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Sammanfattning 

 

Det här är en kandidattuppsats i arbetsvetenskap som har undersökt hur brandmän 

beroende på ålder konstruerar och reproducerar maskuliniteter. Undersökningens 

frågeställning var: Hur ser konstruktionen och reproduktionen av maskuliniteter ut beroende på 

ålder? Frågeställningen formulerades efter ett konstaterande från vår sida om att 

åldersaspekten behöver lyftas fram vid studier av räddningstjänsten eftersom det 

sedan tidigare är ett outforskat område. Undersökningen hade sin utgångspunkt i 

genusteoretisk litteratur med kompletterande teorier kring ålder. Studien är av 

kvalitativ karaktär och har inneburit att vi har utfört åtta intervjuer med olika 

brandmän på två brandstationer i Sverige. Resultatet har presenterats genom 

rubriker som formulerats med syftet att redovisa citat och återgivningar av 

intervjuerna på ett övergripande sätt där vi även har analyserat våra respondenters 

svar med utgångspunkt i den teoretiska referensramen. Vår undersökning har visat 

att det finns maskulina värderingar och ideal på de brandstationerna vi har besökt 

och att den hegemoniska maskuliniteten präglar verksamheten. Oavsett ålder är 

brandmännen delaktiga i konstruktionen och reproduktionen av den maskulina 

könsmärkning som finns inom räddningstjänsten men de är det på olika sätt. De 

äldre brandmännen upprätthåller och eftersträvar mer synligt det ideal som finns 

hos allmänheten om hur en brandman bör vara och se ut vilket präglas av en 

maskulin könsmärkning. Eftersom de yngre brandmännen vill ha fler larm i sitt 

arbete, vilket innebär ett högre risktagande och även det som mest konkret kan 

förknippas med den hjältebild som finns, är de också delaktiga i bevarandet av de 

maskulina värderingarna som finns kring brandmän. 

 

Nyckelord: brandmän, konstruktion, maskuliniteter, ålder. 

  



 

 

Abstract 

 

This is an essay in Human Resource Management and Working Life which is 

focused on how firefighters in different ages is constructing and reproducing 

masculinities. The studies main question was: How does the construction and 

reproduction of masculinities differ depending on age? We established that the age 

perspective needs to be highlighted because it is an unexplored area when it comes 

to firefighters. The essay was based on gender theoretical literature with additional 

theories about age. The study is qualitative where we have interviewed eight 

firefighters from two different fire stations in Sweden. The result has been 

presented with themes that are supposed to show the most accurate quotes and 

renderings from the interviews in a comprehensive manner where we also have 

analyzed our respondents’ answers which are based on the theoretical framework. 

Our study has shown that there are masculine values and ideals in the fire stations 

we have visited and that the hegemonic masculinity characterizes the organization. 

Regardless of age, firefighters are involved in the construction and reproduction of 

the gendering, which is masculine, within the rescue services but this is done in 

different ways. The masculine ideal, how a firefighter should act and look, that exists 

within the organization is maintained more visible by the older firefighters. Since the 

younger firefighters want more action in their work, which means taking higher risks 

which is also the most obvious to be associated with the heroic image, they are also 

involved in the preservation of the masculine values that exist around the 

firefighters. 

 

Keywords: firefighters, construction, masculinities, age. 
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1. Inledning 

 

Den yngre brandmannen sitter avslappnat bakåtlutad i en mörkblå fåtölj och 

mittemot honom sitter vi i en matchande två-sits soffa. Frågan har just ställts kring 

huruvida arbetsuppgifterna blir svårare att orka med i takt med att brandmän blir 

äldre. Plötsligt förändras hans ansiktsuttryck och hans kroppsspråk stelnar till 

medan han sätter handen på larmet som är placerat på hans höft: 

– ”Nu ska jag åka på larm!”, säger han och reser sig ivrigt upp. 

– ”Jaha… Japp”, svarar den ena av oss som genast känner stressnivån höjas i 

kroppen och hur pulsen slår snabbare. 

– ”Jag återkommer!”, säger han samtidigt som han snabbt går ut genom dörren och 

lämnar rummet. 

– ”Men Gud!”, säger den andra av oss som blir tagen av stundens allvar. 

