar i alla fall”. Som svar på frågan om informanten skulle kunna tänka sig att 

arbeta som brandman svarade hon “Nej, det är ingenting som tilltalar mig [...] Jag är 

inte den tjejen tror jag”.  

När informanten talar om platsannonsen så hävdar informant 1 att den riktar sig 

till vem som helst, men ändå beskriver hon att hon inte känner någon väninna som 

skulle “passa” eller att hon inte “är den tjejen”. Det går att tolka som att informanten har 

föreställningar om att det ändå riktar sig till en viss typ av person. Här pendlar 

informanten mellan att hon avkodar, förstår och accepterar meddelandet om att “vem 

som helst kan bli brandman”. Därefter går det att tolka informantens svar som att 

platsannonsen ändå riktar sig till en sorts människa. 

 När informant 1 läste den tredje och sista platsannonsen var det svårt att placera 

informantens tolkning i någon av Halls tre tolkningar. Detta dels på grund av att svaren 

på de frågor som ställdes var väldigt korta och dels fokuserade hon på textens upplägg 

och att den var “kortare”. Detta till skillnad från hennes svar för frågorna riktade till de 

andra platsannonserna. Informanten berättade att hon önskade tydligare information om 

vem som skulle kunna söka denna tjänst, exempelvis genom att ställa frågan som fanns i 

platsannons två: “Vem är du?” (se bilaga 2). Hon ansåg att det saknas detaljerad 

information om hur den sökande behöver vara som person. Detta för att den som läser 

ska veta om den klarar av arbetet. 

 

5.2.2 Informant 2 

Den andra intervjun genomfördes med en kvinna som var 24 år och studerade. Hon 

levde tillsammans med sitt barn och pojkvän i Gävle. Informant 2 hade erfarenhet av att 

söka jobb via jobbsajter och hade tidigare läst platsannonser. Denna informant hade en 

föreställning om att brandmän släcker bränder i sitt yrke. 

När informanten tog del av den första platsannonsen går det att tolka att hon 

intog en oppositionell tolkning, hon svarade på frågan om vad platsannonsen handlade 

om: 
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Eh, ja asså det första som jag tänker är att det står fyra killar på bilden. Det säger 

väldigt mycket. Det säger mig som tjej att okej dom söker ju en man. Sen står det ju 

brandman och brandmän (Informant 2).  

 

Informanten betonade orden “man” och “män”. Vidare säger hon:  

 

“Och jag tycker inte om ordet brandman heller. För det låter ju som att det ska vara 

en man [...] jag som kvinna kan ju också känna att det här skulle, ja att jag skulle 

klara det här. Asså det ser ju ut att det här är en annons till en man” (Informant 2).  

 

Informanten uppmanas att utveckla sitt svar, varpå hon svarar:  

 

Aaa men jag tycker nog att bilden och det står till exempel att ehm det hära med god 

fysik, tung lastbil och så här förknippas med manligt. Jag förknippar det inte på ett 

visst sätt, jag är neutral, men jag kan tänka mig att det gör det (Informant 2). 

 

Informanten ansåg att platsannonsen är “rakt på sak” och att “man blir kanske lite 

såhära skrämd. Jag gillade inte bilden. Där tycker jag man skulle tänkt annorlunda.” 

Informanten uppmanas utveckla sitt svar: “Jag tycker ju att den ser för macho, killig ut. 

Jag skulle vilja ha in mer könsneutralt typ. Men inte ens texten är riktad mot en tjej. Den 

är maskulin.” Informanten ombads att beskriva vad hon förknippar maskulinitet med, 

varpå hon svarade:  

 

 Attityd, jargong typ. Man har ju en viss jargong. En del killar är ju såhära asså 

‘så här ska du vara för att passa in, annars är du mesig’. Den här känslan får jag via 

den här annonsen. Du ska vara [...] exakt som dom annars passar jag inte in. Jag 

tycker inte om att dom har en sån här bild. Det är fyra killar. (Informant 2). 

 

När informant 2 tog del av den andra platsannonsen går det att tolka som att hon gjorde 

en dominerande tolkning. Innan någon fråga hunnit ställas säger informanten: “Men den 

här tyckte jag nog om. Den här va mycke mera trevlig att läsa än den här första”. 

Informanten pekar på annons ett och säger: “Den här va ju liksom mer hårt och 

mansdominerande”. Vidare säger hon att annons två “[...] kändes mycket mer 

välkomnande för vem som helst att söka. Sen har dom ju en kvinna i bilden. Det känns 

som att [...] hit kan jag söka och min sambo kan söka”. Informanten kommenterade 
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också att hon uppskattade att det fanns både kvinnor och män som kontaktpersoner för 

tjänsten. Informant 2 påtalade också att hon gillar att det inte bara är ljushyade unga 

män på bilden i platsannonsen.  

  När informant 2 hade läst den sista platsannonsen sa hon direkt “Men den här 

tyckte jag faktiskt om, jättemycket”. Det går att tolka som att informant 2 intog en 

dominant tolkning.  

 

Dom skriver ju ‘om du är flerspråkig’, bilden, dom skriver ju jämställdhet och att 

liksom att det ska inte spela roll om du är kvinna eller man eller vart du kommer 

ifrån heller. Det ser man i bilden liksom (Informant 2).  

 

Informanten kommenterade också det som stod om lönen för denna tjänst. Hon sa: “[...] 

och att dom skriver om lönen tyckte jag var skitbra. Att all räddningstjänstpersonal har 

samma ingångslön. Det har dom inte tagit upp i dom andra”. Vidare säger informanten 

att: “Den här var väldigt koncis och väldigt snäll skulle jag säga. Den kändes liksom 

trevlig. Den första var väldigt hård”. Som svar på frågan om informanten kunde 

beskriva en person som denna annons riktade sig till svarade hon: “Den här känns 

tryggare för vem som helst att söka. Det går inte att säga ‘den här personen passar inte 

in här’. Jag skulle våga söka den hära”. Informanten berättade även denna annons 

“skulle passa fler än de andra två”.  

I slutet av intervjun fick informanten frågan om vilka likheter och skillnader det 

fanns mellan de olika platsannonserna. Informanten svarade att den första skiljde sig 

mycket från annons två och tre, hon pekar på annons ett och säger att: “den här är 

väldigt ‘så här ska du vara’ och väldigt hård, en hård text. Den var inte snäll och inte så 

tilltalande tycker jag.” Följaktligen berättar hon att “jag får ingen känsla att jag måste 

vara man för att jobba, i den sista annonsen” och att:  

 

Dom skriver i den första annonsen ‘är du kvinna eller man’ men det försvinner, jag 

mindes inte ens att dom har skrivit så. Det står hela tiden brandman och brandmän. I 

den tredje (annonsen) tar de inte ens upp brandmän. I den tredje är dom tydliga, det 

spelar ingen roll vad jag är eller var jag kommer ifrån (Informant 2). 

 

Avslutningsvis tillfrågas informanten om vilken platsannons som tilltalade henne mer, 

varpå hon svarar: “Den sista, för den tar upp jämställdhet- och jag gillar det”. 

Informanten avkodade meddelandet i den sista annonsen på det sätt som den blivit 
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kodad och därmed går det att tolka att informanten intagit en dominerande tolkning. 

 

5.2.3 Informant 3 

Den tredje informanten var 24 år, hade en dotter, sambo och arbetade. Informant 3 hade 

tidigare sökt jobb genom att kontakta arbetsgivaren personligen. Hon hade inte läst så 

många platsannonser. Informanten hade haft samma yrke sedan hon genomförde sin 

gymnasieutbildning. Vid frågan “Vad gör en brandman till yrket” svarade informanten: 

“alla typer av räddningsuppdrag, det behöver inte vara brand. Det kan vara allt som har 

med räddning att göra”. Informanten berättade att hon själv intresserat sig av 

brandmannayrket, men aldrig vågat söka. 

