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Abstract: 

This essay is a qualitative study about Swedish fire-fighters´ ideas of women and people from 

other ethnic backgrounds than Swedish. The problem in focus is why there are difficulties for 

those groups of people to be employed in the Swedish fire service. Can there be ideas of these 

groups which are not favourable for them? And if this is the case, can those ideas be explained 

by gender theory about construction of masculinity? The purpose is to investigate whether the 

absence of women and people from other ethnic backgrounds can be explained by the fire-

fighters´ ideas of those groups. The study consisted of a one day observation and four one hour 

long interviews with fire-fighters from different positions within the Swedish fire service. 

Analysis has shown that there are ideas of women and people from other ethnic backgrounds 

which can make it harder for those groups to be employed in this organization. Ideas of women 

are for example that women have both weaker physical and mental conditions and that this can 

cause problems in serious rescue operations. Ideas of people from other ethnic backgrounds 

than Swedish are for example that those have a different view of the Swedish fire service and 

that this view can be hard to match with the Swedish one. 
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Inledning 

Fram tills jag började skriva den här uppsatsen hade jag aldrig haft kontakt med brandkåren 

mer än att jag ibland hade sett eller hört brandbilar med blåljus och siren åka förbi. Jag 

funderade då ibland på de människor som antagligen befann sig i en svår krissituation och i 

allra högsta grad var beroende av att någon kom och räddade dem. Jag själv har alltid litat på 

att vi har en väl fungerande räddningstjänst i Sverige och att om det skulle hända mig 

någonting så skulle jag kunna få hjälp. Denna känsla finns kvar hos mig då jag nu har fått en 

djupare inblick i räddningstjänstens verksamhet och pratat med räddningspersonal från olika 

positioner inom brandkåren.  

 

Det verkar dock inte vara så för alla i dagens svenska samhälle. Situationer där människor i nöd 

hindrar brandmän från att göra sitt jobb, genom att kasta sten och skära av brandslangar, hör i 

dagens Sverige inte längre till det otänkbara. (Sellius 2003; Folkesson 2005) Som 

intervjumaterialet visar, är dessa händelser än så länge starkt kopplade till framförallt 

storstäderna Malmö och Göteborgs invandrartäta bostadsområden samtidigt som även mindre 

städer såsom Karlstad har börjat visa tendenser som pekar på denna problematik. Utifrån min 

genusvetenskapliga ståndpunkt, ställer jag mig frågan om det kan finnas ett samband mellan 

dessa problem och det faktum att räddningstjänsten än idag är en könsmässigt och etniskt 

mycket homogen verksamhet där kvinnor och personer med utländsk bakgrund oftast lyser med 

sin frånvaro? Om så är fallet, kan dessa personers frånvaro inom räddningstjänsten förklaras 

med genusvetenskaplig teori om maskulinitetskonstruktion? 

 

Jag är i den här uppsatsen intresserad av räddningstjänstpersonalens föreställningar kring 

kvinnliga brandmän och personer med utländsk bakgrund. Är föreställningarna om kvinnor 

förenliga med de föreställningar som finns om brandmän? Är föreställningarna om personer 

med utländsk bakgrund förenliga med dem som finns om den svenska kommunala 

räddningstjänsten? Eller är dessa anledningen till att både kvinnor och personer med utländsk 

bakgrund är underrepresenterade inom yrkeskategorin brandmän, och ofta heller inte aktivt 

uppmuntras till att söka dessa tjänster? 
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Bakgrund 

Här nedan följer en närmare presentation av svenska räddningstjänsten som organisation. 

Informationen om denna är framförallt hämtad från Karlstads räddningstjänsts 

(www.raddningstjansten.karlstadsregionen.se) samt räddningsverkets hemsida (www.srv.se). 

Jag har dock även undersökt om värdefull information kan finnas på några andra 

räddningstjänsters hemsidor. 

 

Räddningstjänsten är idag en organisation som präglas av hårda nedskärningar inom den 

kommunala sektorn och som därför befinner sig i en fas av stora omorganisationer, både vad 

det gäller inom de enstaka brandkårerna och samarbetet dessa emellan. Från att ha varit 13 

personer i utryckningsstyrkan på 60- och 70-talet har man de senaste åren, på grund av 

ekonomiska faktorer, behövt minska utryckningsstyrkorna till fem personer per grupp vilket 

har inneburit att varje brandmans arbetsinsats nödvändigtvis har blivit större. Vidare har 

lagändringar bidragit till att räddningstjänstens arbetsuppgifter allt mer har förändrats från att 

först framförallt omfatta släckningsarbete till att idag omfatta allt ifrån släckningsarbete till ett 

stort förebyggande arbete, utbildning och tillsyn på arbetsplatser och olika typer av projekt. 

Den från 1986 till 2004 gällande räddningstjänst-lagstiftningen byttes i januari 2004 ut mot den 

nya lagen om skydd mot olyckor och den nya lagen tydliggör mer än tidigare den enskildes 

ansvar för brandsäkerheten på alla arbetsplatser. Alla verksamheter skulle då införa ett 

systematiskt brandskyddsarbete, vilket bl.a. innebär egen regelbunden internkontroll av 

brandskyddet, utbildning av personalen, namngiven brandskyddsansvarig och system för 

incidentrapportering. Detta skulle vara gjort senast den 31 december 2004. 

(www.raddningstjansten.karlstadsregionen.se) 

 

Även utbildningen till brandman har setts över och 2003 införde Räddningsverket den nya 

eftergymnasiala utbildningen som också kallas för ”Skydd Mot Olyckor” eller kort ”SMO”. 

(www.srv.se) Till skillnad från den tidigare först åtta veckor långa och senare 15 veckor långa 

utbildningen, som var kopplad till ett s.k. vikariesystem där man under sommarmånaderna fick 

vikariera som brandman och sedan gick en kortare och väldigt praktiskt orienterad utbildning, 

pågår SMO-utbildningen under en två års period. Dagens elever får utökade teoretiska 

kunskaper i förebyggande brandskyddsarbete och får redan tidigt träna på att hålla i utbildning 

och information på skolor och företag. En praktikperiod på någon av landets brandstationer 

ingår också i utbildningen.  
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I en heltidsbrandmans arbetsuppgifter ingår idag att arbeta i utryckningsstyrkan, underhåll av 

materiel, arbeta med förebyggande brandskydd, informationsinsatser samt utbildnings- och 

övningsverksamhet. Hos deltidsbrandmän som oftast har ett annat jobb vid sidan av 

brandmannayrket, begränsas dessa arbetsuppgifter till att innehålla insatser i 

utryckningsstyrkan, underhåll av materiel och enstaka kvällar och helger med utbildning och 

övning. (www.raddningstjansten.karlstadsregionen.se)  

 

Räddningstjänstförbundet i Karlstadsregionen, med Karlstads brandkår som den enda 

heltidskåren, bygger på ett omfattande samarbete mellan heltidskåren och de nio 

omkringliggande deltidskårerna i Vålberg, Grums, Högboda, Kil, Deje, Forshaga, Molkom, 

Hammarö och Väse. Dessutom finns ett frivilligt brandvärn i Värmskog. För att delvis 

kompensera för de minskade insatsstyrkorna har Karlstads brandkår under det senaste året 

inrättad en s.k. flexstyrka som består av brandmän som huvudsakligen jobbar dagskiftet men 

som var femte vecka har en slags beredskapsvecka då de även jobbar nätter. Dessa flexstyrkor 

är idag på grund av det svåra organisatoriska läget snarare regel än undantag på de flesta ställen 

i landet och välkomnas med blandade känslor av de anställda brandmännen.  

 

Anmärkningsvärt är att heltidskåren i Karlstad med ett drygt 30-tal anställda brandmän och ett 

flertal brandförmän och brandmästare, inte har en enda kvinnliga brandman medan fem av de 

nio deltidsbrandkårerna har mellan en till tre kvinnliga brandmän uppdelade på sina olika 

grupper. Detta förhållande bekräftas av statistik för hela landet som visar att andelen kvinnor 

som jobbar som heltidsbrandmän bara utgör 0,6 procent av Sveriges 5100 heltidsbrandmän 

medan andelen kvinnliga deltidsbrandmän är 2,3 procent. (Sellius 2006) Även andelen 

personer med utländsk bakgrund inom räddningstjänsten i Karlstad såsom i hela Sverige är 

liten och, enligt Maina Gustafson, projektledare vid Räddningsverket, troligtvis ännu lägre än 

andelen kvinnor. (Sellius 2006) Eftersom det dock inte existerar någon statistik över detta är 

det svårt att uppskatta hur situationen exakt ser ut. Om man tittar på de olika kårerna i 

Karlstadsregionen blir tydligt att de få personer som ändå verkar ha utländsk bakgrund, 

åtminstone med hänseende till efternamnet, allra oftast kommer ifrån Skandinavien eller 

Finland.  
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Tidigare forskning 

Det material som jag har valt ut för att belysa vilken tidigare forskning som har gjorts på det 

område som jag i den här uppsatsen intresserar mig för, består av ett antal olika vetenskapliga 

rapporter, uppsatser och artiklar. Dessa problematiserar på olika sätt och från olika håll det av 

mig valda ämnet. Däremot tycks det inte finnas svensk forskning som är direkt inriktad på 

samma problematik som tas upp i den här uppsatsen, dvs. med ett tydligt fokus på 

maskulinitetskonstruktion i relation till kategorierna genus och etnicitet, även om 

utgångspunkterna delvis liknar varandra mycket. Dock har den forskning som jag slutligen 

hittade, bidragit med många nya infallsvinklar i mina egna tankeprocesser och varit en 

inspirationskälla för mitt fortsatta skrivande. Jag kommer här nedan kort beskriva 

huvudproblematiken, syftet och en del viktiga slutsatser i varje enskild text och sedan anknyta 

med att förklara, på vilket sätt jag menar att den här uppsatsen dels kan bekräfta tidigare 

forskning och dels utveckla denna på ett antal punkter.   

 

Arbetslivsinstitutet gav 1998 ut rapporten Kvinnor som Brandmän – Utvärdering av 

rekrytering, utbildning och praktik vid Stockholms brandförsvar.  

Denna rapport har sitt ursprung i att institutet 1996 kontaktades av Stockholms brandförsvar 

angående medverkan i en utvärdering av en försöksrekrytering av kvinnor för 

brandmannayrket. Stockholms brandförsvar hade efter den senaste rekryteringen 1994 fått 

kritik av jämställdsombudsmannen JämO, som ansåg att testerna var könsdiskriminerande och 

utformade på ett sätt som omöjliggjorde för kvinnor att bli godkända. (Arbetslivsinstitutet 

1998) Detta eftersom Stockholms brandförsvar aldrig förr hade haft så många kvinnliga 

sökanden men inte en enda av dessa fick anställning som brandman. Författarna förklarar: 

”Projektet skulle genomföras under 1997 avseende åtta kvinnor, och under nästa 

rekryteringsperiod kompletteras med motsvarande studier av minst åtta män.” 

(Arbetslivsinstitutet 1998, s.1) Vidare säger de:  

 

I den aktuella utvärderingen av slutlig rekrytering, grundutbildning och 

praktiktjänstgöring av kvinnliga brandmän har de rekryteringstester och de tester 

som används för att undersöka om brandmannen uppfyller ”minimikraven för 

arbete i utryckningstjänst” som normalt används inom Stockholms brandförsvar 

använts. Dessa har kompletterats med psykologiska tester som beskriver mental 

kapacitet, stresstolerans och attityder, samt med praktiska fysiska tester som är 
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avsedda att mäta såväl teknisk färdighet som fysisk kapacitet i verklighetsnära 

situationer. (Arbetslivsinstitutet 1998, s.2) 

 

Efter sex månaders praktiktjänstgöring skulle man låta varje kvinnlig projektdeltagares 

arbetsledare göra en bedömning. Det visade sig att inte alla kvinnliga deltagare klarade av de 

olika arbetstesterna vid första försöket men ju mer tid de fick för att träna på just 

brandmannarelaterade fysiska övningar desto bättre blev deras resultat. Eftersom praktiktiden 

var kort, antalet kvinnliga projektdeltagare litet och de flesta kvinnor var i samma ålder och 

relativt unga drar författarna slutsatsen att unga, vältränade kvinnor i åldern 20-27 kan fungera 

i arbetet som brandman. De ger också förslag på hur man skulle kunna fortsätta arbeta med 

frågan. Dessa innehåller bl.a. mer information till allmänheten om rekrytering och testernas 

innehåll innan rekryteringen börjar, för att uppmärksamma kvinnor på möjligheterna att arbeta 

i brandförsvaret, mer tid för förberedelse till instruktörerna och bättre kunskap om kvinnor som 

elever och bättre information och förberedelse till stationerna. Rapporten Kvinnor i 

utryckningsstyrka baseras på samma projekt men är dock utgiven av Stockholms brandförsvar 

självt.  