– ”Vilket konstigt larm… Eller?”, blir responsen på utropet. Vi tittar båda på 

varandra och lyssnar uppmärksamt när larmet utlöses i samtliga av brandstationens 

högtalare: ”Beredskapslarm brandstation från Larmcentralen X, Beredskapslarm brandstation 

från Larmcentralen X”. Högtalarrösten följs av ett intensivt pipande och kort därefter 

kommer brandmannen tillbaka till rummet där vi fortfarande sitter som två stela 

frågetecken: 

– ”Vi kan göra såhär… Det här är alltså… Vi ska åka halvägs till närliggande 

brandstation 1 nu”, säger han och lutar kroppen mot dörrkarmen samtidigt som han 

tittar energiskt på oss båda. 

– ”Jaha?”, svarar en av oss och noterar den unga brandmannens entusiasm. 

– ”För närliggande brandstation 1 är ute på nått. Ni skulle ju kunna få följa med”, 

svarar brandmannen med en nöjd och lite stolt röst och gestikulerar med handen för 

att visa att vi ska följa med honom ut ur rummet och till garaget där brandbilarna 

står. ”Jag bestämmer det nu fast jag inte får bestämma!”, säger han. Vi reser oss upp 

för att snabbt samla ihop våra saker och tänker genast på de 90 sekunderna som vi 

hade hört att brandmän har på sig från det att larmet går till dess att de ska vara 

påklädda och klara för avfärd och skyndar oss därför iväg med brandmannen. 

När vi väl befann oss nere i garaget kunde vi läsa av en viss osäkerhet i hur 

brandmännen skulle bemöta oss och hur de skulle hantera vår närvaro i den här 

situationen. Trots att den yngre brandmannen som vi intervjuade verkade exalterad 

och hade ”bestämt” att vi skulle få åka med i brandbilen beslutade den äldre 

insatsledaren att vi istället skulle åka med i en av brandstationens mindre bilar. 

 

Med den här inledande skildringen vill vi introducera ämnet för den här uppsatsen, 

nämligen genus och räddningstjänst. Arbetet kommer att genomsyras av 

perspektivet ålder på så vis att vi ämnar lyfta fram hur yngre och äldre brandmän 
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konstruerar olika maskuliniteter. I det här avsnittet beskrivs undersökningens 

bakgrund som redogör för tidigare forskning och de områden som enligt oss borde 

belysas. Sedan följer en kort presentation av räddningstjänsten samt uppsatsens syfte 

och frågeställning. 

 

 

1.1 Bakgrund 

 

Mathias Ericsons arbete (2003) Brandman och man: Om aktualisering av kön i 

brandmannayrket är ett inledande exempel på genusforskning inom temat genus och 

räddningstjänst där forskaren har använt sig av teorier och metoder som utvecklats 

inom genusvetenskaplig teoribildning. Ericson har som syfte att undersöka hur 

brandmäns yrkesroll kan förstås och hur könsföreställningar får betydelse när 

normer kring att vara brandman skapas. Hans arbete har med andra ord en tydlig 

fokus på görandet av kön och föreställningarna som finns inom räddningstjänsten. 

Ett annat exempel på en undersökning som har en genusvetenskaplig utgångspunkt 

är Sophia Ivarsson och Lina Edmarks (2005) Räddningsverkets internationella insatser ur 

ett genusperspektiv. Syftet med deras studie är att granska möjligheter och hinder för 

införandet av FN:s resolution 1325 som har för avsikt att göra världens kvinnors 

livssituation bättre samt att öka jämställdheten runtom i världen. Manuel Missners 

C-uppsats (2007) i genusvetenskap Maskulinitetskonstruktion inom svensk kommunal 

räddningstjänst. En studie kring föreställningar om kvinnliga brandmän och brandmän med 

utländsk bakgrund problematiserar också från en genusvetenskaplig ståndpunkt men 

Missner fokuserar även på attacker mot brandmän och sabotage mot den utrustning 

som brandmännen använder. Missner vill undersöka om det finns ett samband 

mellan de här attackerna och sabotagen och det faktum att räddningstjänsten i dag 

främst består av en homogen grupp där kvinnor och individer med annan etnisk 

bakgrund är exkluderade. Lisbeth Lewander och Åsa Abelin har även de en 

genusvetenskaplig utgångspunkt i sitt projekt (2008) Konstruktioner av kön i 

krishanteringssystem. Författarna tar upp flera övergripande frågeställningar med syftet 

att tolka, förklara och beskriva olika föreställningar i relation till kriskommunikation, 

information och kommunens krisberedskap samt kommuners system för 

krishantering. 