Efter att de inledande frågorna hade besvarats fick informanten läsa den första 

platsannonsen. Det går att tolka att informanten intog en oppositionell tolkning vid 

läsning av den första platsannonsen. Hon berättade: “De söker en person som har god 

fysisk kapacitet. Det är väl det. Dom poängterar det hela tiden” och:  

 

Jag ser en stark man framför mig. Jag känner själv att jag inte hade passat in. Jag ser 

mig inte som svag men jag känner inte alls att jag skulle passa in. Men skulle det 

vara en kvinna ser jag Bullet framför mig, hon från Gladiatorerna (Informant 3).  

 

Vidare säger hon: “Dom skriver ingenting om social kompetens, yrket är ju så brett och 

varför måste jag vara tekniskt kunnig? Vad det nu betyder”. Informanten börjar berätta 

om en personlig händelse:  

 

När jag själv ramlade förut va Räddningstjänsten först på plats och dom måste ge 

mig vad jag behöver på plats. Det kan vara allt möjligt. Den här annonsen är så 

fruktansvärt fyrkantig (Informant 3). 

 

Vidare säger informanten: “Tänk en utländsk kille eller kvinna i yrket, tänk vad bred 

man blir om de skulle locka dessa människor. Än att bara söka en fysisk person. En 

man”. Informanten får frågan om hon känner någon som skulle kunna söka tjänsten, 

varpå hon svarar:  

 

Hur många som helst utöver bara beskrivningen. Men det sållas bort många om jag 

går till personlighet och det sociala. Men går jag bara på platsannonsen skulle jag 
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kunna peka på personer utan att jag känner dom. Så många starka killar finns det 

med god fysik (Informant 3). 

 

När informanten hade läst den andra platsannonsen gick det att utläsa att hon gjorde en 

förhandlande tolkning. På frågan om vem annonsen riktar sig till svarar hon: “Typ vem 

som helst. Tänker inte att det är en typisk person”. När hon får frågan om hon vill 

berätta vad platsannonsen handlade om berättade hon att:  

 

 Det första jag tänkte på var att det var en äldre, en kvinna och en med 

utomnordiskt utseende. Redan här visar dom att dom är bredare i sin ansökan.  

Den är inte så macho (Informant 3). 

 

Vidare säger hon “Det är inte den stereotypa brandmannen man ser men som jag 

fortfarande tänker på. Jag har blivit förstörd av samhället ju”. Informanten uppmanades 

att utveckla på vilket sätt hon blivit förstörd av samhället, varpå hon säger att:  

 

Ända sen man va liten har man fått veta att en brandman är man och att det är en 

stor stark kille. Det är till och med att jag är förstörd idag. Jag tänker, ja men att jag 

har ju fortfarande bilden av den brandmannen. Jag läser brandmannaboken Brand 

på stationen för min dotter och det är bara bilder. Det är bara män. Bara det här 

släcka bränder och rough-sidan man ser. Sen jag själv va liten har jag fått den 

bilden matad till mig. Undermedvetet har jag den bilden (Informant 3). 

 

Informant 3 förhandlade med texten och med sina personliga erfarenheter och fördomar 

kopplat till brandmannayrket. 

 När informanten läste den sista och tredje platsannonsen går det att tolka som att 

hon gjorde en dominerande tolkning. Informanten fick frågan om hon kunde berätta vad 

annonsen handlade om:  

 

Varje annons har blivit bättre och bättre ju mer jag läser. Dom söker en person, en 

brandman. Eller dom har inte nämnt brandman en enda gång [...] dom söker en 

exempelvis flerspråkig och den kändes omvårdnad, en omhändertagande person [...]  

den här var så jäkla bra (Informant 3). 

 

Informant 3 berättar att hon uppskattar bakgrundsbeskrivningen och att organisationen 

genomsyras av mångfald och jämställdhet för att kunna ge samhället den service som 
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behövs. Hon nämner att annonsen värderar personlig lämplighet varpå hon säger att: 

“det är den sociala kompetensen jag hade velat ha hos en brandman”. Informant 3 pekar 

på alla tre platsannonserna och säger “Det är hur olika tjänster som helst”. Hon lyfter 

upp annons 3 och säger: “Det är det här jag menar när ni vill att jag ska beskriva yrket. 

Det är den här beskrivningen som jag tycker är så viktig”. Informanten avkodade texten 

på det sätt som texten blivit kodad och därmed går det att tolka som att informanten 

intar en dominerande tolkning. När informanten får frågan om vilka likheter och 

skillnader det finns mellan platsannonserna förändras uppfattningen om vilken typ av 

tolkning hon gjort. Informanten får frågan om hennes bild har förändrats efter att ha läst 

samtliga platsannonser svarar hon ja och med följdfrågan om hur den förändrats svarar 

hon: 

  

 Hade du frågat mig ‘Vad gör en brandman?’ nu skulle jag svara helt annorlunda. På   

  grund av annons två och tre. Jag vet inte ens om jag skulle ta med den fysiska delen,   

  inte på samma hårda sätt. Jag vet att det är krav men det blir inte så mycket fokus på  

  styrka. Mina fördomar är beskrivande för den där första annonsen. Det är så jag 

  tänker om brandmannen. Det är (annons) två och tre som jag står för och förstår men  

  någonstans är ettan det som präglar mig på hur jag ser brandmannen. Det är typ 

  fördomarna som förhindrar mig att se mig själv som brandman. Mina egna fördomar 

  alltså. [...] Det är något undermedvetet och hela omgivningen påverkar mig liksom 

  (Informant 3). 

 

5.2.4 Informant 4 

Studiens fjärde informant var 24 år, levde tillsammans med barn och sambo. 

Den första platsannonsen tolkade informanten i enlighet med en förhandlande 

tolkning. Hon pendlade mellan att tycka att annonsen riktade sig till både kvinnor och 

män men i slutänden kom hon fram till:  

 

“Jag tänker att den riktar sig till alla som är intresserade av yrket. Det är i och för sig 

  en bild på fyra män och att dom nämner ordet brandman vilket man kopplar genast 

  till män när man läser ordet man” (Informant 4).  

 

Men hon menar även att hon tror att fler män känner sig tilltalade av annonsen. Hon ger 

sin sambo som exempel. När informanten fick frågan om hon känner någon som skulle 

kunna söka den här tjänsten så svarar hon såhär: “ja det skulle väl vara en man. Min 



 

35 

 

sambo. Om jag tänker efter tror jag den tilltalar honom mer, men jag rycks inte med att 

vilja söka den här tjänsten direkt”.  Hon anmärkte även på att annonsen lyfter fysiska 

egenskaper hos brandmannen: “Det är liksom att man en riktig hjälte. Macho liksom”.  

 När informant 4 läste platsannons nummer två gjorde hon en dominerade 

tolkning. Hon kunde se sig själv och tycka att hon passade in i rollen som beskrevs. Hon 

sa: “[...] jag blir mer tilltalad av denna [...] Den gick inte in på något specifikt. Man blir 

nyfiken. Man vill veta mera. Den får mig att vilja jobba som brandman”. Informanten 

fortsätter därefter att förklara att hon känner igen sig i beskrivningen.  

 När hon sedan läst platsannons tre gjorde hon en oppositionell tolkning genom 

att förklara att den är diffus och feminin. Vid frågan om vem som hon tror kan söka 

denna tjänst så svarar hon genom att säga:  

 

Men jag tänker att en kvinna skulle kunna söka den här tjänsten. [...] Först och 

främst var det två kvinnor. På en annons tittar jag alltid på bilden och fokuset blir 

där. Och att man beskriver personen väldigt kvinnligt, tycker jag. Och som jag sa, 

man är väl kanske skadad hur det ser ut, som omvårdnad att det är fler kvinnor. Hela 

annonsen tycker jag är feminin beskriven om man får säga så (Informant 4). 

 

Hon fortsätter sedan att förklara att det står ”hjärtat på rätt ställe, empatisk förmåga, god 

samarbetsförmåga. Nu jämför man ju med de andra [...] det känns som att man vill få 

fler kvinnor att söka”. Hon nämner även att hon ser en stor skillnad mellan platsannons 

ett och tre genom att förklara att de fokuserar på olika saker och att den sista annonsen 

gör henne förvirrad:  

 

Den första lägger tyngden på fysiken, det klarar inte jag av. Den fysiska biten tar 

över i texten. Den sista […] känns flummig på något vis. Jag känner inte riktigt att 

jag kan relatera på samma sätt. Det blir inte samma känsla. Spretig i egenskaper. Kan 

inte sätta fingret på vad det är som krävs av mig (Informant 4). 