 

Per Folkessons rapport Reaktioner, handlingsmönster och erfarenheter hos räddningspersonal 

under och efter en svår insats (Folkesson 2003) behandlar Backabranden1 och de personer som 

deltog som brandmän och sjukvårdspersonal vid denna brandkatastrof. Hans utgångspunkt är 

framförallt ett psykologiskt perspektiv men han berör även frågor som är mycket intressanta ur 

ett genusvetenskapligt perspektiv. Eftersom över 90 % av all räddningspersonal och 100 % av 

brandmännen i räddningsinsatsen var män, menar Folkesson att insatsen utgör ett tydligt 

exempel på ett könsrelaterat fenomen och hänvisar till Connells begrepp a configuration of 

gender practice. Han säger att: ”Könsrelaterade fenomen har en tendens att vara tvådelade och 

motsatta. Inom genusvetenskapen sammanfattas detta i begreppet könets dikotomi och i 

vardagslag i begreppen man och kvinna, manligt och kvinnligt.” (Folkesson 2003, s.116) 

Folkesson använder begreppen inkludering och exkludering och kallar dessa för de 

dikotomiserade könskategoriernas verkningsform. Som exempel på inkluderingsmekanismer 

nämns bl.a. brandmännens strävan efter att skapa gemenskap och trygghet i arbetslaget men 

också åtgärder som görs för att hindra enstaka brandmän från att bli s.k. solospelare. Tecken på 

                                                 
1 Backabranden ägde rum under natten mellan den 29 och den 30 oktober 1998 i en industrifastighet vid 
Backaplan på Hisingen i Göteborg. Vid tiden för branden pågick ett diskotek för ungdomar i lokalen. 63 personer 
omkom, över 200 skadades.   
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feghet och bristande samarbetsvilja kan uppfattas som förräderi och leda till exkludering. Ett 

annat exempel på exkludering är att kvinnor inte fanns närvarande som brandmän i insatsen. I 

rapporten tas därefter upp Connells begrepp ”hegemonisk maskulinitet” och Folkesson menar 

att: ” Det är mycket möjligt att den snabba, fokuserade, effektiva och samordnade insats som 

genomfördes av brandmännen är en manifestering av hegemonisk maskulinitet, men i så fall ett 

mycket tillfälligt uttryck.” (Folkesson 2003, s.117) Han menar dock att eftersom samma 

brandmän hemma på stationen kan ägna sig åt aktiviteter som att stryka eller laga mat och 

skiljer sig från maskulinitetsidealen Bogart och Stallone även genom ett öppet känsloliv så är 

relationen mellan kön och maskulinitet långt ifrån självklar. (Folkesson 2003) 

 

Rapporten Diskurser kring kvinnor i uniform, skriven av Sophia Ivarsson och utgiven av 

Försvarshögskolan, undersöker varför det fortfarande finns så få kvinnliga deltagare i militära 

yrken, trots att Försvarsmakten i Sverige har varit öppen för kvinnor i drygt 20 år. (Ivarsson 

2002) Jag ser här en viss likhet med situationen för kvinnor inom brandförsvaret även om jag är 

medveten om att dessa två organisationer skiljer sig åt på flera olika sätt. Undersökningen utgår 

huvudsakligen ifrån två perspektiv. Det ena baseras på att föreställningar om krig och krigaren 

fortfarande är starkt sammankopplade med det manliga könet och att kvinnor många gånger är 

betydligt mer negativt inställda till militära aktioner, det andra på mäns mer eller mindre 

uttalade negativa attityder mot kvinnors inträde i ett yrkesområde som så starkt associeras till 

det manliga könet. Författaren beskriver kvinnors särskilda ställning i yrket med att säga: 

”Kvinnor ska antas och behandlas på samma villkor som män men samtidigt bibehålla sin 

kvinnlighet annars har de ju inget specifikt att tillföra med till organisationen.”(Ivarsson 2002, 

s.29) Vidare hänvisar hon till en studie av det Amerikanska försvaret och säger:  

 

Kvinnorna bestraffades/nedvärderades om de å ena sidan var för manliga, å andra 

sidan för kvinnliga. Kvinnors strategi blir då att hitta en balans mellan 

förväntningarna på att uppträda ”kvinnligt” men samtidigt tillräckligt manligt för 

att uppfylla arbetsuppgiftens maskulina krav. (Ivarsson 2002, s.30) 

 

Mathias Ericson, doktorand i sociologi, gav 2003 på uppdrag av Räddningsverket ut rapporten 

”Brandman och man: aktualisering av kön i brandmannayrket”. Istället för de fysiska och 

psykiska testerna fokuserar denna rapport mest på förståelsen av yrkesrollen och på hur 

föreställningar om kön får betydelse i skapandet av normer kring arbetet som brandman. Han 

menar att debatten om kvinnliga brandmän har väckt starka känslor för att den utmanar 
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föreställningar om såväl brandmän som kön. (Ericson 2002) Ericson problematiserar det 

manliga idealet inom brandmannayrket och menar att den rådande machobilden inte bara ställer 

till med problem för kvinnor utan även för män. Han säger att: 

 

Vissa av de brandmän jag intervjuat upplevde föreställningen negativt, exempelvis 

då den antogs bidra till de låga lönerna. Främst handlade det dock om att de inte 

ansåg sig kunna eller vilja motsvara detta ideal. För det första då machobilden 

underordnade deras egna förståelser av yrkesrollen som betonade exempelvis 

omvårdnads- eller omsorgsaspekter eller vikten av kunskap och erfarenhet. För det 

andra då föreställningen om att brandmän är eller bör vara extremt fysiskt starka 

män kunde tvinga dem att försvara hur de kunde arbeta som brandmän trots att de 

inte motsvarade machobilden. (Ericson 2002, s.154) 

 

Dessa män är därför positiva inställda till en ökad andel kvinnor inom brandförsvaret eftersom 

dessa utmanar machobilden om brandmannen. Det finns dock också många tecken på att dessa 

åsikter inte företräds konsekventa och Ericson förklarar att: ”Det var föreställningar om 

brandmän och föreställningar om kvinnor som var svåra att förena.” (Ericson 2002, s.7) Enligt 

Ericson har rekryteringskraven blivit mer svårtolkade då antalet kvinnliga sökanden har ökat. 

En förklaring till många brandmäns motstånd mot ett jämställdhetsarbete kan alltså förstås som 

att dessa försöker bevara sitt tolkningsföreträde gentemot ledningen och utomstående då dessa 

ställer krav på ökad jämställdhet. Angående kvotering menar Ericson att det verkar som att 

frågor om jämställdhet inom räddningstjänsten uppfattas som synonymt med frågor kring 

fysisk styrka och kvotering. (Ericson 2002) 

 

Den av JÄMO prisbelönade C/D-uppsats, skriven av Hanna Glans och Bettina Rother, med 

titeln ”Är vi jämställda nu? – om kvinnliga brandmän och implementering av en 

jämställdhetssatsning vid Malmö Brandkår” (Glans & Rother 2005) utgår, i likhet med 

Ericsons rapport, från att det är av stor betydelse vilka föreställningar kring jämställdhet och 

kön som existerar hos de individer som är involverade i en särskild händelse eller en 

organisation. De två frågeställningarna som ska besvaras är vilka uppfattningar och 

föreställningar angående jämställdhet som går att utläsa ur materialet och hur uppfattningar om 

jämställdhet kan kopplas till könade förståelser av brandmannayrket och av organisationen i 

fråga, samt på vilka sätt dessa förståelser uttrycks? Författarna menar att det finns en 

överordnad gemensam förståelse av brandmannayrket och visar hur de olika föreställningarna 
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kring jämställdhet inom organisationen får betydelse för förståelsen och implementering av en 

jämställdhetssatsning som ”Kvinnlig brandman”. (Glans & Rother 2005) De lyfter fram… ”hur 

en könsneutral förståelse av brandmannayrket och av organisationen som sådan får 

könsspecifika konsekvenser för primärt den grupp som ska jämställas”. (Glans & Rother 2005, 

s.2) Jämställdhetssatsningar är enligt Glans och Rother viktiga även om de kan vara 

problematiska. De menar att:  

 

Projektet har kritiserats både av personal och från de fackliga leden. Det har 

hävdats vara ett kvoteringsprojekt med avsikt att ”fuska” in kvinnor i 

verksamheten. Projektdeltagarna har påståtts tillträda genom sänkta fysiska krav 

och genom att ledningen laborerat med deras testresultat. Det har även framförts 

argument om att kvinnliga brandmän, på grund av bristande fysisk styrka och 

teknisk okunnighet, utgör en säkerhetsrisk för både kollegor och tredje part. På 

dessa grundvalar har projektet dessutom av Kommunalarbetarförbundet anmälts 

till både JO och JämO för att bl.a. vara diskriminerande av män. (Glans & Rother 

2005, s.8) 

 

En del av de kvinnliga projektdeltagarna ville framförallt bli behandlade på samma sätt som 

männen och göra sitt jobb. De tvingas dock balansera mellan att inte vara för kvinnliga eller för 

manliga. Glans och Rother förklarar att: ”Paradoxerna i uppfattningen att kvinnor och män 

konkurrerar på lika villkor samtidigt som kvinnor inte tros lämpliga för yrket, får, vilket projekt 

‘Kvinnlig brandman’ enligt oss visat, en rad konsekvenser.” (Glans & Rother 2005, s.89) En av 

anledningarna till att dessa motsägelsefulla uppfattningar fortfarande kan finnas, kan enligt 

författarna vara att de olika synsätten kopplas samman och framförs av en enhetlig förståelse av 

brandmannayrket. (Glans & Rother 2005) 

 

Artikeln ”It’s no place for a lady”, skriven av Andrea Lee (Lee 2000), beskriver hur 

könsrelaterade fördomar och förväntningar spelar stor roll för jämställdhetssatsningar på 

traditionellt manliga arbetsplatser som brandkåren. (Lee 2000) Lee menar att de kvinnor som 

har fått anställning inom brandkåren har haft lite betydelse för organisationsstrukturerna som 

fortsätter vara manligt präglade. Hon pratar om en s.k. ”implementeringsklyfta”, vilket innebär 

att det ofta är en lång väg från de goda intentionerna till åstadkomna förändringar.  Kvinnor 

definieras som problem utifrån argument om deras biologi, emotionalitet och sexualitet och 

Lee menar att kön spelar roll medan ras/etnicitet osynliggörs som problem. (Lee 2000) 



 11 

Som jag tidigare nämnde så utgår ingen av de ovan presenterade rapporterna, uppsatserna och 

artiklarna från både genus och etnicitet som två samverkande kategorier i konstruktionen av 

maskulinitet. Faktorer som etnicitet men även klass, ålder, sexualitet, kroppskonstitution, 

regionalitet, mm nämns dock i flera rapporter. Glans & Rother ser tydliga tecken på rasism 

men tycker sig kunna utläsa ur enkätsvaren i deras undersökning att kön är en mer 

exkluderande kategori än etnicitet. Då svaren handlade om invandrare nämndes dessa som 

män, vilket gör att kvinnor och invandrare blir två olika grupper.  (Glans & Rother 2005) 

Mathias Ericson antyder samma tendens och hänvisar till ett inlägg i branschtidningen 

”Sirenen”: ”Men de former av personliga nedvärderanden som bl.a. kom till uttryck i Pråmes 

inlägg verkar i större utsträckning vara legitimt att göra på grundval av kön än på etnicitet. Att 

antyda att man skulle vara negativ till en ökad andel män (med invandrarbakgrund) är istället 

något man är försiktig med.” (Ericson 2002, s.39) Ericson lyfter dock i sina resultat, förutom 

kön, framförallt andra faktorer såsom klass, sexualitet, ålder och kroppskonstitution. Andrea 

Lee kommer delvis fram till samma slutsatser som Glans och Rother men framhäver tydligt att 

även ras/etnicitet har stor betydelse. Hon avslutar med att säga att: 

 

After considerably more than a decade of equal opportunity in Nothshire there 

were, in 1999, six female whole time fire-fighters out of a total of 1,013. This 

constitutes 0.6 per cent of the total number of whole time fire-fighters. Such 

numbers might be described as “tokenism”, a false power which masculine society 

offers to a few women who “think” like men. However, it is perhaps even more 

significant that the numbers of Black and Asian fire-fighters is lower still at 0.4 per 

cent. (Lee 2000, s.86)  

 

Den ovan presenterade forskningen problematiserar på olika sätt och från olika håll 

inkluderings- och exkluderingsmekanismer inom räddningstjänsten och andra liknande 

organisationstyper. Jag menar dock att inget av de ovan nämnda forskningsbidragen till fullo 

har använt sig av den fulla förklaringspotentialen som ryms i Robert W. Connells teori om 

hegemonisk maskulinitet, särskilt när denna kombineras med homosocialitetsbegreppet, när det 

gäller att undersöka exkludering av både kvinnor och personer med utländsk bakgrund. En 

beskrivning av teorin om hegemonisk maskulinitet och homosocialitetsbegreppet följer här. 
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Teoretiska utgångspunkter och begrepp 

I analysen kommer mina teoretiska utgångspunkter främst att ligga i den, av den kritiske och 

profeministiske mansforskaren Robert W. Connell utvecklade teorin om ”hegemonisk 

maskulinitet” och olika forskares aspekter på området ”homosocialitet”. Connell ser 

maskulinitet som något som konstrueras både i relation till kvinnor och andra män, vilket gör 

att hans teori är särskilt lämplig för att belysa just mitt problemområde. Eftersom han dock inte 

explicit använder sig av homosocialitetsbegreppet, vilket jag menar utgör ett viktigt inslag i 

analysmaterialet, finner jag det lämpligt att komplettera med detta. Jag kommer här att ge en 

kort introduktion i dessa olika sätt att beskriva konstruktionen av maskulinitet och deras 

tillhörande begreppsapparat.  