 

Ett perspektiv som det inom genusfältet inte har forskats särskilt mycket inom är 

ålder. Forskare konstaterar att åldersaspekten behövs inom fältet och att de 

bristande kunskaperna kring hur kön och ålder fungerar i relation till varandra 

behöver kompletteras (Arber & Ginn 1995). Clary Krekula (2006) har forskat kring 

ålder och dess betydelse för bland annat identitet och kön och hon skriver i sin bok 

Kvinna i ålderskodad värld; om äldre kvinnors förkroppsligade identitetsförhandlingar att det 

inom det genusteoretiska fältet finns en brist på forskning kring just åldersaspekten 
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och hon anser att det behövs fler teoretiska diskussioner där fokus ligger på 

interaktionen mellan kön och ålder. Ytterligare en forskare som visar på vikten av att 

ta med ålder som en viktig kategori att väga in när man analyserar kön är Susanne 

Andersson (2000). Andersson har själv utfört sin studie Status, auktoritet och 

hegemonisk maskulinitet – om organiserande och genusordnade processer inom en 

närpolisorganisation inom polisväsendet där hon har utgått från bland annat ålder som 

en central del i sin teoretiska ansats i kombination med kön och andra viktiga 

begrepp som nämns i titeln på hennes projekt. Hennes fokus ligger på 

maskuliniteter och maktrelationer inom den specifikt mansdominerade 

polisverksamheten. 

 

 

1.1.1 Kort om räddningstjänsten 

 

Ericsson (2003) skriver att innan 2003 utbildades brandmän först efter att de hade 

fått en anställning vid räddningstjänsten. Brandmännen utbildades då vid 

Räddningsverkets skolor. För att bli heltidsbrandman krävdes en treårig 

gymnasieutbildning eller motsvarade samt att den sökande skulle ha en 

grundläggande utbildning i räddningsstyrkan samt tjänstgjort under ett år.  Det fanns 

med andra ord inga formella antagningskrav för att bli deltidsbrandman. År 2003 

genomgick räddningstjänsten en förändring som innebar att en ny eftergymnasial 

utbildning startades som omfattade två år och heter Skydd mot olyckor (SMO). Den 

förde med sig att det nu fanns möjlighet att söka till utbildningen direkt utan att den 

sökande först hade fått en anställning som brandman. 

 

Ericson (2003) skriver att både den statliga och den kommunala räddningstjänsten 

har som uppgift att ansvara för räddningsinsatser där de har det övergripande 

ansvaret för olyckor samt att arbeta förebyggande för att begränsa och förhindra 

skador på miljö, egendom eller på människor. Han nämner också att det även finns 

en privat räddningstjänst som till exempel industribrandkåren. Vår undersökning 

genomfördes på två brandstationer inom den kommunala räddningstjänsten i 

Sverige och det är den vi syftar på när vi använder begreppet räddningstjänst. I 

större kommuner är det vanligast att personalen är heltidsanställd och då kallas 

stationerna för heltidsstationer. Respondenterna i vår studie är samtliga 

heltidsanställda brandmän. I mindre kommuner finns ofta både heltidsanställda och 

deltidsanställda brandmän där de deltidsanställda svarar på larm från sin bostad. 

 

Glans och Rother (2007) konstaterar att räddningstjänsten inte är en könsneutral 

organisation eftersom personalstyrkan i den operativa delen är starkt 

mansdominerad, ett fåtal kvinnor söker sig till yrket och på grund av att yrkestiteln i 

sig, brandman, tar för givet att arbetstagaren är en man.  
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1.2 Syfte och frågeställning 

 

Vår C-uppsats har sin utgångspunkt i projektet Den genuskodade räddningstjänsten: En 

studie av jämställdhetens förutsättningar som bedrivs vid Karlstads universitet. Det här 

projektet startades då man ansåg att genusfrågor inom den kommunala 

räddningstjänsten inte har blivit tillräckligt uppmärksammade. Ett område som vi 

kan se är mindre undersökt inom den här forskningen är som tidigare nämnt 

brandmän i olika åldrar. På en brandstation, liksom inom de flesta andra 

verksamheter, arbetar personer i varierade åldrar vilket antagligen påverkar deras syn 

och uppfattning kring konstruktionen av maskuliniteter. Syftet med uppsatsen är 

därmed att undersöka hur brandmän beroende på ålder konstruerar och 

reproducerar maskuliniteter. Utifrån vårt syfte formulerades undersökningens 

frågeställning: Hur ser konstruktionen och reproduktionen av maskuliniteter ut beroende på 

ålder? Frågeställningen kommer att besvaras genom två teman som vi har valt att 

kalla föreställningar om maskulina värderingar och ideal samt relationer mellan brandmännen. 