 

Hon diskuterar sig även fram till att platsannons 3 försöker locka kvinnor genom att det 

är meriterande att den sökande har erfarenhet inom omvårdnad, hon säger att: 

  

[...] där det står tidigare erfarenheter. Där står det ‘inom omvårdnad’. Jag har 

erfarenhet att fler kvinnor arbetar där. Det är sällan jag träffar en man i vården. Då är 

det mest kvinnor som är majoriteten. Man anspelar på det för att locka fler kvinnor 
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(Informant 4).  

 

Denna informant tolkade ur text och bild att denna annons var mer riktad till kvinnor än 

till män, utan att annonsen nämnt varken ordet kvinna eller man en enda gång. 

  

5.2.5 Informant 5 

Informant 5 är en 25-årig student som bor i Gävle tillsammans med sambo och två barn. 

Informant 5 förhöll sig genomgående i intervjun väldigt praktiskt till samtliga texter och 

fokuserade mycket på informationen om tjänsterna.  

Den första platsannonsen som informant 5 fick titta på tolkades med en 

dominerande tolkning då hon anmärkte på att tjänsten gällde en deltidstjänst och att 

texten i annonsen var lätt att läsa och förstå. Den första platsannonsen tyckte hon 

passade henne bäst för att: “Den börjar med att dom berättar vem dom söker [...] jag 

tycker man läser den texten på ett bättre sätt”. Samtidigt som hon anmärker på att bilden 

endast har en viss grupp av människor i bilden genom att säga: “Här är det fyra, unga 

manliga brandmän. Som man kanske ser, föreställer sig att brandmän ser ut”.  

Informant 5 förhöll sig passiv till platsannons nummer två och det blev därför 

svårt att placera tolkningen i någon av Halls tolkningspositionerna. Detta då hon varken 

förhöll sig på ett dominerande-, oppositionellt- eller förhandlande sätt. Informantens 

svar på frågorna som ställdes om platsannons nummer två var för korta för att kunna 

tyda. Informant 5 reflekterade dock över att personerna i bild hade en uppsättning av 

människor med olika kön, ålder och etnicitet men fokuserade inte på detta utan 

intresserade sig mest för yrkets utbildning.  

När informant 5 läst platsannons nummer tre intog hon en förhandlande roll. 

Hon anmärkte på att denna annons hade fler kvinnor i bild och att texten var mer 

inbjudande än platsannons nummer två. Hon sade dock att: “I den tredje bilden är 

mestadels kvinnlig, och väldigt ung ålder på personerna. Men alla är fullt utrustade, 

dom ser ju ut som brandmän”. 

Efter att informanten läst platsannons tre berättade informanten att hon 

intresserat sig för brandmannayrket och ger exempel på att både hon och hennes bror 

skulle kunna utbilda sig till brandman. Hon förklarar att: “jag själv har varit inne på det 

och jag tror att min lillebror skulle kunna det. Komma ganska långt i utbildningen och 

passa yrket”.  
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Som svar på frågan om hennes syn på yrket förändrats efter att ha läst samtliga annonser 

berättade hon:  

 

Nej, jag vet att det är en otrolig massa utbildning man måste ha som brandman, att 

det är ett krävande jobb, så näe men eftersom jag varit väldigt intresserad av yrket så 

har jag kollat upp lite utbildningar och kollat vad det innebär att bli och vara 

brandman. Det har jag liksom vetat sen innan (Informant 5).  

 

Informantens anledning till att hon inte blivit brandman förklarade hon som:  

 

Dels för att jag inte har den fysiska kapaciteten, just nu! Och jag kände att sen jag 

blev mamma så kändes det som att det blev ett otroligt riskfyllt arbete att gå till om 

dagarna, och att jag inte hade bara mig själv att tänka på längre. Men så är det. Men 

alla brandmän har väl familjer (Informant 5).  

 

5.2.6 Informant 6 

Informant nummer 6 är 20 år, bor i Gävle tillsammans med sin sambo där hon även 

arbetar och studerar. En av intervjuns inledande frågor var hur hon skulle beskriva vad 

en brandman gör i sitt yrke. I hennes svar inleder hon med att tala om brandmannen som 

man:  

 

Han räddar liv skulle jag säga, det är det första som kommer upp i huvet på mig, han 

eehm är väl en väldigt stor del av dagens samhälle. Inom just det praktiska jobbet 

som de gör, så han åker väl ut och släcker bränder, bland annat (Informant 6).  

 

När hon sedan fick beskriva platsannons nummer ett intog hon en förhandlande 

tolkning. Hon relaterade informationen i platsannonsen till sin egen omgivning. Hon 

gav även exempel på en person som skulle kunna passa för den tjänsten och gav då sin 

morbror som förslag:   

 

Jag skulle nog säga att en av mina morbröder skulle passa väldigt bra till det här 

jobbet. Han är 26 år gammal, har både b och c körkort, väldigt aktiv, stark kille, 

älskar å röra på sig, tycker om att jobba i team, älskar att jobba med människor, 

extremt omtänksam och hjälper alltid till så mycket han kan (Informant 6).  
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När informanten sedan läste platsannons nummer två så blev hennes tolkning svår att 

placera i någon av de tre tolkningspositionerna. Hon gjorde varken en dominerande-, 

oppositionell eller en förhandlande tolkning. Hon kände ingen som skulle kunna passa 

in i tjänstebeskrivningen. Detta på grund av att det var mycket fokus på utbildning och 

hon kände ingen som hade denna. Hon förklarade det som att: “Det var så mycket krav 

på utbildningar här, och man ska ha vana i olika plan i yrket, så näe, det passar nog 

ingen som jag känner”. Hon förhöll sig genomgående passivt till innehållet.  

 När informant 6 läst platsannons nummer tre går det att utläsa att hon gjorde en 

dominerande tolkning. Detta då hon beskrev att tjänsten läggs fram på ett helt annat sätt 

i denna annons, att arbetsgivaren söker andra egenskaper:  

 

Men här lägger dom fram det mycket mer just efter personlighet, att man strävar 

efter lite andra saker bland annat jämställdhet (Informant 6).  

 

När informanten sedan fick beskriva en person som skulle passa i denna tjänst tar hon 

denna gång sin egen moster som exempel. Detta i kontrast till hennes tidigare svar för 

platsannons ett då hon istället använde sin morbror som exempel. Hon förklarar att:  

 

Min moster skulle jag faktiskt kunna passa in, om man tänker mycket på 

personlighet. Jag tycker dom har gjort den här annonsen lite nästan lite bättre för här 

var det inte bara tanke på “okej du ska kunna det där och du ska kunna göra det där” 

utan här visar dom verkligen att alla är olika och att alla har olika erfarenheter [...] 

lite att du kan komma som du är men vi har några krav [...] men just det där med att 

ha hjärtat på rätta stället är nog min moster (Informant 6).  

 

Hon kommenterar bilderna på annonserna genom att förklara att de två första bilderna 

påminner om varandra medan den tredje ser mer ut att vara “in action” och att de 

välkomnar en person in i gruppen. Informant 6 berättar att hon känner sig mer tilltalad 

av platsannons nummer tre på grund av att det är “okej att komma som man är”. Att det 

är mer fokus på personlighet och att “ha hjärtat på rätta stället” och fortsätter att förklara 

det som: 

 

Då behöver ju inte jag komma dit och känna mig att jag inte är tillräcklig eftersom 

att någon annan kanske har fler eller andra erfarenheter. Så den skulle jag absolut 

säga tilltalar mig mest (Informant 6). 
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När informanten läst samtliga annonser anser informanten att hon fått en bredare syn på 

brandmannayrket: “När jag hör ordet brandman nu tänker jag inte bara att det handlar 

om hus som brinner”. Hon säger att fått en “ögonöppnare” när hon fått läsa om 

brandmannens andra arbetsuppgifter. 