 

Teorin om hegemonisk maskulinitet 

Robert W. Connell ser maskulinitet inte som ett sammanhängande objekt som man kan 

utveckla en enhetlig vetenskap omkring. Han menar dock att det är möjligt att ha en 

sammanhängande kunskap om de olika infallsvinklarna som vetenskapen har arbetat utifrån 

och säger att: ”If we broaden the angle of vision, we can see masculinity, not as an isolated 

object, but as an aspect of a larger structure.” (Connell 1995, s.67) Connell är intresserad av 

att utveckla ett ramverk för att kunna urskilja olika typer av maskuliniteter och förstå 

dynamiken dessa emellan. Först och främst är det dock viktigt att definiera vad som menas med 

begreppet ”maskulinitet” ur Connells perspektiv. Det är viktigt att se att maskulinitet inte kan 

existera utan dess motsats feminitet och att kulturer som inte behandlar maskulinitet och 

feminitet som polärt motsatta karaktärstyper inte heller kan sägas ha ett maskulinitetskoncept.  

 

Det har, enligt Connell, tidigare funnits fyra huvudsakliga utgångspunkter när det gällde att 

förklara och definiera maskulinitet. Dessa består av det essentialistiska, det positivistiska, det 

normativa och det semiotiska synsättet. Connell menar att dessa på olika sätt är missvisande 

och säger:”Rather than attempting to define masculinity as an object (a natural character type, 

a behavioural average, a norm), we need to focus on the relationships through which men and 

women conduct gendered lives.” (Connell 1995, s.71) Han menar vidare att: 

 

Masculinity, to the extent the term can be briefly defined at all, is simultaneously a 

place in gender relations, the practices through which men and women engage that 
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place in gender, and the effects of these practices in bodily experience, personality 

and culture. (Connell 1995, s.71)  

 

Connell ser genus som ett sätt som social praktik är ordnat på och menar att vardagslivet är 

organiserat i genusprocesser som står i relation till det han kallar den ”reproduktiva arenan”. 

Den reproduktiva arenan innefattar allt ifrån sexuell upphetsning och samlag, barnafödsel och 

barnomsorg till kroppsliga skillnader och likheter mellan könen. Han är tydlig med att påpeka 

att begreppet ”reproduktiv arena” på ett bättre sätt än ”biologisk bas” visar att det handlar om 

historiska processer som innefattar kroppen, inte om en fast uppsättning av biologiska 

egenskaper:  

 

Gender is social practice that constantly refers to bodies and what bodies do, it is not 

social practice reduced to the body. Indeed reductionism presents the exact reverse 

of the real situation. Gender exists precisely to the extent that biology does not 

determine the social. (Connell 1995, s.71)  

 

Social praktik är enligt Connell alltid beroende av situationen och formas inom särskilda 

strukturer av sociala relationer. Genusrelationer, som är de relationer mellan människor och 

grupper som är kopplade till den reproduktiva arenan bildar en av de stora strukturerna i alla 

dokumenterade samhällen. Praktiken eller praktikerna som uppstår i denna struktur består inte 

av från varandra isolerade handlingar utan är istället samlade i större enheter som Connell 

kallar för konfigurationer. Maskulinitet och feminitet är alltså konfigurationer av genuspraktik. 

Connell menar att det är viktigt att inte se dessa som statiska utan istället som processer som 

sammanlänkar dessa praktiker och ger exempel på olika nivåer som konfigurering av 

genuspraktik förekommer – det individuella livet, diskurs, ideologi eller kultur och institutioner 

som stat, arbetsplats och skola. Det är, enligt Connell, viktigt att påpeka att ordnandet av 

praktik genom genus inte behöver ha något som helst biologiskt att göra med reproduktion. 

Länken till den reproduktiva arenan är istället social. (Connell 1995) 

 

Connell går vidare med att förklara att eftersom genus är en struktur av social praktik, är den 

också länkad till andra strukturer. Två viktiga kategorier som genus interagerar med är ras och 

klass. Det finns dock även andra kategorier som också har betydelse såsom nationalitet eller 

positionen i världsordningen. Connell förklarar förhållandet dessa emellan genom att säga att: 

”To understand gender, then, we must constantly go beyond gender. The same applies in 
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reverse. We cannot understand class, race or global inequality without constantly moving 

towards gender.” (Connell 1995, s.76) Med ett ökande fokus på samspelet mellan genus, ras 

och klass har det enligt Connell blivit alltmer vanligt att uppmärksamma multipla 

maskuliniteter, vilket han välkomnar men också problematiserar. Det finns, enligt honom, en 

risk att analysen av dessa blir statisk vilket kan leda till karaktärstypologi, ett oändligt 

uppräknande av olika maskuliniteter. Det är alltså viktigt att fokusera på genusrelationer män 

emellan för att inte se dessa som fasta karaktärstyper.  

 

‘Hegemonic masculinity’ is not a fixed character type, always and everywhere the 

same. It is, rather, the masculinity that occupies the hegemonic position in a given 

pattern of gender relations, a position always contestable. (Connell 1995, s.76) 

 

Enligt Connell kan hegemonisk maskulinitet definieras som den konfiguration av genuspraktik 

som innefattar det för tillfället accepterade svaret på frågan om patriarkatets legitimitet, vilket 

garanterar (eller anses ska garantera) mäns överordning och kvinnors underordning. (Connell 

1995) Detta innebär inte att de som anses förkroppsliga den hegemoniska maskuliniteten även 

är de som har mest makt. Dessa kan mycket väl vara filmskådespelare som t.ex. John Wayne 

eller Humphrey Bogart eller till och med fantasifigurer. Personer med mycket makt eller 

välstånd kan å andra sidan vara långt ifrån den hegemoniska positionen i det privata livet. 

Connell menar dock att det vid uppkomsten av hegemonisk maskulinitet allra oftast finns ett 

samband mellan de kulturella idealen och institutionell makt. Han säger därför att: ”So the top 

levels of business, the military and government provide a fairly convincing corporate display of 

masculinity, still very little shaken by feminist women or dissenting men.” (Connell 1995, s.77) 

Enligt Connell innebär hegemonisk maskulinitet en för tillfället accepterad strategi. När 

omständigheterna ändras kan nya grupper utmana de gamla lösningarna och forma en ny 

hegemoni.  

 

Men är det då bara kvinnor som är underordnade den hegemoniska maskuliniteten? Connell 

menar att även vissa grupper av män underordnas och nämner homosexuella män som den 

främsta gruppen. Det kan dock även finnas heterosexuella pojkar och män som är 

underordnade. En sak som alla underordnade män, enligt Connell, verkar ha gemensamt är att 

de på olika sätt anses som feminina. (Connell 1995) En tredje grupp bland män blir synlig när 

man betänker att bara en väldigt liten del av alla män verkligen förkroppsligar det hegemoniska 

idealet. Han menar att:”If a large number of men have some connection with the hegemonic 
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project but do not embody hegemonic masculinity, we need a way of theorizing their specific 

situation.” (Connell 1995, s.79) Connell menar att maskuliniteter som tjänar på den patriarkala 

dividenden, fördelen att som man vara överordnad kvinnor, utan att behöva utsätta sig för de 

spänningar och risker som det innebär att stå i patriarkatets frontlinje, kan kallas för complicity 

eller på svenska ”delaktiga”. Männen som lever denna maskulinitet respekterar oftast sin fru 

eller moder, är aldrig våldsamma, deltar i husarbetet, tjänar familjens lön. Det som utmärker 

denna grupp är att de allra flesta männen är skeptiska mot feminister eftersom de helt enkelt 

inte ser vad som är problemet. 

 

Hegemoni, underordning och delaktighet är, enligt Connell, relationer inom genusordningen. 

Som jag tidigare nämnde så kan samspelet mellan genus och andra kategorier som ras och klass 

skapa fler samband mellan maskuliniteter. Connell använder begreppen marginalisering och 

auktorisering och förklarar att:”Marginalization is always relative to the authorization of the 

hegemonic masculinity of the dominant group.” (Connell 1995, s.81) Han tar som exempel upp 

svarta idrottsstjärnor i USA som mycket väl kan vara bärare av hegemonisk maskulinitet. 

Dessa enstaka individer har dock ingen effekt på svarta i allmänhet som fortsätter att vara 

marginaliserade. Avslutningsvis påpekar Connell att: 

 

I emphasize that terms such as `hegemonic masculinity´ and ´marginalized 

masculinities´ name not fixed character types but configurations of practice 

generated in particular situations in a changing structure of relationships. Any 

theory of masculinity worth having must give an account of this process of change. 

(Connell 1995, s.81) 

 

Homosocialitet 

Begreppet “homosocialitet” har inom könsteoretisk forskning använts enda sedan 1960-talet. 

Det har dock under 1990-talet, i samband med ett ökat intresse för män och maskuliniteter, fått 

ökad popularitet och betydelse. Jean Lipman-Blumen var tidig med att använda begreppet och 

definierade homosocialitet som:  

 

The seeking, enjoyment, and/or preference for the company of the same sex… The 

basic premise of this homosocial view of sex roles suggests that men are attracted 

to, stimulated by, and interested in other men. It is a process that is noticeable in 
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early childhood and is channelled and encouraged by the entire range of social 

institutions within which males live. (Lipman-Blumen 1976)  

 

Hennes definition har alltså en känslomässig dimension som nästan kan liknas vid någon typ av 

förälskelse. En annan könsteoretisk forskare som tidigt beskrev homosociala sammanhang var 

Rosabeth Moss Kanter. Hon använder sig dock inte av begreppet homosocialitet utan använder 

istället ”homosexuell reproduktion” och ”homosocial reproduktion” för att beskriva den 

ständiga osäkerhet som chefer upplever i sitt arbete. (Kanter 1977) Hon anser att chefer känner 

sig osäkra när det gäller kvinnors sätt att kommunicera och att dessa därför finner det är lättare 

att omge sig själva med andra män. Med ”homosexuell reproduktion” menar hon de processer 

som leder till att kvinnor exkluderas från ledande poster medan begreppet ”homosocial 

reproduktion” mer inriktar sig på hur vissa män väljs till chefspositioner just eftersom de liknar 

dem som är ansvariga för tillsättningen av dessa.  

 

Gerd Lindgren, Susanne Andersson och Charlotte Holgersson är tre svenska forskare som på 

senare år har intresserat sig för och gjort flera studier på området homosocialitet. Lindgren har 

bl.a. undersökt hur kön och makt är sammankopplade på en sjukhusklinik (Lindgren 1996), 

Andersson har bl.a. gjort en studie kring status, homosocialitet och maskuliniteter inom 

närpolisen (Andersson 2003) och Holgersson diskuterar homosocialitet bl.a. i artikeln 

”Homosocialitet som könsordnande process” (Holgersson 2006).  