 

 

1.3 Disposition 

 

Avsnitt 1. Inledning är C-uppsatsen första kapitel som introducerar läsaren i ämnet 

genom att redogöra för tidigare forskning och vilka luckor som har identifierats. En 

sådan lucka var åldersaspekten och är också det perspektiv som uppsatsen har som 

utgångspunkt. Det följande avsnittet är 2. Teoretisk referensram som tar upp de teorier 

och begrepp som vi menar är relevanta för att täcka vårt område där maskuliniteter 

och ålder är centralt. I avsnitt 3. Metodologiska utgångspunkter redogör vi detaljerat för 

processen under arbetets gång. Under det här avsnittet diskuteras även de etiska 

aspekter som forskning innebär. Nästkommande avsnitt 4. Gubbarna klagar över att 

krypa… presenterar undersökningens resultat samt vår analys av materialet med 

grund i det teoretiska kapitlet. Avsnittet innehåller återgivelser i form av citat och 

referat från intervjuerna. 5. Slutsatser är uppsatsens sista avsnitt och där presenterar 

vi våra slutsatser samt svaret på uppsatsens frågeställning. I den avslutande delen 

diskuterar vi även våra förslag på vidare studier inom det här forskningsområdet. 
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2. Teoretisk referensram 

 

För att kunna besvara vår frågeställning och uppnå undersökningens syfte krävs en 

teoretisk bakgrund som vi menar bör ha grund i maskuliniteter samt ålder. 

Respektive huvudrubrik har underrubriker som finns med i arbetet för att förenkla 

för läsaren och för att ge en tydligare bild av de olika teorierna och begreppen. Vi 

har valt att redogöra för kön och maskuliniteter innan vi går in på aspekten ålder. 

Den här ordningen menar vi är mer lämplig då det är viktigt att läsaren är insatt i 

perspektivet kön innan åldersaspekten presenteras. 

 

 

2.1 Med kön som utgångspunkt 

 

2.1.1 Konstruktion av kön och begreppsanvändning  

 

När vi undersöker räddningstjänsten och hur konstruktionen samt reproduktionen 

av maskuliniteter tar sig uttryck inom organisationen vill vi utgå från ett 

könsteoretiskt perspektiv. Det här innebär att vi ser på kön som socialt och 

kulturellt konstruerat vilket betyder att på samma sätt som vi människor konstruerar 

samhället och organisationerna konstruerar vi också våra kön, med andra ord så 

”gör vi kön” (Wahl et al. 2001). Fenstermaker et al. (2002) skriver att i interaktionen 

med andra människor konstruerar vi ständigt, både på ett medvetet och på ett 

omedvetet plan, två olika kön. De här särskiljs från varandra genom att vi skapar 

olikheter dem emellan som inte är av biologisk karaktär. Vår utgångspunkt är alltså 

inte att vårt kön är en stabil och oföränderlig egenskap hos oss själva som individer 

utan något som vi tillskrivs i det sociala samspelet med andra människor. 

Konstruktionen av man och kvinna är på så vis ständig och återfinns inom alla 

nivåer i samhället, det vill säga: inom den mellanmänskliga nivån, på organisatorisk 

nivå och på samhällelig nivå (Fenstermaker et al. 2002, Wahl et al. 2001). När vi 

undersöker räddningstjänsten är vi medvetna om att de här tre olika nivåerna 

interagerar med varandra och tillsammans påverkar brandmännens konstruktion av 

maskuliniteter i organisationen. 

 

Inom genusforskningen finns en diskussion kring vilket av begreppen kön och 

genus som bör användas. Under 80-talet började man i Sverige använda sig av 

begreppet genus, direkt översatt från engelskans gender, för att tydliggöra skillnaden 

mellan det biologiska och det sociala könet. Så småningom har fler forskare övergått 

från att använda sig av begreppet genus till att använda sig av begreppet kön istället. 

Det här eftersom det antas råda en allmän medvetenhet inom det specifika 
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forskningsfältet kring att kön är något socialt och kulturellt skapat oavsett om man 

benämner det med genus eller kön (Wahl et al. 2001). I det här arbetet har vi valt att 

använda oss av begreppet kön. 