Informanten berättar även att hon funderat och funderar på att bli brandman då 

hon tycker att det verkar vara ett spännande yrke:  

 

Jag skulle också vilja rädda människor och hjälpa till [...] jag tränar ju väldigt ofta 

och tycker om att röra på mig. Jag har väldigt mycket energi och är flexibel. Du kan 

väcka mig mitt i natten, jag kan kliva upp *skratt*. Jag brinner för att hjälpa andra 

(Informant 6). 

 

6. Resultat och diskussion 

Resultaten presenteras utifrån studiens två metodsteg. I detta avsnitt redovisas resultaten 

för studiens analyser och fallstudiens frågeställningar besvaras.  

 

6.1 Metodsteg 1: Resultat 

Nedan presenteras resultatet från de två text- och bildanalyserna. Resultatet för 

platsannons ett och två presenteras för sig. Slutligen diskuteras analysen med teorier 

som formar den normbrytande annonsen. 

 

6.1.1 Resultat text- och bildanalys: Platsannons 1 (bilaga 1) 

Vid analysen av platsannons ett (från år 2009) var det märkbart vilken överskådlighet 

genusperspektivet tillförde. Tillämpningen av genusperspektivet möjliggjorde 

identifikation av genus, norm och kön och hur dessa tar sig i uttryck i platsannonsen. 

Detta är vad Ganetz (2004, ss. 3–4) kallar för genusslentrian. Att våra föreställningar 

om stereotyper så länge präglats av en specifik bild av genus att vi inte längre ”ser kön” 

(Fagerström & Nilson 2008, s. 43), och i detta fall föreställningar om vem brandmannen 

är och kan vara. 

  Inom svenska räddningstjänster finns det en klar könsstruktur och yrket lever 

kvar i strukturer som exkluderar kvinnor. Exkluderingen tar sig uttryck i sökandet efter 

en konstruerad form av maskulinitet vid rekrytering (Grip, Engström, Krekula & 

Karlsson 2016, s. 96). I denna annons identifierades spår av dessa könsstrukturer genom 
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exkluderande formuleringar och hänvisningar till egenskaper som anspelar på manliga 

betingelser. Gästrike Räddningstjänst platsannons från år 2009 publicerades sju år innan 

Grip, Engström, Krekula och Karlssons artikel. Är det dessa strukturer de beskriver som 

går att identifiera i denna platsannons? Det var dessutom enbart manliga brandmän som 

porträtterades i platsannonsens bild. Annonsen synliggjorde en viss typ av människa, 

den ljushyade medelålders mannen. Jarlbro hävdar att synliggörandet skapar 

osynliggörandet av allt annat (Fagerström & Nilson 2008, s. 43). Såsom kvinnan, 

människor med utomnordiskt utseende, äldre personer och yngre personer 

representerades inte i denna bild. Likväl finns det endast svenska för- och efternamn i 

platsannonsen (i form av kontaktpersoner under rekryteringsprocessen) som förstärker 

detta osynliggörandet av andra människor; alla andra som inte heter Anders eller Lars.  

         Hirdman (2003, s. 60) beskriver även att betydelsen för “man” bland annat är 

synonymt för styrka, arbetare, trupp och maskulinum. Detta menar hon har följt 

människans historia och att mannen är norm (Hirdman 2003, s. 60). Ingen kvinna har 

identifierats i bilden och ingen kvinna finns representerad. Mannen blir därmed norm 

för vem som förväntas utöva yrket. Platsannonsens uttryck blir paradoxalt; 

brandmannayrket är mansdominerat och underrepresenterat av kvinnor men Gästrike 

Räddningstjänst vill locka fler kvinnor till yrket. På detta sätt speglar platsannonsens 

bild den verkliga bilden. Detta samtidigt som bilden bekräftar att brandmän är män och 

inte kvinnor, äldre eller personer med utomnordiskt utseende.  

         Det är enbart män representerade i denna platsannons och därmed tillskrivs 

dessa en viss typ av manlighet vad gäller utseende och egenskaper. I analysen gick det 

att uppfatta att samtliga brandmän hade kort hår, skäggstubb och lite buskiga ögonbryn. 

Hirdman (2003, s. 16) hävdar att genus skapar idéer om könet. I detta fall mannen som 

brandman och vad som är manligt. Männen får representera den manliga brandmannen 

och tillskrivs dess egenskaper som nämns i platsannonsen. 

         Hirdmans två logiker för genussystemet är: isärhållande av kön och manlig 

överordning (Hirdman 1988, s. 51). Dessa går att identifiera i denna platsannons. I 

annonsens ingress står det “Är du kvinna eller man [...]” (se bilaga 1), här skiljer 

avsändaren på könen. Detta framför att uttrycka sig könsneutralt. Här exkluderas 

ickebinära. Genom att endast låta män representera egenskaperna och utseendet hos 

brandmannen och yrket skapas differentiering och det är därigenom som den manliga 

normen bekräftas. 



 

41 

 

I platsannonsen ställs det frågor som kan beskrivas som ett första test. Detta för att se 

om den sökande är en lämplig kandidat i ett yrke där endast en typ av människa är 

representerad.  Denna platsannons har endast män med skandinaviskt utseende 

representerade i bild. I rapporten Jämställdhet, mångfald och svenska räddningstjänster 

- Om föreställningar och förändringsviljor (2012) diskuteras brandmäns 

rekryteringsprocess. De skriver att den ojämna könsfördelningen kan komma att bero på 

rekryteringsförfarandet. Att de sökande som passar in lämnas företräde (Engström, 

Jakobsen & Krekula 2012, s. 25). Genom att kommunicera brandmannayrket som 

platsannons ett kan komma att resultera i att man rekryterar personer som är lika/liknar 

varandra. Detta både kroppsligt och mentalt då den sökande, enligt annonsen, är 

tvungen att “klara det första testet”. I forskningsprojektet Den genuskodade 

räddningstjänsten bekräftas vikten av att räddningstjänster bör spegla alla delar av 

samhället som de verkar inom. Att personalstyrkan representerar samhället ur aspekter 

som jämställdhet och mångfald (Grip 2015). Platsannons ett publicerades sex år innan 

Grips forskningsprojekt. Det går därför att jämföra hur denna platsannons bild ser ut i 

jämförelse med platsannons två. Att Gästrike Räddningstjänst, genom annonsen från 

2018, kommunicerar en bredare bild av vem brandmannen är. 

I denna annons betonas det att du som sökande ska ha god samarbetsförmåga 

samt att gruppen är sammansvetsad. Ericson (2011, s. 84) skriver att brandmannayrket 

ofta uppfattas som en “andra familj” vilket gör att gruppen värnar om den 

gruppdynamik som skapats. Detta kan innehålla delar av en viss typ av jargong som inte 

passar alla. Jargongen kan bidra till en exkludering av de personer som inte “passar in” i 

den manliga homosocialiteten. Han menar att den manliga homosocialiteten är en orsak 

till könssegregering (Ericson 2011, s. 84). Ytterligare perspektiv på homosocialiteten är 

dels att en del män kanske inte känner att de lever upp till förväntningarna, trots att de är 

män, och dels att homosocialitet också kan uppstå i strukturer inom kvinnodominerande 

yrken. Connell (1999, s. 103) hävdar att få män lever upp till den hegemoniska 

maskuliniteten och inte går inom ramen för “normen”.  

 

6.1.2 Resultat text- och bildanalys: Platsannons 2 (bilaga 2) 

Under analysen av platsannons två hade bild och text betydelse för varandra under 

tolkningsförfarandet. Rubriken för platsannonsen lyder: “[...] vi söker tre brandmän” 

och från vänster i bild står det tre män och en kvinna. Placeringen av personerna i bilden 

kan tolkas vid den logik som Hirdman (1988, s. 49) lyfter upp: isärhållande av kön. 
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Männen och kvinnan skildras genom att vara uppdelade i bilden. Genom att det är fler 

män (3 stycken) än kvinnor (1 stycke) går det att jämföra även detta med den andra 

logiken som Hirdman (1988, s. 49) tar upp: manlig överordning. Det innebär att mannen 

är norm och kvantitetsmässigt utgör en majoritet inom ett yrke. Dessutom, menar 

Hirdman (1988, s. 52), att det är genom isärhållandet och segregeringen som den andra 

logiken ger sig till känna. 