 

Lindgren menar att mäns avsikt inte nödvändigtvis behöver vara att exkludera kvinnor utan att 

homosocialitet snarare ska förstås som en bekräftelseritual i en grupp med liknande 

erfarenheter. (Lindgren 1996) I denna bekräftelseritual är det centralt att markera den specifika 

manliga gruppens överordning gentemot kvinnor och andra män, vilket bl.a. kräver att alla män 

ansluter sig till den gemensamma jargongen eller åtminstone inte motsätter sig den. 

Exkluderingen av kvinnor är alltså snarare en effekt av bekräftelseritualen än en aktiv vilja att 

utesluta dessa. Hon tar också upp mäns relationsarbete som en viktig faktor för det 

homosociala samspelet och hänvisar till Øjstein Gullvåg Holter (Holter 1994) när hon skriver:  

 

Avståndet mellan män är något som män ”väljer” och inte något som påtvingas 

dem, menar Holter. Frånvaron skapar grunden för självständighet och styrka att 

klara av tillvaron på egen hand. (Lindgren 1996)  
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Slutligen använder hon begreppet ”kooptation” för att förklara att det finns särskilda regler för 

att bli upptagen i den manliga gemenskapen. Dessa kräver förutom egenskapen ”man” också att 

man har något värdefullt och nytt att tillföra gruppen. Lindgren menar att kvinnor idag ofta 

formellt kan bli medlemmar i manliga sammanhang men att det oftast finns informella regler 

som motverkar det generella medlemskapet. (Lindgren 1996)  

 

Andersson diskuterar i sin avhandling Ordnande praktiker – en studie av status, homosocialitet 

och maskuliniteter utifrån två närpolisorganisationer (Andersson 2003) konstruktionen av ett 

”homosocialt vi” och ser skillnader i hur starka dessa homosociala band är på Ytterstads Näpo 

respektive Innerstads Näpo. Hon menar att Ytterstads Näpo visar på kontinuerliga ordnade 

praktiker där de äldsta männen konstruerar ett homosocialt ”vi”. Det bildas således en zon som 

utestänger kvinnorna men även några av de yngre männen. Innerstads Näpos män visar också 

på homosociala samspel men i jämförelse med Ytterstads Näpo agerar männen där i mycket 

högre grad heterosocialt. Andersson tar upp mobilitet som en viktig faktor och säger att:  

 

… om den förväntade strategin för att avancera är individuell förflyttning, så 

kanske de stabila och mellanmanliga homosociala grupperingarna på de lägsta 

nivåerna snarare blir en belastning än en tillgång. De så att säger snärjer mer än 

vad de ger. (Andersson 2003, s.155) 

 

Hon menar att det homosociala samspelet hos Ytterstads Näpo visserligen ger männen makt i 

sin egen organisation men att deras maktsfär inte sträcker sig utanför denna. Denna 

homosociala gruppering är därför inte attraktiv att vara en del av för andra än dem som redan 

har sin plats. (Andersson 2003)  

 

Holgersson diskuterar olika syn på homosocialitet i sin artikel ”Homosocialitet som 

könsordnande process” (Holgersson 2006). Hon ser homosocialitet som ”… en könsordnande 

process där vissa män inkluderas och ömsesidigt bekräftar varandra som överordnade, medan 

kvinnor och andra män exkluderas” och menar till skillnad från Lindgren men i likhet med 

Andersson att: 

 

… homosociala processer mellan män kan pågå även om kvinnor finns närvarande, 

men att kvinnor då utgör en nödvändig periferi för dessa mäns interaktion, dvs. att 

de inte utmanar könsordningen. (Holgersson 2006, s.35) 
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Hon påpekar också betydelsen av att se relationen mellan kön och andra sociala maktstrukturer 

såsom klass, etnicitet och sexualitet för att kunna förstå homosocialitet som en könsordnande 

process och visar på flera exempel där homosocialitet är intimt sammankopplad med 

heteronormativitet. (Holgersson 2006) Mot bakgrund av denna genomgång av olika sätt att se 

på maskulinitetskonstruktion, formuleras problem och syfte som nedan. 

 

Precisering av problem och syfte 

Problemställningen, som jag i den här uppsatsen intresserar mig för, lyder: Varför finns det 

svårigheter för kvinnor och personer med utländsk bakgrund när det gäller att få anställning 

inom den kommunala räddningstjänsten? Kan dessa bero på räddningstjänstpersonalens 

föreställningar om kvinnor och personer med utländsk bakgrund? Om så är fallet, kan 

genusvetenskaplig teori om maskulinitetskonstruktion bidra till att förklara dessa 

föreställningar? 

  

Syftet är att pröva om avsaknaden av kvinnor och personer med utländsk bakgrund inom 

räddningstjänsten, kan förstås som ett uttryck för maskulinitetskonstruktion bland 

räddningstjänstpersonalen. 
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Metod 

Materialet som låg till grund för den här uppsatsen, bestod av fyra intervjuer och en 

observation. Som jag kommer att beskriva nedan, kom det allra främst att bli de fyra – cirka en 

timmes långa – intervjuerna som blev mitt analysmaterial medan observationen fick en mer 

underordnad och indirekt roll i arbetet med analysen. Observationen har dock varit viktig för 

att ge mig en första inblick i räddningstjänstpersonalens vardag. 

 

Val av metod 

Då den här uppsatsen inriktar sig på föreställningar och dessa inte tidigare är kända, anser jag 

att endast en kvalitativ metod är tillräcklig och tillfredsställande. Eftersom intresset dessutom 

ligger på en viss grupp människor, har undersökningen varit upplagd som en kvalitativ 

fallstudie där brandmän på räddningstjänsten i Karlstad är fallet. Enligt Merriam (1994) är den 

kvalitativa fallstudiemetoden särskild lämplig om man vill beskriva och tolka mer än att ta reda 

på följderna av ett visst beteende. Dessutom innebär fallstudier ett sätt att studera komplexa 

sociala enheter. Eftersom metoden är förankrad i verkliga situationer, ger den en uttömmande 

och holistisk redogörelse av en viss företeelse. Man kan säga att den kvalitativa 

fallstudiemetoden inriktar sig på upptäckt av ett visst fenomen eller företeelse, insikt om hur 

det är beskaffat och en djupare förståelse som vidgar läsarens kunskaper och kan ge upphov till 

nya frågor. (Merriam 1994) 

 

Både för att kunna göra ett urval till de intervjuer som skulle göras och för att få en bättre 

förståelse för den arbetsmiljön som brandmännen befinner sig i, har en observation på 

räddningstjänsten i Karlstad genomförts. Merriam menar att: ”Det finns många skäl till varför 

en forskare väljer att samla in information genom observationer. Som ett slags ”outsider” kan 

en observatör lägga märke till saker och ting som blivit rutin för deltagarna själva, vilket kan 

leda till en större förståelse av hela sammanhanget.”(Merriam 1994, s.102) Förhållandet 

mellan en outsider- och en insiderposition som deltagande observatör diskuteras sedan också 

vidare:  

 

Fallstudieforskare är i själva verket sällan renodlat deltagare eller observatörer. 

De är snarare vad Gans kallar en forskande deltagare, en som deltar i en social 

situation men som personligen endast är engagerad till vissa delar för att kunna 

fungera i rollen som forskare. (Merriam 1994, s.107)  
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Funderingar kring om observationen skulle föregå intervjuerna eller om den skulle äga rum 

efter att intervjuerna hade genomförts, har varit viktiga då det finns för- och nackdelar med 

båda alternativen. En observation som äger rum i förväg, kan öka forskarens förståelse för 

brandmännens arbetsmiljö och dessutom ge värdefull information angående, vilka frågor som 

kan ställas i en kommande intervju. En sådan observation kan också uppdaga hur relationerna 

brandmännen emellan ser ut och hur de förhåller sig till varandra i olika situationer. Å andra 

sidan kan en observation som föregår intervjuerna också innebära risker för 

forskningsprocessen. T.ex. finns risken att forskaren lär känna sina informanter för väl för att 

dessa inte skulle bli påverkade av den kunskap som de då har om denne som person. Dessutom 

ökar risken att det konkreta syftet med undersökningen avslöjas för tidigt, vilket också kan ha 

konsekvenser för hur informanterna svarar i intervjusituationen. En observation i anslutning till 

de genomförda intervjuerna har fördelen att forskaren då på sätt och vis kan kontrollera att en 

del av svaren hon har fått, stämmer överens med hennes egen uppfattning av situationen. Å 

andra sidan finns då en risk att forskaren letar efter händelser eller utsagor som kan bekräfta 

hennes analys och att denna blir alltför subjektiv. Ett sista problem som dyker upp vare sig 

observationen äger rum innan eller efter intervjuerna beskriver Merriam som följer: ”Slutligen 

medför det ‘bedrägeri’ man gör sig skyldig till vid en deltagande observation en obestämd 

känsla av skuld och en tendens att identifiera sig med de människor som studeras.” (Merriam 

1994, s.108) Med en medvetenhet om de för- och nackdelar som detta val för med sig, beslöt 

jag att genomföra observationen innan informanterna skulle väljas ut. Denna observation kom 

dock att få relativt liten betydelse i arbetet med analysen och var mer ett sätt att få en inblick i 

brandmännens vardag. 

 

Eftersom tanken med uppsatsen är att få fram människors känslor, erfarenheter och åsikter i 

form av föreställningar, har jag valt att genomföra kvalitativa intervjuer med låg grad av 

standardisering och relativt låg grad av strukturering. Enligt Patel & Davidson (2003) har 

graden av standardisering sin utgångspunkt i principer om mätning och helt standardiserade 

intervjuer används därför nästan på samma sätt som enkäter för att jämföra och generalisera. 

Jag är dock, som jag nämnde tidigare, inte ute efter att generalisera utifrån de svar som jag har 

fått utan vill snarare få en förståelse för hur just mina informanter upplever den särskilda 

situation som behandlas. När det gäller struktureringsgraden så har förhållandevis öppna frågor 

valts, eftersom dessa lämnar stort utrymme för informanten att själv tolka och svara inom. 

Detta val gjordes dels på grund av att kunskapen om forskningsobjektet var för liten för att 

kunna ställa mer konkreta frågor, dels på grund av att informanternas svarsmöjligheter inte 
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skulle riskera att påverkas så mycket så att värdefull information skulle gå förlorad. Merriam 

menar att: ”Ostrukturerade intervjuer är användbara framförallt när forskaren inte vet 

tillräckligt mycket om en företeelse för att kunna ställa relevanta frågor. Därmed finns det inga 

färdigformulerade frågor och intervjun är därmed i grunden explorativ.” (Merriam 1994, s.88) 

Genom att ställa ett antal viktiga kärnfrågor har dock säkerställts att informanterna inte lämnar 

intresseområdet för mycket. En av huvudpunkterna har varit att ta reda på, hur brandmännens 

upplevelser i verkliga situationer formar gemensamma föreställningar kring hur det t.ex. är att 

åka på insatser i bl.a. Rosengård eller Kronoparken i Karlstad eller vilka egenskaper som krävs 

för att kunna vara en bra brandman. Varför föreställningar kan vara intressanta att undersöka, 

förklaras i boken Att förklara samhället. (Danermark, m.fl. 2003) I boken påpekas att 

föreställningar kan vara både riktiga och felaktiga och att de ofta är motsägelsefulla. 

Författarna säger dock att:  

 

De är icke desto mindre betydelsefulla. En felaktig uppfattning av ett fenomen kan 

vara lika viktig information för forskaren, som en korrekt; det kan vara en väsentlig 

aspekt av fenomenet självt att det uppfattas på detta felaktiga sätt. Det är också 

viktigt att se, att även om en uppfattning är felaktig eller falsk, så är den ändå 

verklig – den existerar och den informerar och motiverar konkreta handlingar och 

fenomen. (Danermark, m.fl. 2003, s.71)  

 

Tillvägagångssätt 

Kontakten till Karlstads räddningstjänst fick jag genom svenska räddningsverkets 

genusrådgivare och projektledare i mångfaldsfrågor, Maina Gustafsson, som jag tidigare hade 

varit i kontakt med. Hon gav mig kontaktuppgifter till en av räddningstjänstens brandmästare 

som blev min kontaktperson under den tiden som jag ägnade åt att planera och genomföra 

observationen och intervjuerna. Detta innebar att jag vände mig till denne, så fort jag behövde 

veta något om den praktiska planeringen och genomförandet av observationen och intervjuerna 

och fick hjälp av denne på plats, med att hitta till de olika brandmän som jag fick följa under 

observationen. Det var även i samråd med denna brandmästare som jag bestämde att antalet 

informanter skulle vara fyra.  Då mitt intresse var att få djupgående skildringar av 

brandmännens upplevelse i vissa speciella situationer, ansåg jag att fyra intervjuer skulle vara 

ett lämpligt antal, vilket brandmästaren menade var möjligt att ordna. Det var brandmästaren, 

som för övrigt själv ställde upp som informant, som hjälpte mig med urvalet. Jag hade dock i 

förväg ställt krav på att intervjupersonerna skulle komma från olika positioner inom 
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räddningstjänsten och visa på en spridning i ålder. Detta krav uppfylldes och mina informanter 

bestod slutligen av fyra anställda, med olika befattningar inom räddningstjänsten, som visade 

på en åldersspridning på cirka 30 år. Intervjuerna som varade i genomsnitt en timma spelades 

in på band, vilket jag hade informerat om i förväg och som accepterades av samtliga 

informanter. I tre av fyra fall gjordes intervjun i ett litet bibliotek på räddningstjänsten, där det 

var tyst och lugnt. Den gången då biblioteket var upptaget, gjordes intervjun i ett annat rum på 

räddningstjänsten där man också kunde vara ostörd. 