 

 

2.1.2 Organisation och kön 

 

I vår undersökning har det varit grundläggande att i ett inledande skede se hur 

könsfördelningen ser ut inom räddningstjänsten och på de två brandstationerna vi 

har utfört våra intervjuer. Acker (1992) har utvecklat en genusteoretisk modell där 

hon beskriver hur organisationer könsmärks genom fyra olika processer som 

samverkar med varandra. De här fyra processerna kan vara både synliga och 

osynliga och skapar tillsammans en genusordning. Den första processen handlar om 

hur just könsfördelningen och segregeringen ser ut både horisontellt och vertikalt 

inom en organisation. Fokus ligger då på makthierarkier, status samt den över- och 

underordning som existerar mellan kvinnor och män och/eller mellan enbart män 

eller enbart kvinnor. Den andra processen beskriver hur föreställningar, diskurser 

och symboler är förutsättningar vid skapandet av kön och bland annat undersöks 

hur de anställda talar, tänker och kommunicerar inom organisationen. Ackers tredje 

process fokuserar på interaktionen mellan individer och grupper och hur de här 

relationerna bidrar till processen och skapandet av könsroller samt den åtskillnad 

som görs. Slutligen beskriver Acker även den fjärde processen som handlar om 

identiteter och hur individers egna personliga förhållningssätt ser ut när det gäller 

organisationen, identiteter och könsroller. Hon menar vidare att vår kunskap kring 

en organisations kultur är viktig för att kunna förstå och analysera konstruktionen av 

kön. Hon skriver också att vissa aspekter av individuella könsidentiteter är 

produkter av vad som skapas inom de organisatoriska processerna och specifikt 

trycker hon på olika maskulinitetsidentiteter. Sammantaget har vi under arbetets 

gång haft Ackers modell i åtanke när det gäller allt från utformning av intervjuguide, 

bearbetning av data till analysen av materialet. 

 

Vid studier av män och maskuliniteter är det grundläggande att inte underskatta 

vikten av den förmåga som en organisation har när det gäller reproduktionen av 

könsroller (Collinson & Hearn 2005). Likt andra forskare inom det här området 

(Kimmel et al. 2005, Wahl et al. 2001, Acker 1992 m.fl.) utgår även vi från att alla 

organisationer är könsmärkta på ett eller annat sätt, vilket innebär att vi är 

intresserade av att undersöka hur den här könsmärkningen tar sig uttryck. Inom 

organisationer finns strukturer, kulturer och hierarkier som innebär mycket 

begränsningar för dem som inte passar in och där processen för könsskapandet går 

att återfinna inom samtliga delar av organisationen. Det går inte att förbise det 

faktum att organisationerna fortsätter att vara en kraftfull källa i samhället som 
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bidrar till konstruktionen av män, maskuliniteter och mäns makt. Collinson och 

Hearn menar vidare att könsrelationerna är föränderliga, att kvinnor och män 

förändras, medan mäns makt och deras dominans på arbetsmarknaden och inom 

organisationerna är beständig och till synes helt stabil. Det här innebär en paradoxal 

verklighet där organisationerna möjliggör de asymmetriska könsrelationernas 

reproduktion. Många organisationer är fyllda av maskulina värderingar och ideal 

vilket innebär att de är en viktig utgångspunkt när det kommer till att studera mäns 

identitet, status och makt. Det har också visats att arbetet i sig för många män inte 

enbart innebär en ekonomisk resurs, utan även förmåner för dem på symbolisk nivå. 

Den här förmånen innebär mer konkret att mäns auktoritets- och maktposition 

stärks och befästs både i arbetet och i hemmet. 

 

 

2.1.3 Män, maskuliniteter och makt  

 

Vår konstruktion av kön resulterar i vissa föreställningar kring hur kvinnor och män 

ska vara, se ut samt bete sig. Det finns många varierande sätt att vara maskulin och 

feminin på men i och med att det är vi själva som bestämmer vilken av 

egenskaperna man bör identifiera sig med beroende på könstillhörighet, innebär det 

också att det finns ideala bilder av män och kvinnor. Exempelvis förväntas män vara 

aktiva, kraftfulla, aggressiva samt självständiga och maskulinitet ska generellt 

symbolisera kontroll. Kvinnor förväntas istället vara passiva, maktlösa, svaga, 

omvårdande och underordnade (Adams & Coltrane 2005). 