 I denna bild går det också, via personernas utseende, att applicera Hirdmans 

(1988, s. 52) uttryck genuskontraktet. Det innebär att regler och normer är transparenta i 

förhållandet mellan kvinnor och män. Detta går att beskriva i tre nivåer: kontraktet 

mellan “mannen och kvinnan”, “män och kvinnor” och “den enskilde mannen och 

kvinnan”. Genuskontraktet bygger på hur dessa parter förhåller sig till varandra i 

exempelvis klädsel, frisyr, uttryck etcetera (Hirdman 1988, s. 52). Till skillnad från de 

manliga brandmännen, som har korta frisyrer, har den kvinnliga brandmannen längre 

hår (se bilaga 2). Här särskiljer sig könen rent utseendemässigt och samtidigt i 

interaktion mellan varandra. De två männen som står till vänster i bild inte rör vid 

varandra medan kvinnan och arbetsledaren i gul jacka gör det. Arbetsledaren har sin 

arm över kvinnans axel och kvinnan balanserar upp vikten genom en vinklad 

kroppshållning. 

  Eftersom den svenska räddningstjänsten arbetar med förebyggande åtgärder som 

innebär att vistas ute i samhället blir det desto viktigare att ha en personalstyrka som 

kan representera och spegla samhället (Engström, Jakobsen & Krekula 2012, s. 25). I 

bilden till denna annons finns det, till skillnad från den första platsannonsen, en bredare 

representation av personer. Denna bild visar bland annat en kvinna och en person med 

utomnordiskt utseende. Bilden i platsannons två utmanar det som Engström, Jakobsen 

och Krekula (2012) beskriver; att räddningstjänsten är en organisation med en 

personalstyrka som domineras av ljushyade män (Engström, Jakobsen & Krekula 2012, 

s. 25).  

Grip (2015, s. 12) skriver att kvinnan kan beskrivas som en bekräftelse eller en 

typ av katalysator. Kvinnan kan beskrivas en bekräftelse när hon får representera alla 

kvinnor i samhället och som katalysator när hon möjliggör en förändring. Grip (2015, s. 

13) hävdar att kvinnan placeras i en position där hon inte bara förväntas arbeta minst 

lika hårt som männen utan även förväntas bidra med något nytt till organisationen. 

Kvinnan i platsannonsens bild blir en representation för att kvinnor kan vara en del av 

räddningstjänsten men att kvinnor fortfarande är numerärt underrepresenterade. Hon får 
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bära den kvinnliga delen av Gästrike Räddningstjänsts organisation. Kopplat till det 

Grip, Engström, Krekula och Karlsson (2016, 104) hävdar så står kvinnan i fokus, som 

både lösning och problem, inom de svenska räddningstjänsternas utmaning vad gäller 

jämställdhet. Som lösning bidrar hon till en jämnare könsfördelning. Vidare skriver de 

att kvinnor exkluderas genom den konstruerade maskulinitet som präglar svenska 

räddningstjänster (Grip, Engström, Krekula & Karlsson 2016, s. 104). 

 

6.2 Normbrytande platsannons: Bild (bilaga 3) 

Den konstruerade platsannonsen kommunicerar brandmän som bryter mot normen. 

Fiske (2004, s. 137) hävdar att det avvikande kan bli normalt i takt med samhällelig-, 

social- och kulturell utveckling. Normerna är det förutsägbara och det som avviker från 

normen är oförutsägbart. Normen och det som är avvikande är ständig rörelse då normer 

utmatas. 

Genom bildanalyserna kunde mannen identifieras som norm, av totalt åtta 

personer var endast en kvinna representerad. I den andra bilden förekommer en manlig 

ledare. I den konstruerade platsannonsen fick en kvinna ta över denna roll. Enligt 

Jansson (2015, ss. 12–13) är manlighet och ledarskap i nära anslutning till varandra; att 

mannen blir en outtalad norm i dessa positioner. Därför porträtterades en kvinna som 

arbetsledare, i en aktiv, ledande position. Hirdmans (1988, s. 51) teori om isärhållandet 

av kön och manlig överordning motiverade att den normbrytande bilden skulle skapas 

med en balans genom att placera varannan kvinna och varannan man. Detta då den 

manliga normen, enligt Hirdman (1988, s. 51), bekräftas genom isärhållandet och tar sig 

i uttryck genom att skilja på män och kvinnor. För att inte bekräfta den manliga normen 

genom att “peka ut” kvinnan i bilden består deltagarna i bilden av hälften kvinnor och 

hälften män (se bilaga 3).  

 Genom att låta statister medverka i bilden, med olika sätt att uttrycka kvinnlighet 

och manlighet kopplat till yrket, fanns idén om att bryta idéerna om den kvinnliga och 

manliga brandmannen som representeras i de verkliga platsannonserna. Detta genom 

exempelvis en sminkad man och en kvinna i aktiv ledande position. Hirdman (2003, s. 

16) hävdar att idéer om kvinnan och mannen bland annat är kopplat till kläder och 

arbeten samt beskriver kvinnligt och manligt som “överförda abstraktioner” (Hirdman 

2003, s. 16). Därmed fanns idén om att skapa ett foto där alla personer bär liknande 

klädsel trots olika sätt att uttrycka sig. Ericson (2009, s. 17) refererar till Ward och 

Winstanley (2003) som hävdar att brandmannens uniform är fylld med symbolik och att 
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genom gemensam uniform markeras gemenskapen i arbetslaget. I undersökningen 

diskuterades det också att uniformen betonade likhet mellan de i arbetsgruppen. Detta 

var anledningen till att statisterna i den konstruerade bilden bar liknande klädsel och 

fungerade som en markering om att de var jämlikar (se bilaga 3).  

 Studiens konstruerade bild ämnade att bryta genusslentrianen genom att 

kombinera människor med utomnordiskt utseende, skandinaviskt utseende och en man 

som sminkade sig. En kombination som bryter och blandas med normen: den ljushyade 

mannen med kort hår och skäggstubb (bilaga 1 och 2). Det fanns en medvetenhet hos 

oss att allt som står i kontrast till den rådande normen är bottenlös. Den bild som 

fotograferades var ett av flera sätt att skapa en normbrytande bild inom ramen för den 

representation av brandman som förmedlats av Gästrike Räddningstjänst två 

platsannonser. 

 

6.2.1 Normbrytande platsannons: text 

Den konstruerade platsannonsens bild och dess text framställdes parallellt. I analysen av 

de verkliga platsannonserna var kontexten avgörande för analysen och därmed skapades 

text och bild på ett sätt att de kompletterade varandra. I analysarbetet av texterna var 

första motiveringen att exkludera begrepp och uttryck, som kunde identifieras, kopplat 

till kön. Inledningsvis byttes yrkestiteln brandman ut till räddningstjänstpersonal för att 

göra yrkestiteln könsneutral. Detta hade också betydelse för vilka föreställningar titeln 

skapade hos oss mottagare. Räddningstjänstpersonal var ett befintligt begrepp som 

redan fanns hos de “deltidsanställda brandmän”/”beredskap”, även kallad 

räddningstjänstpersonal i beredskap. Genom att ta bort “i beredskap” återanvändes delar 

av en befintlig yrkestitel. Samt att påvisa yrkets bredd genom att beskriva att det inte 

enbart syftar till att släcka bränder. Formatet för platsannons tre hämtades från 

platsannons två. Detta för att strukturen hos den konstruerade platsannonsen skulle 

anspela på konventionella element. Från den hämtades även informationen om själva 

organisationen som helhet, vilka ansvarsområden som finns och vilka kommuner 

Gästrike Räddningstjänst arbetar för.  