 

Det faktum att jag inte själv valde ut mina intervjupersoner, utan fick de tilldelade av en av 

brandmästarna som dessutom själv ställde upp som informant, kan ha spelat in på vilka 

intervjusvar jag hade möjlighet att få. Det kan i värsta fall ha varit så, att jag bara fick tala med 

personer som var relativt positivt inställda till kvinnliga brandmän och sökanden med utländsk 

bakgrund. Resultaten hade alltså möjligtvis kunnat vara tydligare än de som jag nu har fått. Jag 

menar dock att eftersom mina krav på spridning i positioner och ålder uppfylldes, minskades 

denna risk. Dessutom hade jag ju även om jag själv hade valt ut mina informanter, inte kunnat 

vara säker på att dessa avslöjar alla sina åsikter. 

 

Att jag ibland ställde konkreta frågor om hur det t.ex. upplevs att åka ut till invandrartäta 

bostadsområden som Kronoparken, kan möjligtvis anses som ledande fråga och till viss del ha 

påverkat och begränsat mina informanters svarsmöjligheter. Eftersom min problemformulering 

dock är mer inriktad på om det finns föreställningar om kvinnliga brandmän och personer med 

utländsk bakgrund och inte i första hand vilka, menar jag dock att detta i den här typen av 

undersökning kan anses vara ett mindre problem. 

 

Forskningsetiska reflexioner  

Som valet av tidpunkten för observationen och valet av intervjumodell har visat, är det av stor 

betydelse att forskaren är medveten om alla de faktorer som kan påverka 

undersökningsprocessen och på så sätt också i förlängningen analysen. Lena Grip förklarar i sin 

text ”Annanhet – en påverkansfaktor i den kvalitativa forskningsprocessen” (Grip 2004) 

begreppen självreflexion och positionalitet genom att säga att det handlar om ens position i 

rummet och i det sociala livet. Hon menar att: ”Det handlar om kön och etnicitet, om klass, 

ålder, utbildning, sexuell läggning, men också om att förstå vilka mentala kartor som styr våra 

uppfattningar om människor vi möter i vår forskningsprocess. Dessa faktorer har betydelse för 

vilka vi är, vår identitet och hur vi utformar vår forskning.” (Grip 2004, s.155) Samtidigt 
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refererar hon också till Ruth Butler (Butler 2001) och säger att: ”… uppgifter om kön, klass, 

etnicitet, sexualitet, ålder, handikapp osv. ofta blir en meningslös rutin för att visa på 

medvetenhet om positionalitet, men som sedan inte vägs in i rapport och undersökning, utan 

står som ett klargörande för sig självt.” (Grip 2004, s.155) 

 

Hur har då min sociala position i förhållande till brandmännens påverkat intervjusituationen? I 

alla fyra intervjuerna möttes två vita västerländska män. Det finns dock troligtvis ett antal 

viktiga faktorer som skiljde mig som person och student i genusvetenskap ifrån dessa män. 

Även om jag har stor respekt för de insatser som räddningstjänsten regelbundet är en viktig del 

av, kan jag dock i min genusvetenskapliga och feministiska förankring ställa mig kritisk till 

räddningstjänsten könsfördelning och undra vilka följder detta kan ha för deras förmåga att 

möta hela allmänhetens behov i olika situationer. Det är möjligt att de flesta brandmän aldrig 

tidigare har haft liknande funderingar. Jag är alltså inte kritisk till enstaka individers 

engagemang och förmåga i sig utan ställer mig bara frågan om hur faktumet att nästan 

uteslutande alla brandmän är män, och dessutom med stor majoritet svenska män, påverkar 

mötet med allmänheten som inte bara består av män utan även kvinnor och barn och dessutom 

människor med annan etnisk bakgrund. Enligt Folkesson fokuserar brandmän i den akuta 

räddningsinsatsen på sin yrkesroll och kopplar tillfälligt bort stora delar av sitt vardagliga jag 

och medvetande. Trots det menar jag att dessa män även i en akutsituation fortfarande är just 

män och att detta på något sätt kan speglas i deras föreställningar om olika människor de möter. 

Jag menar att jag kan hitta intervjusekvenser i Folkessons beskrivning av Backabranden 

(Folkesson 2005) som styrker detta. Ett citat från en brandman som deltagit i räddningsinsatsen 

visar t.ex. att denne tydligt minns ett av de kvinnliga offrens babyblå bh och trosor, medan jag i 

hela Folkessons presentation av Backabranden inte kunde hitta berättelser om manliga offers 

underkläder. (Folkesson 2005, s.164) 

 

Även om jag alltså delade kön med mina informanter, gjorde min position som student i 

genusvetenskap att jag även kunde möta ett visst motstånd från informanterna när det gällde att 

avslöja vissa kritiska punkter. Något som jag däremot menar gjorde intervjusituationen mer 

avslappnad och fick informanterna att känna sig trygga, var min relativt låga ålder i förhållande 

till flera av de intervjuade. 
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Resultat 

Innan jag nu går över till analysen, anser jag det som viktigt att påpeka att Karlstads 

kommunala räddningstjänst är en medelstor räddningstjänst i en medelstor svensk stad och 

personalen där kan därför uppleva vissa sakförhållanden och problem annorlunda än deras 

kollegor i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. Detta kan ha en viss betydelse för 

analysens fokus och resultat. Det verkar dock också existera gemensamma föreställningar av 

vad det innebär att vara brandman i dagens Sverige, och jag menar därför att det borde finnas 

resultat i den här uppsatsen, som kan vara behjälpliga även för att förklara situationen i 

storstadsmiljön. 

 

Som jag tidigare har påpekat, belyser Connells teori om hegemonisk maskulinitet och 

homosocialitetsbegreppet konstruktionen av maskulinitet från något olika perspektiv. Jag 

kommer här nedan använda mig av dessa skillnader för att kunna belysa olika delar av 

materialet. 

 

Brandmannen med stort ”M” 

Eftersom jag i den här uppsatsen särskilt är intresserad av vilka olika föreställningar som 

existerar hos räddningstjänstens personal, vill jag börja med att undersöka brandmannen som 

fenomen. Vem är ”brandmannen”? Hur ser en ”brandman” ut? Vilka egenskaper har 

”brandmannen”? Då jag i mina intervjuer med räddningstjänstpersonalen inte i huvudsak var 

intresserad av deras bild av sin egen faktiska förmåga, utan snarare av föreställningen de har 

om vad samhället förväntar sig av dem, lät frågan som jag ställde till mina informanter: ”Hur 

tror du att samhället förväntar sig att en brandman ska vara?” Jag menar inte att frågan om 

deras faktiska förmåga därmed är oväsentlig, utan anser bara att samhällets förväntningar, och 

framförallt räddningstjänstpersonalens föreställningar om dessa, är av större betydelse när det 

gäller att förstå den slags fantom- eller idealbild som brandmännen skapar och försöker att leva 

upp till.  

 

”Mångkunnig”, ”trygg”, ”vältränad” är attribut som på ett eller annat sätt förekommer i alla 

mina informanters beskrivningar av vad som krävs av en brandman. Man menar även att ”folk 

litar på brandmannen” och beskriver brandkåren som något ”stort, starkt och säkert” som 

”hjälper alla i olika situationer”. Jag anser att dessa beskrivningar ger uttryck för en som ovan 

nämnd fantom- eller idealbild, vars könstillhörighet underförstått är den manliga, och menar att 
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detta kan ses i relation till det som Lindgren säger angående det homosociala samspelet. Hon 

säger att detta samspel:  

 

… kan förstås som en synkroniserad och genom konkurrens uppdriven 

bekräftelseritual (överordningstablå) i en grupp med liknande erfarenheter. Detta 

ritualtal resulterar i en framväxande fantom (idealbild) gentemot vilken alla önskar 

eller tvingas att kalibrera sin manlighet. Jag tror att detta är en del av grundvalen 

till den homosociala attraktionen. (Lindgren 1996, s.7)  

 

Även Connells teori om ”hegemonisk maskulinitet” beskriver ju en slags idealbild som ytterst 

få män kan leva upp till men som trots detta eftersträvs av majoriteten av dagens män. Han 

säger: 

 

This is not to say that the most visible bearers of hegemonic masculinity are always 

the most powerful people. They may be exemplars, such as film actors, or even 

fantasy figures, such as film characters. (Connell 1995, s.77) 

 

Intervjusvar som t.ex. ”det går inte att komma och säga, det här fixar vi inte”, ”vi måste fixa 

det” och ”det de inte klarar av, det tycker de att vi ska göra” visar nödvändigheten med och 

svårigheten i att leva upp till denna fantom. De förtydligar även allvaret i de situationer som 

brandmännen regelbundet befinner sig i. Om man dessutom betänker det faktum att skiftlagen 

hela tiden krymper på grund av minskande ekonomi och kommunens krav på effektivisering, 

förstår man var intervjusvar som att ”det går inte att ersätta folk med enbart utrustning” och 

”varje individ eller varje kille måste klara av olika saker mycket mer idag” har sitt ursprung. 

Den senare meningen är dock också intressant eftersom den återigen visar att det faktiska 

antalet kvinnliga heltidsbrandmän inom Sveriges kommunala räddningstjänster är så litet, så att 

ord som individ och kille i räddningstjänstpersonalens språkbruk lätt smälter ihop och kan ses 

som synonym till varandra. 

 

Kvinnliga brandmän är inget problem… men 

För närvarande finns, om man bortser ifrån administrativ personal och städpersonal, ingen 

kvinna bland de anställda på räddningstjänsten i Karlstad. Jämställdhetslagens sjunde, åttonde 

och nionde paragraf som handlar om rekrytering säger:  
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7 § Arbetsgivaren skall genom utbildning, kompetensutveckling och andra lämpliga åtgärder 

främja en jämn fördelning mellan kvinnor och män i skilda typer av arbete och inom olika 

kategorier av arbetstagare. 

8 § Arbetsgivaren skall verka för att lediga anställningar söks av både kvinnor och män. 

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

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

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

söka se till att andelen arbetstagare av det könet efter hand ökar. 

Första stycket skall dock inte tillämpas, om särskilda skäl talar emot sådana åtgärder eller 

åtgärderna rimligen inte kan krävas med hänsyn till arbetsgivarens resurser och 

omständigheterna i övrigt.  

(Jämställdhetslag 1991:433) 

 

Om det alltså står i lagtexten att arbetsgivaren skall verka för en jämn fördelning mellan 

kvinnor och män – såvida det inte finns särskilda skäl, som för mig är svåra att se – och det 

finns kvinnliga sökanden som vill arbeta som brandmän. Vad är det då som gör att det 

fortfarande är ett så litet antal heltidsbrandmän i Sverige som just är kvinnor? Jag anser mig 

kunna hitta en viktig del av svaret i mitt intervjumaterial kring räddningstjänstpersonalens 

föreställningar och menar att Connells teori om ”hegemonisk maskulinitet” här kan vara 

behjälplig för att beskriva de olika förutsättningar som kvinnor och män har när de ska söka en 

tjänst som brandman. Den hegemoniska positionen kan delvis förklaras som toppen i en 

hierarki, en hierarki där kvinnor dock från början är diskvalificerade i kampen om att nå den 

yttersta toppen eftersom de som grupp är underordnade män. (Connell 1995) Kvinnors 

samhälleliga position, som underordnade män, är ett problem för kvinnliga sökanden till 

räddningstjänsten eftersom det, som Charlotte Holgersson visar i sin artikel ”Homosocialitet 

som könsordnande process”, förutom de formella kraven ofta även finns informella krav för att 

bli upptagen i gruppen. (Holgersson 2006) Holgersson hänvisar i texten till Lindgren (Lindgren 

1996) och förklarar att: 

 

För att bli upptagen i gruppen krävdes förutom rätt könstillhörighet även andra 

egenskaper. En informell huvudregel tycktes vara att den som upptas i gruppen ska 

tillföra något värdefull nytt eller på annat sätt bidra till höjandet av gruppens status. 