 

Inom studier av män och maskuliniteter är Raewyn Connell (2005) en av de mest 

framträdande forskarna och hon har formulerat teorin om hegemonisk maskulinitet. 

Connell konstaterar att maskulinitet och femininet är varandras förutsättningar och 

de existerar enbart i egenskap av att vara motsatser till varandra. Det här är en viktig 

tanke att ha med sig när man ska undersöka det ena eller det andra, det vill säga det 

manliga eller det kvinnliga. I vårt fall är vi främst intresserade av det manliga och 

valde därför att ha med någon enstaka fråga i intervjuguiden om kvinnor som är det 

motsatta. Precis som Connell menar så var det nödvändigt för att få fram bilden av 

det manliga mer tydligt genom att nämna dess motsats.  

 

Teorin om hegemonisk maskulinitet utvecklades för att kunna beskriva de hierarkier 

som finns bland samhällets könsroller. Begreppet hegemoni beskriver ursprungligen 

hur det i det sociala samspelet mellan människor finns personer som intar ledande 

och dominerande positioner och Connell har kopplat samman begreppet hegemoni 

med maskulinitet för att kunna beskriva motsvarande fenomen men specifikt när 

det gäller könsroller och bland män. Den hegemoniska maskuliniteten kan 

konstrueras i relation till kvinnor och män och till män och män vilket innebär att 
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ett visst sätt att vara man värderas högre än andra sätt. Det här innebär en slags 

ouppnåelig föreställning som manliga rockmusiker eller berömda idrottsmän ofta får 

vara symboler för. Maskulinitet, även den hegemoniska maskuliniteten, är något 

föränderligt och kan variera beroende på situation, plats och kontext och tar sig 

olika uttryck beroende på samhället, kulturen och dess normer.  Collinson och 

Hearn (2005) ser att konstaterandet av att det finns flera maskuliniteter som 

dessutom är beroende av sin kontext har underlättat och möjliggjort förståelsen för 

hur vissa asymmetriska maktrelationer skapas. Relationer som präglas av en under- 

och överordning existerar inte enbart mellan män och kvinnor utan även mellan 

enbart män och det beror på komplexiteten när det kommer till maskuliniteter. 

Connell (2005) har kommit fram till att homosexuella män är den främsta gruppen 

bland män som underordnas den hegemoniska maskuliniteten men det finns även 

heterosexuella män som påverkas på samma sätt. Den gemensamma nämnaren är 

män som på ett eller annat sätt anses vara feminina; mer feminina än vad den 

hegemoniska maskuliniteten tillåter. 

 

Connell skriver att maskulinitet och femininet är varandras förutsättningar och i 

linje med det här menar Prokos och Padavic (2002) att maskulinitet utmanas när 

femininet och kvinnlighet blir närvarande och synligt. På samma sätt kan mäns 

maskulinitet också ifrågasättas när männen exempelvis står inför arbetslöshet eller 

när de går in i typiskt kvinnligt dominerade områden på arbetsmarknaden. Inom 

räddningstjänsten ser situationen annorlunda ut eftersom brandmannayrket är, och 

alltid har varit, ett typiskt manligt dominerat yrke där kvinnorna lyser med sin 

frånvaro. Att arbeta som brandman innebär därför att man tillhör en oerhört 

homogen arbetsstyrka där det fåtalet kvinnor som tar sig in i yrket befinner sig i 

stark minoritet. Många brandmän, som är män, orienterar sig därför homosocialt 

vilket innebär att man identifierar sig med och umgås med andra män. Lindgren 

(1996) menar att den homosociala orienteringen hjälper till med att bekräfta och 

uppvärdera män och maskulinitet som något bättre och bidrar till att utestänga 

kvinnor inom många områden. Konsekvensen av att män identifierar sig samt 

orienterar sig med och mot varandra är nämligen att män väljer män.  