Den inledande texten skrevs av oss författare med inspiration från Gästrike 

räddningstjänst Handlingsprogram 2016–2019. En del av deras strategi för jämställdhet 

och mångfald är formulerad enligt följande: “Vår verksamhets breddade uppdrag 

förutsätter en räddningstjänst som består av människor med olika bakgrund, kön och 

erfarenheter, för att kunna ge en bättre service till medborgarna” (Gästrike 
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räddningstjänst Handlingsprogram 2016–2019 2016, s. 5). Denna strategi formulerades 

som en del av verksamhetsbeskrivningen i den konstruerade platsannonsen. 

De egenskaper som platsannonsen efterfrågade hos den sökande har delvis 

hämtats från Den genuskodade räddningstjänsten (2015, s. 10) där det gjorts intervjuer 

med ett antal brandmän runt om i Sverige. Anställda i räddningstjänstorganisationer har 

besvarat frågan om vilken den viktigaste egenskapen är hos en brandman, varpå de 

bland annat har svarat: Samarbetsförmåga, empati, kunskap, omtanke, initiativförmåga 

etc. Brandmannayrket innefattar arbetsinsatser för samhällets invånare. 

Omhändertagande av människor i utsatta situationer är en del av brandmannens 

arbetsuppgifter. Ericson (2011, s. 33) refererar till Tracy och Scott (2006) som hävdar 

att föreställningar om yrket bekräftas genom att specifika arbetsuppgifter betonas, 

såsom riskfyllda och tyngre uppgifter. Detta medan de omvårdande delarna av 

brandmannayrket inte nämns alls eller underkommuniceras. Dessa arbetsuppgifter är 

kopplade till föreställningar om maskulinitet kontra femininitet, varav de omvårdande 

kopplas till det sistnämnda (Ericson 2011, s. 33). I de två verkliga platsannonserna var 

de omvårdande egenskaperna hos brandmannen i skuggan av de fysiska. Därmed 

hämtades tonaliteten från en platsannons (se bilaga 4) från ett av de mest 

kvinnodominerande yrkena i Sverige: Undersköterska (Statistiska Centralbyrån (SCB) 

2016, s. 58). Detta för att se hur informanterna tolkade en annan tonalitet för 

tjänstebeskrivningen av brandmannen. Detta för att utmana det sätt som 

brandmannayrket tidigare har kommunicerats genom Gästrike Räddningstjänst 

platsannonser (bilaga 1 & 2).  

Kvalifikationerna i den konstruerade platsannonsen är hämtade från platsannons 

två. Detta i form av utbildningskraven. Då brandmannayrket bland annat handlar om att 

vårda och bemöta människor var det, i denna annons, meriterande med erfarenhet av 

omvårdnad. I Gästrike Räddningstjänst strategi står det bland annat att det breddade 

uppdraget kräver en räddningstjänst med olika bakgrund (Gästrike räddningstjänst 

Handlingsprogram 2016-2019 2016, s. 5). Därmed stod det i platsannons tre att det var 

meriterande om sökande var flerspråkig.  

Ur en jämställdhetsaspekt formulerades texten under rubriken “Lön”: “All 

räddningstjänstpersonal får samma ingångslön och har likvärdig löneutvecklingskurva” 

(se bilaga 3). Kontaktpersonerna i den konstruerade annonsen är fiktiva och utvalda 

med kvinnliga och manliga namn. Ambitionen var att låta jämställdhetsaspekten och 
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människor med olika bakgrund få genomsyra även i dessa delar av annonsen.  

 

6.2.2 Sammanfattning av text- och bildanalys 

Genom analys av Gästrike Räddningstjänst platsannonser går det att tolka som att kön, 

norm och genus tar sig uttryck visuellt genom bilderna men också i texterna. Den äldre 

platsannonsen från år 2009 har fyra ljushyade män porträtterade och detta utgör i sin tur 

normen för yrket brandman i sammanhanget. De egenskaper som beskrivs hos den 

sökande brandmannen kan förstås som manligt betingade. Det är således bilden och 

texten i kombination med varandra som bekräftar normen om brandmannen. Genus kan 

tydas genom att yrket i sig är mansdominerat och sett till de teorier som presenterats 

tidigare går brandmannens arbetsuppgifter och egenskaper i linje med vad som 

uppfattas som manligt. I den andra platsannonsens bild bekräftades normen återigen. 

Där endast en kvinna fanns representerad i bild. Den andra platsannonsens text förhöll 

sig könsneutralt bortsett från yrkestiteln brandman. Fokus på den fysiska styrkan, som 

är kopplat till det manliga, hade inte lika mycket utrymme i texten som i den första 

platsannonsen. Dessutom genomsyras båda platsannonserna av orden “brandman” och 

“brandmän” som skapar associationer om vilket kön yrket utövas av. 

 

6.3 Metodsteg 2: Resultat 

Här presenteras resultatet av receptionsanalyserna. Informanternas tolkningar 

sammanfattas utifrån Stuart Halls teori om tre tolkningar: dominant, förhandlande och 

oppositionell. Enligt figuren går det att tyda att några av informanternas tolkningar var 

svåra att placera inom ramen för Halls modell. Dessa benämns som “Går ej att placera”. 

 

 Dominerande 

tolkning 

Förhandlande 

tolkning 

Opposition-

ell tolkning 

Går ej att 

placera 

Platsannons 1 1 3 2 0 

Platsannons 2 1 3 0 2 

Platsannons 3 3 1 1 1 

 

Figur 1 - fördelning av informanternas tolkningar utifrån Halls modell. 

 

I figur 1 presenteras resultatet av fördelningen mellan Halls tre tolkningar. Vid läsning 

av den första platsannonsen gjorde en informant en dominerande tolkning, tre 
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informanter gjorde förhandlande tolkningar och två informanter gjorde oppositionella 

tolkningar. 

Efter läsning av platsannons två var det ingen informant som kunde placeras 

inom ramen för den oppositionella tolkningen, men en informant gjorde en 

dominerande tolkning och tre personer en förhandlande sådan. Svaren som två av 

studiens informanter var svåra att placera i någon av Halls tre tolkningar. De förhöll sig 

passiva i tolkningsförfarandet till platsannons nummer två. Dessa intervjuer genererade 

för lite material för att kunna göra en rättvis bedömning om vilken typ av läsning de 

gjort. På förekommen anledning är dessa informanter placerade under rubriken “Går ej 

att placera” (se figur 1). 

Den tredje platsannonsen hade en jämnare fördelning mellan de olika 

tolkningarna. Tre informanter gjorde en dominerande tolkning, en informant gjorde en 

förhandlande och en informant gjorde en oppositionell tolkning samt att en informant 

var svårplacerad. Denna informant placerades i kolumnen “Går ej att placera” (figur 1).   

Denna studies urval baserades medvetet på en grupp människor som hade ett 

flertal gemensamma aspekter: ålder, kön och i vilken stad de bodde i. De lever inom 

samma kultur där kulturens koder kommuniceras. Informanterna tolkade 

platsannonserna annorlunda i vissa fall men i andra på snarlika sätt. Resultatet av 

intervjuerna visade att det fanns en föreställning om brandmannen och denna bild var i 

vissa fall gemensam för informanterna. Hall (1993, s. 95) hävdar att vissa koder kan 

verka så naturliga att det accepteras utan någon närmare reflektion. Dessa kodade 

tecken är något som inövats från ung ålder; koder som inte ifrågasätts (Hall 1993, s. 95). 

På liknande sätt beskriver Fiske (2004, s. 137) normer och att normer är det förväntade; 

det allmänt accepterade. På samma sätt gick det att avläsa vissa av informanternas 

reaktioner vid läsning av den normbrytande platsannonsen; att detta var något oväntat.  

Det fanns en informant som gjorde en oppositionell tolkning av den 

normbrytande jobbannonsen. Detta kan förklaras med att det var någonting oväntat och 

att det kodade meddelandet inte accepterades. Det var avvikande från det sätt som 

brandmannen tidigare kommunicerats.  

 En informant gjorde en förhandlande tolkning av den normbrytande annonsen. 