Detta urval tycktes ske via det homosociala samspelet. (Holgersson 2006, s.32) 
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Med hänsyn till Lindgrens resonemang kring det homosociala samspelet som ”… en 

synkroniserad och genom konkurrens uppdriven bekräftelseritual (överordningstablå) i en 

grupp med liknande erfarenheter” (Lindgren 1996, s.7), blir dessa krav dock nästan omöjliga 

att uppfylla för den som befinner sig i en underordnad position i den samhälleliga 

maktstrukturen. 

 

Vad sägs då om kvinnor, kvinnor som sökande till räddningstjänsten och redan existerande 

kvinnliga brandmän? Flera av informanterna är snabba med att påpeka att man faktiskt har haft 

en kvinnlig heltidsbrandman anställd i Karlstad. Det verkar dock mer ha handlat om ett kortare 

vikariat som inte övergick till att bli en fast anställning och kommentaren ”med blandade 

resultat” visar att man på räddningstjänsten inte var helt nöjd med kvinnans prestation. 

Intervjusekvenser som ”för två år sen hade vi våran första heltidsbrandman… kvinna… 

(skrattar) kvinnliga brandman här… hon var vikarie här och jobbade i tre månader” visar på en 

osäkerhet när det gäller hur man ska förhålla sig till och uttrycka sig angående kvinnliga 

brandmän. De är dessutom uttryck för det redan nämnda faktum att kvinnor än idag är kraftigt 

underrepresenterade som heltidsbrandmän på majoriteten av landets räddningstjänster. Att det, 

som räddningstjänstpersonalen betonar, finns en större andel kvinnor bland 

deltidsbrandmännen är visserligen riktigt men statistik från år 2006 visar att även denna grupp 

bara utgör 2,3 procent av det totala antalet deltidsbrandmän i Sverige. 

Räddningstjänstpersonalens förklaringar kring varför det förhåller sig på det sättet är flera men 

intervjusvar såsom ”det är problem med muskelstyrkan”, ”de orkar inte lika mycket”, ”de 

klarar inte testerna”, ”det funkade inte fysiskt” och ”man ska helst inte ligga på gränsen i 

testet” visar att det existerar en gemensam föreställning om att kvinnors fysik är sämre än mäns 

och att detta är en avgörande faktor för att kvinnor har svårt att få anställning som brandmän. 

Jag vill här hänvisa till Connells definition av hegemonisk maskulinitet eftersom jag menar att 

det finns en tydlig koppling mellan denna och de föreställningar kring fysisk styrka som 

räddningstjänstpersonalen ger uttryck för:  

 

Hegemonic masculinity can be defined as the configuration of gender practice 

which embodies the currently accepted answer to the problem of the legitimacy of 

patriarchy, which guarantees (or is taken to guarantee) the dominant position of 

men and the subordination of women. (Connell 1995, s.77) 
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Utryckningar och akuta räddningsinsatser utgör bara upp till cirka fyra procent av en 

brandmans arbetstid, vilket jag kan bekräfta efter att ha besökt räddningstjänsten vid flera olika 

tillfällen under min materialinsamling, och jag menar därför att framhävandet av den fysiska 

styrkan som någon av de mest centrala faktorerna i en brandmans vardag är överdrivet. Jag 

anser, med stöd i det som Connell säger om svaret på patriarkatets legitimitet, att den fysiska 

styrkan snarare ska ses som ett verktyg för att upprätthålla brandmännens överordning och 

tolkningsföreträde i förhållande till de kvinnliga aspiranterna. Intervjukommentaren ”… och 

män är väl kanske lite rädda om jobbet kanske så då” bekräftar detta.  

Det finns också andra föreställningar om kvinnliga brandmän som är mer kopplade till den 

mentala styrkan. Alla mina informanter är noga med att påpeka att man personligen inte har 

något emot kvinnliga brandmän – ”bara man klarar testerna”. Samtidigt erkänner man att ”en 

del är väldiga motståndare till kvinnor”… även på räddningstjänsten i Karlstad. Kommentarer 

såsom ”de kan många gånger kanske till och med vara bättre än… än manliga… på många 

sätt”, ”lugnare”, ”känslan för att trösta”, ”inte så blyga för att visa känslor” är ett uttryck för 

könsstereotypa föreställningar och avslöjar en syn om att det primära som kvinnor skulle kunna 

bidra med är just kvinnors traditionella omsorgsorienterade egenskaper. Detta visar sig vara 

problematiskt eftersom det manliga relationsarbetet, enligt Lindgren (1996), styrs av helt andra 

ideal. Hon citerar Holter (Holter 1994) och skriver: 

 

Det manliga relationsarbetet styrs inte av idealen om omsorg och inlevelse, lika lite 

som av medvetna önskemål om makt och herravälde. Det är istället baserat på vad 

som faktiskt fungerar mellan män i det dagliga livet – med en given rangordning 

både i förhållande mellan män och kvinnor, och rangskillnader inom respektive 

kön. (Lindgren 1996, s.9)  

 

Det som alltså anses vara en fördel för kvinnliga brandmän i en situation, den akuta 

räddningsinsatsen där omsorg och vård anses som viktiga inslag, kan i en annan situation, 

brandmännens odramatiska vardagssysslor, bli en nackdel för kvinnorna. 

 

Även kvinnors ålder och barn lyfts fram som två problemområden. Eftersom den 

genomsnittliga åldern bland Sveriges hittills anställda kvinnliga heltidsbrandmän är låg, oroar 

man sig för hur det ska bli när de blir äldre. Intervjusekvenser som ”hur blir det när de blir 50 

och har tre barn”, ”de kanske inte är kvar, de kanske gör något annat”, visar att det finns en 

detaljerad föreställning om att kvinnor från och med en viss ålder och i en viss livssituation 
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saknar förmåga att arbeta som utryckningsbrandmän inom räddningstjänsten. Intressant är att 

en av mina informanter menade att ”åldern (läs: hos män) spelar en relativt liten roll” och ansåg 

sig själv vara ”ganska lättränad” trots att han hade passerat 50 år, samtidigt som en annan 

informants kommentar om att det vore ”förödande för honom (inte riktad till någon särskild 

person) att inte klara testet” visar att det också är bäst så. Jag vill här hänvisa till Holgersson 

(2006), som i sin text relaterar till Frank J. Barrets studie kring maskulinitetskonstruktion bland 

officerare (Barret 1996), och skriver: 

 

Han konstaterar att den dominerande konstruktionen av manlighet inom flottan 

utmärks av fysisk styrka, uthållighet och aggressivitet och den bevisas genom att 

officerarna ständigt utsätts för förödmjukelser. Dessutom återskapar officerarna 

konstruktionen av manlighet genom att kollektivt berätta historier om hur män 

klarar prövningarna och hur kvinnor inte håller måttet. (Holgersson 2006, s.29) 

 

Jag menar inte att exemplet med officerare helt och hållet går att översätta till situationen inom 

räddningstjänsten och vill vara tydlig med att jag, under mina besök på räddningstjänsten i 

Karlstad, inte har sett några tecken på aggressivitet och ständiga förödmjukelser. Däremot finns 

stora likheter i det som Barret säger angående de kollektiva berättelserna om mäns förmåga 

respektive kvinnors oförmåga.  

 

Intressant är att intervjumaterialet även rymmer förslag till lösningar i fall någon av någon 

anledning inte skulle kunna jobba som brandman fram till pensionen: ”Anticimex t.ex. har ju 

brandutbildat folk som ger utbildningar då hos dem… så alla behöver ju inte vara brandmän 

hela karriären… så sett…” Dessutom visar intervjusekvensen ”det kanske kan vara en 

brandman som har problem med ryggen och kanske måste gå upp till dagtid… då har man 

kunnat skapa kanske en liten sådan… tjänst där han åker ut och gör tillsyn och något sådant 

där…” att det även finns särskilda lösningar för brandmän som har skadat sig eller har 

långvariga fysiska besvär. Dessa lösningar verkar dock hittills vara förbestämda män och inte 

ses som alternativ för kvinnor som av olika anledningar tvingas att avbryta sitt arbete som 

utryckningsbrandmän.  

 

Som jag nämnde ovan anses även barn och kvinnors särskilda relation till dessa utgöra en 

viktig faktor i att man ser kritiskt på kvinnors deltagande i aktivt räddningsarbete. Tankar som 

”män och kvinnor har väl kanske lite olika känslor”, ”om de skulle få två, tre barn och du 
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skulle hamna i en trafikolycka där barn är skadade…” och ”de har ju moderskänslor på ett 

annat sätt än vad män har” visar återigen könsstereotypa roller och en föreställning om den 

emotionellt relativt frånvarande fadern. Lindgren som refererar till Holters resonemang kring 

mäns relationsarbete (Holter 1994) säger: 

 

Hans forskning kastar ytterliggare ljus över broderskapets lustfylldhet. Han finner 

att detta arbete har vissa grundläggande drag som bottnar i mäns relationer till 

sina fäder. Utmärkande för relationen till fadern är ett antal principer; frånvaro, 

bortstötande och samtidigt införlivande, latent bearbetning av förhållandet samt 

utagerande. (Lindgren 1996, s.7) 

 

Marginalisering 

Personer med utländsk bakgrund är få inom den svenska kommunala räddningstjänsten och de 

som ändå existerar, kommer oftast ifrån de skandinaviska grannländerna, Finland eller något 

annat, ofta centraleuropeiskt land. Att hitta räddningstjänstpersonal från södra Europa, Afrika, 

Asien eller Sydamerika är, menar jag efter att ha granskat ett flertal räddningstjänsters 

hemsidor, svårt om inte omöjligt. Vilka föreställningar finns om sökanden med utländsk 

bakgrund till räddningstjänsten? Hur ser man på andra länders brandskyddsarbete? Vad 

uppfattas som problem när det gäller att få in fler personer med utländsk bakgrund i 

organisationen? Jag kommer här att redogöra för den delen av mitt intervjumaterial som 

underförstått handlar om föreställningar om manliga sökanden med utländsk bakgrund. Detta 

eftersom jag menar att frågorna, i relation till det jag nämnde ovan angående brandmännens 

benägenhet att i räddningstjänstsammanhang omedvetet se ord som ”individ” och ”kille” som 

synonym till varandra, tolkades som att handla om män. Frågan om föreställningar kring 

kvinnliga sökanden med utländsk bakgrund kommer därför att behandlas i ett eget avsnitt. Jag 

kommer också att undersöka om det kan finnas samband mellan de föreställningar som tydligt 

handlar om sökande till räddningstjänsten och de föreställningar som mer generellt finns kring 

personer med utländsk bakgrund i Sverige.  

 

Intervjusvar såsom ”ju mer invandrare vi får desto bättre är det väl att vi får invandrare i 

brandförsvaret också… självklart” visar att det finns en viss medvetenhet kring 

mångfaldsproblematiken i Sverige idag. Kommentarer som ”intagningen… den tror jag det inte 

är något problem med” och ”vi tar in dem som är bra och duktiga och de som, vi tror, passar för 

det här” tyder dock inte på någon form av djupare självkritik trots att räddningstjänsten än idag 
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har en av de både könsmässigt och etniskt mest homogena organisationerna i landet. Istället 

menar man ”vi har ju inte sådana sökanden” och att man inte vet varför det förhåller sig så. 

Detta anses dock vara en ”bra fråga”. Jag menar att teorin om hegemonisk maskulinitet här kan 

vara behjälplig med att ge en inblick i de mekanismer som bidrar till, dels att personer med 

utländsk bakgrund inte söker till räddningstjänsten, dels att de som söker har svårare att få 

anställning. Connell förklarar att hegemoni, underordning och delaktighet är relationer inom 

genusordningen och fortsätter:”The interplay of gender with other structures such as class and 

race creates further relationships between masculinities.”(Connell 1995, s.80) Han använder 

också begreppet marginalisering som han definierar som följande:” Marginalization is always 

relative to the authorization of the hegemonic masculinity of the dominant group.” (Connell 

1995, s.81) Jag menar, med stöd i Connells resonemang, att personer med utländsk bakgrund, 

och särskilt de som kommer ifrån en helt annan kulturkrets än den skandinaviska, 

marginaliseras i svenska samhället och därmed inte heller uppmuntras till att söka tjänster som 

tydligt är kopplade till en vit och västerländsk hegemonisk maskulinitet. Räddningstjänsten är, 

enligt mig, ett exempel på detta.  