 

Collinson och Hearn (2005) konstaterar att det inom områden där män dominerar 

och det homosociala umgänget är starkt, är vanligt att tävling och konkurrens blir 

något karaktäristiskt i arbetet. Det finns en hög grad av fokus på tävling inom och 

mellan hegemoniska samt multipla maskuliniteter vilket drivs på av viljan att uppvisa 

dominans och kontroll. De menar vidare att en individs framgång när det gäller 

tävling och konkurrens kan hjälpa till att röja undan den eventuella osäkerhet som 

kan finnas i övrigt.  
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2.1.4 Heroism 

 

Collinson och Hearn (2005) diskuterar också hur maskulina identiteter kan 

förknippas med att man tar fler och större risker än andra, en slags heroiska 

handlingar som baseras på normativa föreställningar kring manlighet. De menar att 

brandmän är ett tydligt exempel på hur vissa maskuliniteter och identiteter 

konstrueras och reproduceras genom deras riskfyllda arbete och homogena 

yrkeskultur. Även Mellström (2009) nämner i sin forskningsöversikt den heroiska 

aspekten och menar att det är ett vanligt förekommande tema inom forskning om 

brandmän och inom räddningstjänst. Han skriver att få yrken kan kopplas till den 

klassiska manliga heroismen på samma sätt som brandmannayrket kan och att det 

därför blir naturligt att ha med den här aspekten. Mellström refererar bland annat till 

Whitehead (2002) som är en av de forskare som har fokuserat på perspektivet 

manlighet och heroism mest tydligt. Whitehead konstaterar att hjälten är en 

allsmäktig symbol över maskulinitet och manlighet och att hjältebilden ofta är 

synonym med en fantombild som späder på våra uppfattningar kring vad som är 

manligt respektive kvinnligt. Han menar fortsättningsvis att kärnan kring heroism 

och manlighet ligger i modet att våga ta risker och att övervinna sin egen rädsla. Ett 

tydligt exempel på något som kan manifestera denna hjältebild är rökdykningen 

inom brandmannayrket som ofta förknippas med just mod och ett högt risktagande. 

 

 

2.2. Ålderns olika betydelser 

 

2.2.1 Perspektiv på ålder 

 

Arber och Ginn (1995) menar att det går att se på ålder utifrån tre perspektiv där 

betydelsen och innebörden av just ålder som kategori blir olika. De tre perspektiven 

som nyss nämnda forskare har valt att fokusera på är kronologisk ålder, social ålder samt 

fysiologisk ålder. Den kronologiska åldern innebär den biologiska aspekten, det vill 

säga, det antalet år människan har. Åldrande ur det här perspektivet innebär 

förändringar för individer när det kommer till den sociala positionen i samhället. En 

persons faktiska ålder innebär olika mått av ansvar, skyldigheter, privilegier och kan 

också variera beroende på vilket kön du tillhör. Social ålder går att jämföra med 

innebörden av socialt kön på så vis att ålder går att se som socialt konstruerat på 

samma sätt som kön vilket innebär att vår uppfattning av en persons ålder är starkt 

förknippat och påverkat av samhällets föreställningar, normer och attityder. Åldern 

påverkas av den subjektiva perceptionen där det dels handlar om hur gammal en 

individ känner sig samt hur gammal en person beskrivs vara, av andra, oavsett egen 

uppfattning. Våra föreställningar kring kön är tröga och svårföränderliga och 

detsamma gäller när det kommer till synen på ålder. Det sociala åldrandet är starkt 
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förknippat med kön och hur vi ser på män och kvinnor i olika åldrar ser annorlunda 

ut beroende på om du är just man eller kvinna. Vidare menar Arber och Ginn att 

det sociala åldrandet får den konsekvensen att kvinnors möjligheter och deras 

sociala position äventyras inom arbetslivet på grund av fördomar kring kvinnors 

åldrande. Äldre män behöver inte utstå negativa fördomar på samma sätt och lider 

därmed inte av åldrandet i lika hög grad inom arbetslivet. Det fysiologiska åldrandet 

skiljer sig från det kronologiska på så vis att det inte enbart handlar om den faktiska 

siffran. Det handlar även om den funktionella, fysiska förmågan och den gradvisa 

nedgången av benstruktur, muskler och styrka som är en naturlig konsekvens vid 

åldrande. Tiden för de här förändringarna av den fysiska kroppen beror på vilken 

position individen har i den sociala strukturen, exempelvis köns- och 

klasstillhörighet. 

 

Krekula (2006) diskuterar kring tidigare forskning som har bedrivits inom ämnet 

och skriver bland annat om vad som inom forskningen benämns som subjektiv ålder. 