Informanten förstår det kodade meddelandet men ställer sig förhandlande till 

meddelandets mening. Detta genom att reflektera över innehållet tillsammans med egna 

resonemang om utbildning. Detta skulle kunna beskrivas med det Østbye (2004, s. 23) 

hävdar: att tolkningar sker inom ramen för den enskildes förståelseram och att det inte 
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är förrän den enskilde kliver ur denna som detta förståelsemönster bryts. 

 Tre informanter gjorde en dominerande tolkning, de avkodade meddelandet på 

det sätt som det blivit kodat. Meddelandet accepterades av läsaren men det var också en 

platsannons som var oväntad.  

 

6.3.1 Sammanfattning receptionsanalys och intervjuer 

Efter receptionsanalysen gick det att uppfatta att informanterna inte enbart förhandlade 

om meningen hos meddelandet för den enskilda platsannonsen, de förhandlade också 

om genus. Vad är kvinnligt och manligt? Trots att informanterna aldrig fick en fråga 

som berörde kvinna/man, kvinnligt/manligt så riktades det ändå fokus mot detta under 

intervjuerna. Diskussionerna föll ständigt tillbaka på om det var en man eller kvinna de 

sökte, om platsannonsen var kvinnlig eller manlig. Den könsneutrala och normbrytande 

platsannonsen skapade också föreställningar om genus och kön. Hur hade resultatet av 

dessa intervjuer sett ut om intervjuerna genomförts med platsannonser från ett yrke som 

inte har någon tydlig koppling till kön? Ett yrke som är mer könsfördelat framför 

könsdominerat. Ordet brandman kan ha skapat föreställningar om vem brandmannen är 

och kan vara. En informant berättade att, oavsett vilken annons hon läser, så präglar 

hennes “undermedvetna bild” om vem brandmannen är. 

 

Föreställningar om brandmannen 

Efter analysen av intervjuerna med studiens informanter gick det att utläsa att det finns 

många olika föreställningar om vem som kan arbeta som brandman. Fagerström och 

Nilson (2008, s. 58) hävdar att stereotyper är byggda på generaliseringar av individer i 

samhället och att brandmannayrket blev synonymt med hjälte efter den 11 september. 

Vilket ligger i linje med en informants kommentar, som menar: “Det är liksom att man 

(är) en riktig hjälte (som brandman). Macho liksom” (Informant 4). Den första 

platsannonsen tolkades av informanterna på olika sätt men ord som användes för att 

beskriva denna var: hård, fyrkantig, skrämmande och macho. En informant pratade om 

jargonger och sa:  

 

 “[...] ‘så här ska du vara för att passa in, annars är du mesig’. Den känslan får jag via 

  den här annonsen. Du ska vara [...] exakt som dom annars passar jag inte in”  

  (Informant 2).  
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Den normbrytande var i förhållande till den första annonsen “snällare” och “trevlig”. 

Informanternas tolkningar av den andra annonsen talade för att denna annons gav mer 

utrymme för mångfald och öppnade upp för en bredare målgrupp. Detta genom att bland 

annat ha med en kvinna i bild samt en person med utomnordiskt utseende. Flertalet av 

studiens informanter ansåg att det fanns många som kunde söka denna tjänst. Den 

normbrytande annonsen var i förhållande till den andra annonsen lite bredare ändå.  

  Diskussionen om platsannonserna skulle kunna beskrivas som att samtalet gick 

från att Gästrike i första platsannonsen sökte en man, sedan blev det en diskussion om 

att de sökte “både och”: man och/eller kvinna, i den tredje och normbrytande 

platsannonsen blev ansökan bredare och nu sökte de en person som var 

omhändertagande och flerspråkig med mindre fokus på kön. Informant 2 sa: “Den här 

känns tryggare för vem som helst att söka. Det går inte att säga ‘den här personen passar 

inte in här’. Jag skulle våga söka den hära” (Informant 2). Följaktligen svarade 

informant 3 att: “Dom söker en [...] flerspråkig och [...] en omhändertagande person 

[...]” (Informant 3). Informant 6 förändrade sitt svar om vilken person hon ansåg passa 

för yrket. Från att exemplifiera med manliga personer i början av intervjun till att sedan, 

efter läsning av den normbrytande annonsen, exemplifiera med hennes moster. En 

informant beskrev den normbrytande platsannonsen som “feminin” och att annonsen 

lyfter ”kvinnliga” egenskaper i syfte att locka fler kvinnor. Informantens tolkning går i 

linje med det Ericson (2011, s. 33) skriver och refererar till Tracy och Scott (2006): att 

föreställningar om brandmannayrket är kopplat till brandmannens arbetsuppgifter. Att 

de fysiska och riskfyllda uppgifterna är kopplade till föreställningar om maskulinitet. 

Det framkommer att brandmannens mer omvårdande arbetsuppgifter kommer i skuggan 

av de maskulint präglade uppgifterna. Dessa uppgifter som handlar om omvårdnad är 

kopplade till föreställningar om femininitet (Ericson 2011, s.33). Sett till det Ericson 

skriver gjorde denna informant en koppling som innebar att femininitet och omvårdnad 

även kan kopplas till ett kvinnodominerande yrke. Informanten säger att: Där står det 

‘inom omvårdnad’. Jag har erfarenhet att fler kvinnor arbetar där. Det är sällan jag 

träffar en man i vården. Då är det mest kvinnor som är majoriteten. Man anspelar på det 

för att locka fler kvinnor (Informant 4). Trots att platsannonsen framställdes 

könsneutralt, genom att varken använda orden man eller kvinna, skapade platsannonsen 

föreställningar om kön och genus. Några informanter påtalade också att yrkestiteln 

brandman skapade en bild av vem platsannonsen riktade sig till, en informant sa “[...] 

Det är [...] en bild på fyra män och att dom nämner ordet brandman vilket man kopplar 
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genast till män när man läser ordet man” (Informant 4)”. Hälften av informanterna 

uppmärksammade att yrkestiteln bytts ut till “räddningstjänstpersonal” i den 

normbrytande platsannonsen.  

 

En viss typ av tjej och om att passa in 

Vid analysen av studiens intervjuer framkom det att många av informanterna talade om 

en specifik typ av kvinnlig brandman. Om att det var en specifik typ av kvinna som 

“passar” som brandman. Detta genom att säga: “en annan typ av tjej”, “jag är nog inte 

den tjejen”, “Jag känner ingen tjej som vill bli eller som skulle passa. Inte nån av mina 

tjejkompisar i alla fall” och “det finns nog många kvinnor som skulle passa, men inte 

jag”. Detta visar att det inte bara finns en föreställning hos informanterna om vem (den 

manliga) brandmannen är, utan även om vem den kvinnliga brandmannen är. En 

informant såg kvinnan Bullet framför sig, en muskulös karaktär i TV-programmet 

Gladiatorerna, när hon läste den första platsannonsen. 

Van Zoonen (1994, s. 31) skriver att för att kunna bryta historiskt kopplade idéer 

om kvinnan och mannen behöver man bli medveten om vilka dessa kopplingar är. Vad 

det är som avgör att man tänker på kvinnan på ett visst sätt och mannen på ett annat. 

Genom att identifiera dessa föreställningar kan man också skapa nya sätt att beskriva 

kvinnor och kvinnlighet. Hon hävdar även att mänsklig identitet och kön är en social 

konstruktion. Att det egentligen inte finns något “rätt” sätt att porträttera vad som är 

kvinnligt eller manligt (Van Zoonen 1994, s. 31).  

Vissa informanter talade om “en annan typ av tjej”. Detta kan baseras på att 

informanterna har förutfattade meningar om hur den (kvinnliga) brandmannen är. En 

kvinna som inte har samma egenskaper som informanterna själva. En kvinna som vissa 

informanter själva inte kunde identifiera sig med. Ganetz (2004, ss. 3–4) talar om att 

både kvinnor och män upprätthåller genusslentrianen. Att de hjälper till att bekräfta idén 

om vad som är manligt och kvinnligt. Det går att tyda genom dessa intervjuer. 

Informanterna bekräftar delvis bilden genom att de inte tro sig kunna arbeta som 

brandmän och talar om någon “annan kvinna” som är mer lämpad för rollen. 