 

Situationer där informanterna anser att det skulle finnas fördelar med att ha brandmän med 

utländsk bakgrund inom räddningstjänsten, är framförallt akuta olycksfall där invandrare är 

inblandade. Personalen anser att de ”utländska brandmännen” skulle kunna ha ”viktiga 

språkkunskaper” och det finns föreställningar om att många människor som kommer ifrån 

andra länder ofta är flerspråkiga, dvs. att de inte bara pratar ett eller två utan snarare tre eller 

fler språk. Det förekommer också intervjusvar som ”det är ju en fördel med olika kunskaper” 

och ”kommer de ännu längre ifrån så kanske de har helt andra grejer”. Anmärkningsvärt, menar 

jag, är att det i likhet med exemplet med kvinnliga sökanden är de utländska sökandes 

säregenskaper som nämns. Att det i dagens Sverige, med en ständigt ökande andel personer 

med utländsk bakgrund, borde vara naturligt att även ha personer från dessa grupper inom sin 

organisation, uppmärksammas visserligen i ett av uttalandena på föregående sida men att det 

knappast finns några, verkar inte ses som något större problem.   

 

Vilka mer generella föreställningar kring personer med utländsk bakgrund kan då utläsas ur 

intervjumaterialet? Kommentaren ”jag har inga närmare vänner som är invandrare” visar att det 

inte är självklart att personalen inom räddningstjänsten har en naturlig kontakt med människor 

som har annan etnisk bakgrund än svensk. Holgersson menar angående rekryteringen till 

chefsposter att: ”Genom att de som ansvarar för tillsättningen av chefsposter reserverar 
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chefspositionerna för individer av sin egen sort, förstärks bilden av att människor av just denna 

sort faktiskt förtjänar dessa positioner.” (Holgersson 2006, s.28) Jag finner att detta inte bara 

är riktigt i fallet med chefer, och därmed kan vara en bidragande faktor i att det är svårt för 

personer med utländsk bakgrund att få anställning inom räddningstjänsten. Informanterna 

påpekar dock tydligt att man inte ser någon skillnad på olika folkgrupper, särskilt när det gäller 

personer i nödsituationer. Detta blir väsentligt om man betänker de flertaliga 

sammandrabbningarna mellan svenska brandmän och personer med utländsk bakgrund i 

invandrartäta bostadsområden som t.ex. Rosengård. Det har där hänt att brandmän inte har 

tillåtits komma fram och att människor kastat sten och försökt att skära av slangar. Även om 

räddningstjänstpersonalen i Karlstad anser att dessa problem (ännu) inte finns i deras stad, visar 

intervjusekvenser som ”de kanske har en syn på brandkåren som något otrevligt och hotfullt”, 

”de ska göra jobbet själva” och ”då ska de ta över” att man är medveten om de konflikter som 

finns på andra håll i landet. Det visar också, vilket jag har förståelse för, att man står relativt 

oförstående inför dessa. Frågan om hur det upplevs att rycka ut till olika delar av staden 

avslöjar dessutom att det trots allt existerar problem i Karlstad även om dessa än så länge är 

små jämförd med situationen i storstäderna. Det pratas om containerbränder i Kronoparken och 

man menar att det där alltid är ”femton invandrarbarn som står runt omkring”. Kommentaren 

”då har någon varit där och tänt”, visar vilka man menar har ansvar för dessa bränder. ”På 

Henstad är det annorlunda”, säger en av informanterna, ”det finns ingen där som står och tittar 

på”. Jag menar att vissa av dessa problem orsakas av räddningstjänstens homogena 

organisationsstruktur, vilken kan ge upphov till etnocentrism och ett bristande förtroende för 

räddningstjänsten bland stora grupper av personer med utländsk bakgrund. Det är därför, enligt 

mig, av allra största vikt att personer med utländsk bakgrund söker och får anställning inom 

den svenska räddningstjänsten. 

 

I skärningspunkten mellan genus och etnicitet 

I det här avsnittet är min ambition att få en inblick i vilka föreställningar som finns om 

eventuella kvinnliga sökanden med utländsk bakgrund. Den frågan som jag ytterst ställer mig, 

är om det är den kvinnliga könstillhörigheten eller det faktum att personen har en annan etnisk 

bakgrund än svensk, som är den avgörande faktorn när det gäller svårigheten att få anställning 

som brandman. Intressant är att meningarna här går isär. Å ena sidan finns intervjusvar om att 

”kvinnliga brandmän väcker en viss uppmärksamhet även om de är svenska” och ”det har inte 

så stor betydelse om man är svensk eller invandrarkvinna”, å andra sidan finns åsikter om att 

man inte skulle reagera så mycket, vilket förklaras med att det finns många kvinnliga 
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deltidsbrandmän och att ”erfarenhet respekteras”. Anmärkningsvärt är, menar jag, också att det 

i kommentaren ”en kvinnlig brandkvinna… kvinna som är invandrare” återigen ryms en 

osäkerhet kring sättet att uttrycka sig. En av informanterna avslöjar dessutom att det, som 

reaktion på regeringens krav på mångfald, har utvecklats grova skämt om att den perfekta 

brandmannen borde vara kvinna, invandrare och lesbisk.  

 

Jag anser att Lindgrens resonemang kring det homosociala samspelet som en ”synkroniserad 

och genom konkurrens uppdriven bekräftelseritual (överordningstablå) i en grupp med 

liknande erfarenheter” (Lindgren 1996, s.7), kan vara till hjälp med att förklara funktionen av 

dessa skämt i uteslutande manliga sammanhang. Jag menar att dessa skämt kan ses som ett sätt 

att visa vad man går för och att hantera det hot mot homosocialiteten, som en ökad mångfald 

inom räddningstjänsten skulle kunna innebära. Avslutningsvis vill jag återvända till frågan jag 

ställde mig i början av detta avsnitt. Är det könskategorin eller etniciteten som har det största 

inflytande på invandrarkvinnornas möjlighet att få anställning inom räddningstjänsten? Jag 

menar att med hjälp av mitt intervjumaterial och med stöd i Connells teori kunna säga att det är 

den kvinnliga könstillhörigheten som innebär störst problem för invandrarkvinnor. Som 

Connells teori visar är dessa kvinnor inte bara marginaliserade på grund av sin etnicitet utan 

också underordnade på grund av sitt kön, till och med inom den egna etniska gruppen. (Connell 

1995) 

 

Homosocialitet – brandmännens relationsarbete 

Vilka relationer har brandmän med varandra? Hur ser gruppdynamiken ut på arbetsplatsen? 

Vad görs för att vårda och upprätthålla en god gemenskap? Vilka är accepterade och vad anses 

som viktiga egenskaper i gruppen? Intervjumaterialet visar att sammanhållningen på 

arbetsplatsen är något som räddningstjänstpersonalen värderar högt och är stolta över. 

Intervjusvar som ”Vi lever ju på vår sammanhållning”, ”… ett av de trevligaste inslagen i 

jobbet”, ”där ligger vi nog i topp över olika yrkesgrupper” talar tydligt för detta. I flera 

intervjuer dök även jämförelsen med ett hockey- eller fotbollslag upp och den regelbundna 

fysiska träningen framhävdes som en central del i, varför man hade valt att arbeta inom 

räddningstjänsten och vad som ansågs som viktigt för att kunna vara en bra brandman. Något 

som jag anser är intressant i sammanhanget är att flera av informanterna beskriver situationen i 

omklädningsrummet för att förtydliga lagandan och likheten med ett idrottslag. I flera av 

beskrivningarna används dessutom väldigt liknande om inte exakt lika formuleringar, vilket 
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tyder på att det finns någon form av gemensam diskurs som man har valt att samlas kring. I 

omklädningsrummet diskuteras bl.a. ”… vem som vann och vad tungt det var…”.  

 

Här menar jag att Lindgrens diskussion kring manliga rum kan vara till hjälp för att förstå den 

roll som träningen och de anslutande samtalen i omklädningsrummet har i brandmännens 

umgänge. Lindgren förklarar att:” När män umgås med varandra råder en relativ avsaknad av 

skuld och klander i förhållandet mellan dem. I relationer med kvinnor är klandret mer utbrett 

till följd av att kvinnor ofta försöker åstadkomma en förändring hos den andre.” (Lindgren 

1996, s.9) Även om räddningstjänsten än idag har en organisation som nästan uteslutande 

innefattar män, kan omklädningsrummet vara det ställe där män är mest medvetna om att 

kvinnor inte äger tillträde, vilket också gör att det är här som de kan leva ut den homosociala 

gemenskapen till hundra procent. Lindgren som, i sin diskussion hänvisar till och citerar den 

norske forskaren Øjstein Gullvåg Holter (Holter 1994), säger: ”Det faktum att män tar distans 

och riktar uppmärksamheten mot saker och ting snarare än personer ger dem därmed en sorts 

frihet och andrum. De strävar efter rum där de kan vara sig själva på detta distanserade, 

sakorienterade sätt.”(Lindgren 1996, s.9) Jag menar att träningen och kroppsbyggandet här 

utgör ett exempel på att män i homosociala sammanhang riktar sin uppmärksamhet mot saker 

och ting. Det finns dock inom räddningstjänsten även andra exempel på detta som t.ex. 

utrustning och teknik. Sedan skriver Lindgren med stöd i Holters resonemang att:  

 

… männen söker rum och sammanhang där de kan tolka utåtriktad aktivitet så att 

den blir givande och positiv på det personliga planet. Leken illustrerar detta genom 

att den kan bli ett ideal, något som gör det manliga attraktivt, pojkaktigt och 

intressant. (Lindgren 1996, s.9)  

 

Jag vill här vara tydlig med att jag inte menar att brandmännens räddningsinsatser på så sätt går 

att tolka som lek, utan att jag tror att brandmännen skapar sig tillfällen utanför den akuta 

insatsen, som tjänar som utrymme för en mer avspänd närhet. Dessa tillfällen är samtidigt till 

för att på ett lekfullt sätt bygga upp en slags Vi-känsla som blir särskilt viktig i större och 

farligare insatser. Intervjusekvenser som ”man skulle inte känna samma trygghet om man 

skulle vara själv”, ”allihopa behövs i gruppen” och ”gruppkänslan är särskilt tydlig när det 

händer något speciellt” visar hur beroende räddningstjänstpersonalen är av varandra och man 

påpekar tydligt att ”ingen är bättre eller sämre än någon annan”. Samtidigt sägs också att ”alla 

inte kan vara ledare”, ”det blir ju alltid en hierarki” och ”positionen är klar”. Även om man 
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alltså är väldigt medveten om att man behöver varandra, uppstår också en viss konkurrens. Då 

det förr i tiden var ”äldst i tjänst” som gällde vid uttagningar till högre positioner, är det idag 

lämpligheten för uppdraget som är det primära. Detta menar jag ökar konkurrensen eftersom då 

teoretiskt sedd alla tävlar med alla.  

 

Brandmännens homosociala gemenskap är, som jag här har visat, en central del i varför 

personalen har valt att söka sig till räddningstjänsten och vad som upplevs som ett givande och 

positivt inslag i jobbet. Att man är beredd att försvara denna förmån på nästan vilket sätt som 

helst visar en, enligt mig, uppseendeväckande intervjukommentar om att ytterliggare en 

anledning till att kvinnor har svårt att få anställning inom räddningstjänsten, anses vara att 

dessa kan vara anledning till sexuell attraktion på arbetsplatsen. Kommentaren ”… eftersom vi 

är av motsatta kön och så där och man attraheras ju av varann och så där… så sett… då… 

normalt sett… så kan ju det föra med sig lite saker… t.ex. det kan bli att några blir ihop och… 

sysslar med sådant och så där…” illustrerar detta. Denna visar även på att personalen är tydlig 

med att framhäva sin heterosexuella läggning, något som enligt Holgersson (Holgersson 2006) 

inte är ovanligt. Hon säger att: ”Det är exempelvis tydligt i flera av de ovannämnda studierna 

att exempelvis homosocialitet är intimt sammankopplat med heteronormativiteten som 

genomsyrar merparten av organisationer och samhällen.” (Holgersson 2006, s.37) 
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Diskussion 

I inledningen ställde jag mig frågan om huruvida räddningspersonalens föreställningar om 

kvinnor är förenliga med deras föreställningar om brandmannen, och om föreställningarna om 

personer med utländsk bakgrund är förenliga med dem om svenska räddningstjänsten. 