Avslutningsvis var det tre av sex informanter som berättade att de vill, kunna tänka sig, 

alternativt har funderat på att arbeta som brandman. En av dessa tre informanter som 

hade funderat på att bli brandman hade en mer tveksam inställning på grund av de 

fysiska testerna och sa att: “[...] jag sätter upp hinder för att testerna ska vara så svåra så 

jag vill inte prova. Det är så mycket fokus på testerna och inte på människan. Alltså 
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personen” (Informant 3).  

   

7. Personliga reflektioner 

Efter att ha genomfört denna fallstudie har inte bara studiens frågeställningar besvarats. 

Det har även väckts frågor hos oss författare under resans gång. Det framgått att 

Gästrike Räddningstjänsts platsannonser har bäring på hur yrket uppfattas, samtidigt 

som informanternas föreställningar, utöver platsannonsernas kodade mening, bidrar till 

hur informanterna skapar mening. Att kommunikation, alltifrån barnböcker och 

interpersonell kommunikation till filmer, organisationskommunikation och 

platsannonser är bärande av mening- de har betydelse för föreställningarna om 

brandmannen. I utredningen Den könsuppdelade arbetsmarknaden (SOU 2004:43, s. 

147) står det att brandmannayrket var ett av de mest populära yrkena bland barn i 

årskurs 5 och 9. Enkäten som skickades ut år 2003 besvarades av 500 flickor och pojkar 

i utvalda regioner i Sverige. Sett till vilka yrken som utövas av vuxna är inte längre 

brandmannayrket med på listan. Var sker övergången? Om fantasin om att bli brandman 

suddas ut i takt med att människor växer upp - vad spelar då alla interna initiativ för 

roll? Om att locka fler kvinnor och personer med olika bakgrund till Gästrike 

Räddningstjänst och till brandmannayrket i sin helhet. 

 Genomgående har vår studie refererat till den logik som Yvonne Hirdman (1988, 

s. 51) lyfter upp om isärhållande av kön. Denna studie har analyserat platsannonser där 

isärhållandets logik framkommit och genomgående i studien har det talats om kvinnor 

och män, kvinnligt och manligt, femininitet och maskulinitet. I denna studie har detta 

beskrivit som skilda ting på samma sätt har studien också bidragit till isärhållandets 

logik. Tolkningarna från metodsteg ett och två har baserats på att hålla isär kvinnor och 

män samt kvinnligt och manligt. Det är en överdrift att säga att hela fallstudien skulle 

kunna uppfattas som en reproduktion av Hirdmans logik. Men bara sett till teorin har 

studien just gjort detta. Det är svårt att diskutera, bryta ned och analysera det som 

särskiljer kvinnor och män utan att faktiskt hålla isär dem. Det är en förutsättning för att 

sedan skapa, i detta fall, kommunikation som bryter mot rådande normer. Man hamnar 

konstant i ett hamsterhjul och faller alltid tillbaka på ruta ett genom att tala om mannen 

och kvinnan som skilda ting. Hela debatten om kvinnor och män, kvinnligt och manligt 

polariseras genom att ens diskutera det. Samtidigt måste detta plockas isär och 

analyseras för att sedan kunna skapa nya former av kommunikation. Det var en 

förutsättning för att denna fallstudie ens skulle kunna forma en normbrytande 
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platsannons. Den normbrytande platsannonsen kan vara ett första steg för Gästrike 

Räddningstjänst att kommunicera ett yrke som så länge präglats av föråldrade 

strukturer.  

 

8. Förslag på fortsatt forskning  

Resultatet av vår studie skulle kunna uppfattas som ett bidrag till hur räddningstjänster 

skulle kunna skapa normbrytande platsannonser. Omsätts den normbrytande 

platsannonsen i verkligheten skulle Gästrike Räddningstjänst kanske komma närmare 

steget mot att bryta bilden om brandmannen som man och om den kvinnliga 

brandmannen som “en viss typ av tjej”. 

Under detta arbete har det väckts många frågor. Författarna till denna studie 

insåg snabbt att alla frågor inte skulle kunna besvaras. Några lösa trådar som vore 

intressanta att undersöka vidare är bland annat att utveckla denna studie. Detta genom 

att intervjua en bredare grupp av människor med olika kön, ålder och bakgrund för att 

undersöka om det finns olika föreställningar om brandmannen. Och om normbrytande 

kommunikation kan belysa föreställningar som inte bara är en fråga om genus, norm 

och kön utan även en fråga om struktur, kultur och generation.  

Det hade också varit intressant att iscensätta den normbrytande platsannonsen i 

verkligheten. Med förutsättning att Gästrike Räddningstjänst börjar att föra statistik över 

hur många kvinnor som söker sig till organisationen hade det varit intressant om det 

sker någon förändring genom att börja kommunicera normkritiskt.  

Som förslag på fortsatt forskning hade det varit intressant att undersöka flera 

områden inom kommunikation som bekräftar och bidrar till bilden av brandmannen. 

Som nämns i avsnittet “Personliga reflektioner” har olika delar inom området 

kommunikation bäring på hur yrket kommuniceras och uppfattas (barnböcker, filmer, 

interpersonell kommunikation etcetera.). Därför hade analyser av annan kommunikation 

varit intressant att undersöka. Vår studie har bidragit till att påvisa att kommunikation i 

platsannonser har bäring. Därmed skulle det vara intressant att forska vidare vilken 

betydelse andra områden inom kommunikation påverkar människors föreställningar om 

brandmannen, såväl organisationskommunikation som extern kommunikation. Denna 

studies resultat har visat att bilden av brandmannayrket dels bekräftas via 

kommunikation (platsannonserna) men också att normbrytande kommunikation kan 

komma att påverka bilden av yrket.  
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10. Bilagor 

Bilaga 1 - Platsannons 1 

 

Hämtad från: 

https://web.archive.org/web/20100813105105/http://www.gastrikeraddningstjanst.se/grt

j/grtj_sida.aspx?id=40 [2018-06-02]  
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Bilaga 2 - Platsannons 2 

 

 
 

Hämtad från: http://www.gastrikeraddningstjanst.se/toppmeny/nyheter/vi-soker-tre-

brandman-till-gavle-eller-sandviken/ [2018-06-02]  
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Bilaga 3 - Platsannons 3 
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Bilaga 4 - Platsannons för undersköterska  

“Undersköterskor till Bergesta i Gnarp” 
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Bilaga 5 - Intervjuguide 

 

Upplägg 

Samtliga platsannonser skrivs ut på papper. 

Informanten får inledande frågor i steg 1. 

I steg två sker följande: 

Platsannons 1 delas ut, informanten får läsa, tolka och besvara frågor. 

Platsannons 2 delas ut, informanten får läsa, tolka och besvara frågor. 

Platsannons 3 delas ut, informanten får läsa, tolka och besvara frågor. 

Informanten får avslutande frågor i steg 3 och får lämna personliga reflektioner. 

 

Steg 1: Innan platsannonserna visas 

● Berätta lite om dig och din bakgrund? 

● Har du sökt ett jobb någon gång? Hur gjorde du det? 

● Vad gör en brandman till yrket? 

● Vilka egenskaper tycker du en brandman behöver? 

 

Steg 2: Frågor till varje platsannons 

● Vill du berätta vad platsannonsen (1, 2, 3 för sig) handlade om? 

● Skulle du vilja beskriva en person som platsannons 1, 2 och 3 riktar sig till? 

(Möjlig följdfråga) 

● Känner du någon som skulle kunna söka denna tjänst? (Följdfråga) 

 

Frågor efter informanterna läst samtliga platsannonser och steg 1 och 2 är 

genomförda 

● Nu när du har läst samtliga platsannonser, vilka likheter och skillnader finns 

mellan de olika platsannonserna? 

● Är det någon av dessa platsannonser som tilltalar dig mer? (Möjlig följdfråga)  

● Har du funderat på att bli brandman? 

Om och om inte? Vad tror du är anledningen till detta? 

● Skulle du kunna tänka dig att jobba som brandman? 

Motivera/Om och om inte? Vad tror du är anledningen till detta? 

● Om du skulle beskriva brandmannayrket igen, hur skulle du beskriva det då?   