Analysen av intervjumaterialet har visat att så inte alltid är fallet. Jag kommer här att diskutera 

några av kärnpunkterna i materialet och relatera dessa till problemformuleringen och syftet 

med uppsatsen. Därefter följer en diskussion kring teoriernas möjligheter att besvara de frågor 

som jag i den här uppsatsen har ställt mig. Avslutningsvis vill jag också diskutera möjliga 

öppningar och barriärer för en förändring på det här området, och kommer där bl.a. att fundera 

kring betydelsen av den nya ”Skydd mot olyckor”-utbildningen, som blivande brandmän sedan 

2003 måste gå igenom. (www.srv.se) 

 

Föreställningar om brandkåren som något ”stort, starkt och säkert” som ”hjälper alla i olika 

situationer” och om brandmannen som någon som är ”mångkunnig”, ”trygg” och ”vältränad” 

och ”klarar av både det ena och det andra”, framförallt de fysiska testerna, har i 

intervjumaterialet många gånger gått stick i stäv med föreställningarna om kvinnor och 

kvinnliga sökanden till räddningstjänsten. Kvinnor ansågs ha ”problem med muskelstyrkan” 

och man ställde sig frågan om ”hur det blir när de blir 50 och har tre barn”. Kvinnor i 

medelåldern ansågs inte bara ha en nedsatt fysik, utan på grund av sina moderskänslor även en 

sämre mental förmåga att hantera situationer med svårt skadade, framförallt barn. Detta menar 

jag är anmärkningsvärt, då det idag inte är ovanligt att kvinnor arbetar inom ambulans- och 

akutvård, där det hör till normaliteterna att personalen regelbundet tvingas se svårt skadade 

människor, både vuxna och barn. När det gäller fysiska skillnader mellan kvinnor och män, 

ställer jag mig frågan vilken betydelse dessa eventuella skillnader ska tillmätas. Jag menar att 

det i situationer, som t.ex. stora bränder och andra katastrofer där människor är inblandade och 

som brandmän då och då ställs inför, alltid finns en risk att den mänskliga kraften inte är 

tillräcklig för att dessa situationer ska kunna hanteras felfritt. Detta försvåras naturligtvis 

ytterliggare om resursförluster och kommunens krav på effektivisering leder till att 

gruppstyrkorna minskas och brandmän fattas i akuta räddningsinsatser. Jag har därför viss 

förståelse för räddningspersonalens rädsla för organisationsförändringar men menar att det är 

viktigt att hålla isär olika typer av dessa. Att minska antalet brandmän i varje räddningsinsats 

menar jag är att riskera liv, både civilbefolkningens och brandmännens. Att aktivt engagera 
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kvinnor till att arbeta som brandmän inom den kommunala räddningstjänsten är något viktigt 

och nödvändigt om gamla och förlegade könsroller ska kunna motverkas.  

 

Föreställningar om personer med utländsk bakgrund som t.ex. att dessa har en ”annan syn på 

brandkåren” och ser denna som ”något otrevligt och hotfullt” går i intervjumaterialet ofta emot 

räddningspersonalens egna föreställningar om räddningstjänsten som en som ”inte ser skillnad 

på olika folkgrupper”. Intervjusvar som ”jag har inga närmare vänner som är invandrare” tyder 

på att räddningspersonalen inte nödvändigtvis har en självklar kontakt till grupper av personer 

med utländsk bakgrund, vilket kan förklaras med olika teorier om socio- och etnocentrism 

(bl.a. Jakobsen & Karlsson 1995), och visar att det måste till aktiva beslut och åtgärder för att 

personer med utländsk bakgrund ska kunna integreras i organisationen. Om dessa aktiva beslut 

inte tas och inga åtgärder görs för att medvetet öka mångfalden inom räddningstjänsten, är 

risken, som flera forskare på området homosocialitet (Lindgren 1996; Holgersson 2006) har 

pekat på, stor att rekryteringen sker ifrån samma sociala sammanhang som rekryterarna själva 

härstammar ifrån.  

 

Jag menar att de teorier som jag har använt mig av, dels Connells teori om hegemonisk 

maskulinitet (Connell 1995), dels olika teorier kring homosocialitet (Lindgren 1996; 

Holgersson 2006), har varit värdefulla och fruktbara för att kunna besvara den övergripande 

problemformuleringen i den här uppsatsen. Denna lydde: Varför finns det svårigheter för 

kvinnor och personer med utländsk bakgrund när det gäller att få anställning inom den 

kommunala räddningstjänsten? Jag anser dock att de olika teorierna har varit olika användbara 

för olika delar i analysen. Eftersom jag menar att homosocialitetsbegreppet på ett bättre sätt än 

teorin om hegemonisk maskulinitet kan förklara de mekanismer som verkar inom en, som 

Lindgren säger, ”grupp med liknande erfarenheter” har dessa teorier haft en större betydelse för 

att förstå räddningspersonalens inre relationer och föreställningar om sig själva. När det 

däremot handlade om att förstå brandmännens föreställningar om kvinnor och personer med 

utländsk bakgrund, har teorin om hegemonisk maskulinitet varit värdefull. Detta eftersom 

denna förklarar den slags dubbla hierarki med dels en överordning av gruppen män och en 

underordning av gruppen kvinnor, dels en auktorisering av vita, västerländska, medelålders 

män och en marginalisering av personer med utländsk bakgrund, som gör det svårare för både 

kvinnor och personer med utländsk bakgrund att få anställning inom räddningstjänsten.  
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Vilka möjligheter till förändring finns då och vilken roll kan den nya ”Skydd mot olyckor”-

utbildningen för brandmän spela i en sådan förändring? SMO-utbildningen är, som jag nämnt 

tidigare, en tvåårig utbildning som fokuserar betydligt mer på förebyggande arbete än vad den 

gamla femtonveckors utbildningen gjorde. Den är därmed också mer teoretiskt förankrad och 

de blivande brandmännen får lära sig, förutom rökdykning och andra tekniska insatser, även 

pedagogiska inslag som t.ex. att hålla i brandsäkerhets- och brandskyddsutbildningar. Jag 

menar att skillnaden mellan den gamla och den nya utbildningen är så stor så att man även på 

sikt kan vänta sig en viss förändring när det gäller gruppen som söker sig till räddningstjänsten. 

Särskilt klasskategorin ser jag här som en intressant faktor att beakta. I likhet med Anderssons 

resonemang kring organisationsförändringar inom närpolisen (Andersson 2003) anser jag att de 

blivande brandmännens högre utbildning kommer att förändra organisationsstrukturen inom 

räddningstjänsten. Detta eftersom dessa både kan kräva högre löner, bättre arbetsmiljö och 

möjligheter att avancera inom räddningstjänsten. 

 

Om SMO-utbildningen kan locka fler kvinnor och personer med utländsk bakgrund till 

räddningstjänsten och om detta leder till en markant förändring i organisationsstrukturen är 

dock hittills osäkert. Enligt Maina Gustafsson, genusrådgivare på räddningsverket som sedan 

1999 haft uppdraget att öka mångfalden inom räddningstjänsten, är i snitt 15 procent av dem 

som läser SMO-utbildningen kvinnor. Personer med utländsk bakgrund är dock få. (Sellius 

2006) Jag finner det därför viktigt att forskningen fortsätter att bevaka, på vilket sätt just denna 

utbildning påverkar den fortsatta utvecklingen kring mångfaldsproblematiken inom den 

svenska kommunala räddningstjänsten. Att undersöka vilka föreställningar som existerar kring 

kvinnor och personer med utländsk bakgrund, menar jag, är ett effektivt sätt att göra det då 

människors föreställningar i allra högsta grad påverkar de konkreta handlingarna.  

 

Kanske är det så att jag som man och student i genusvetenskap någon gång i framtiden inte 

längre kommer att vara ett undantag som bekräftar regeln, utan att även organisationer såsom 

den svenska kommunala räddningstjänsten, som än idag har en stark koppling till en vit, 

västerländsk och medelålders hegemonisk maskulinitet, inte bara ser problem och vissa 

speciella säregenskaper hos de i den här uppsatsen nämnda grupperna, utan aktivt vill arbeta 

för en organisation där jämställdhet och mångfald är en självklarhet. 

 

Jag vill tro att så kommer bli fallet.  
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Slutsatser 

De slutsatser som kan dras är att det finns föreställningar hos räddningstjänstpersonalen, som 

försvårar för kvinnor och personer med utländsk bakgrund när det gäller att få anställning inom 

räddningstjänsten. Dessa är bl.a. att kvinnor har en sämre fysik och även en sämre mental 

kapacitet att hantera svåra räddningsinsatser än deras manliga motsvarigheter och att personer 

med utländsk bakgrund har en annan syn på brandkåren, som kan vara svårt att förena med den 

svenska. Detta kan förklaras med hjälp av genusvetenskaplig teori om 

maskulinitetskonstruktion. Om det är könskategorin eller etniciteten som försvårar för kvinnor 

med utländsk bakgrund är något osäkert. Jag menar mig dock kunna se att det är könskategorin 

som är den avgörande orsaken, till att dessa har svårare att få anställning inom 

räddningstjänsten. 

 

Vidare forskning 

Det dök upp nya frågeställningar under tiden som arbetet med uppsatsen pågick, som det vore 

intressant att i framtida forskning undersöka närmare. Det vore t.ex. både viktigt och intressant 

att ta reda på om och i så fall hur den nya SMO-utbildningen påverkar utvecklingen när det 

gäller att få in både kvinnor och personer med utländsk bakgrund i organisationen. Har de 

nyexaminerade brandmännen en annan inställning i denna problematik? Det vore även 

intressant att, med ett tydligt intersektionalitetsperspektiv, undersöka de mekanismer som gör 

att kvinnor med utländsk bakgrund varken söker sig till eller får anställning inom 

räddningstjänsten.   
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Bilagor 
 

Intervjuguide 

 
1. Har du blivit intervjuad någon gång förut? Kändes det okej?  
2. Hur trivs du på din arbetsplats? Vad är bra och vad är dåligt?  
3. Vilken position har du och vilka arbetsuppgifter innebär denna? Är du nöjd med dina 

arbetsuppgifter? Vilka arbetsuppgifter föredrar du? 
4. Vilken roll spelar åldern när man jobbar som brandman? Vad krävs för att man håller 

sig i form? Finns det individuella skillnader när det gäller hur man lyckas hålla formen? 
5. Hur ser sammanhållningen ut på din arbetsplats? Gör ni något för att få en bra 

gemenskap? 
6. Hur kom det sig att du valde att jobba inom brandförsvaret? Har det varit en dröm du 

hade haft länge eller var det en slump?  
7. Hur länge har du jobbat inom brandförsvaret? Har du alltid jobbat i Karlstad? Har det 

skett förändringar sedan du började? Vilka? 
8. Upplever du att du kan känna dig nöjd när du kommer hem efter en arbetsdag? Vad gör 

att du/att du inte känner dig nöjd? 
9. Hur tror du att människor förväntar sig att en brandman ska vara? Håller du med? 
10. Har du någon gång jobbat ihop med kvinnor? Hur upplevde du det i så fall? Hur tror du 

att det skulle vara? Finns det skillnader mellan manliga och kvinnliga kollegor? Varför 
tror du att det är väldigt få kvinnor inom räddningstjänsten? Vilka egenskaper behöver 
man ha för att göra ett bra jobb inom brandförsvaret? 

11. Finns det skillnader mellan att åka ut till olika bostadsområden? 
12. Hur upplever du det att rycka ut till invandrartäta områden som Kronoparken? Hur tror 

du att de skulle vara att rycka ut i Rinkeby eller Rosengård i Malmö? Vad vet du om 
Backabranden? Vilka problem finns? Har du varit med om någon svår situation själv? 
Hur skulle man kunna lösa sådana problem? 

13. Varför tror du att det är så få personer med utländsk bakgrund som söker till 
räddningstjänsten? Finns det en uppfattning att man inom räddningstjänsten tjänar sitt 
land? Finns det för- och nackdelar med att ha anställda med utländsk bakgrund inom 
brandförsvaret? Hur tror du människor skulle reagera om det kom en invandrarkvinna 
som brandman? 

14. Jag hörde att det fanns en kvinnlig anställd hos er som också var aktiv i en POSOM-
grupp! Vad gör hon nu? Skulle du själv kunna tänka dig att engagera dig i en sådan? 

15. Hur tror du att framtidens brandförsvar kommer att se ut? Hur skulle du vilja att den ser 
ut? 

16. Tror du att den nya SMO-utbildningen kommer att påverka det vi har pratat om nu? 
Hur? 

 