Den subjektiva åldern beskriver hur individer själva ser på sitt eget åldrande och hur 

deras individuella upplevelser av åldrandeprocessen ser ut. Ytterligare aspekter som 

hör till den subjektiva åldern är vilken syn samhället har på ålder och de normativa 

föreställningar som gemene man bär på. Vidare skriver Krekula om teorier där det 

har lagts fram att normer för kvinnors och mäns åldrande ser olika ut vilket i 

förlängningen innebär fördelar eller nackdelar för de olika könen. Kvinnor tenderar 

att värderas mer utifrån det yttre och deras utseende medan män värderas mer 

utifrån deras handlingar och vad de gör. I och med det här erhåller män i högre grad 

än kvinnor en viss prestige, makt och auktoritet oavsett, och ibland på grund av, 

deras höga ålder. 

 

 

2.2.2 Kroppen som tillgång eller begränsning 

 

När det kommer till åldrande är det ytterst relevant att diskutera fysiska kroppar och 

dess betydelse i olika sammanhang. Inom forskningen finns bland annat 

beskrivningar av åldrandets fysiska förändringar som en utmaning mot identiteter 

och det här på grund av att en persons känsla av kompetens sägs hotas av 

förändringarna (Whitbourne 2000). Krekula (2006) skriver att individer kan uppnå 

erkännande och respekt i olika mängd beroende på kropp och att det går att se på 

kroppen som en tillgång eller som en begränsning. En individs kropp innebär olika 

förutsättningar i och med att det omgivande samhället tillskriver vissa egenskaper 

kopplat till kroppen där somliga värderas högre än andra. Gerschick (2005) 

resonerar på liknande sätt när han skriver att våra kroppar är symboliska och att de 

är en slags valuta för hur mycket vi är värda. Det här innebär att personer med 

mindre normativa kroppar är mer sårbara och har lättare att utsättas för 
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utestängning och stämpling. Sammantaget kan en mindre normativ kropp komma 

att innebära en betydande del av en persons identitet där andra aspekter av 

identiteten blir skymda. Mer önskvärda kroppar, som bland män innebär kroppar 

som uppfyller de krav den hegemoniska maskuliniteten ställer, blir istället prisade 

och något som är eftersträvningsvärt. 

 

Gerschick (2005) skriver att de krav den hegemoniska maskuliniteten ställer på mäns 

kroppar ofta är orealistiska och mer baserade på fantasi än verklighet men att de än 

dock internaliseras som idealbilder bland män och på så vis hjälper till att stämpla 

människor med fel sorts kroppar. Han menar också att det vid diskussionen kring 

kroppar inte enbart handlar om kroppens utseende utan även om vad kroppen gör 

och hur den rör sig. Vissa sätt att röra sig på värderas högre eller lägre än andra och 

det här kan bli avgörande för vilken slags könspraktik som symboliseras ut och som 

konstrueras i våra egna föreställningar. Messner (2005) beskriver hur mans- och 

kvinnokroppar ofta kategoriseras som varandras motsatser och hur det här görs 

med utgångspunkt i den ”naturligt” biologiska skillnaden könen emellan. Han menar 

att det här bör problematiseras eftersom det finns många, ibland ännu fler 

skillnader, mellan enbart män och deras olika kroppar. De kroppsliga skillnaderna 

finns alltså i lika stor utsträckning oavsett köntillhörighet och Messner argumenterar 

för det faktum att många kvinnor är starkare, snabbare och mer viga än andra män 

men att det inte noteras eftersom man hellre fokuserar på olikheterna könen 

emellan. 

 

Hearn (1995) konstaterar att mäns åldrande ofta har inneburit en källa till makt både 

i nutid och ur ett historiskt perspektiv. Han vill också lyfta fram de aspekter av mäns 

åldrande som kan innebära motstridiga känslor och upplevelser kring den egna 

identiteten. Åldrandets fysiska förändring kan för män vara svår att hantera och 

ibland upplevas skrämmande i och med att kroppens fysiska nedgång innebär en 

försvagning, en passivitet och ett beroende av andra. Det vill säga, en motsatsbild av 

den kropp som maskulinitetsidealet visar. 

 

 

2.2.3 Exemplet poliser; från biljakt till pappersarbete  

 

Calasanti (2003) diskuterar ålder som en process på samma sätt som kön kan ses 

som en process. Hon menar att ålder är en socialt organiserande princip som 

innebär att olika åldersgrupper skapar och upprätthåller identiteter, status och makt i 

relation till andra. Vidare skriver hon att ålder är en kategori som interagerar med 

andra maktrelationer. På samma sätt skriver Andersson (2004) att ålder är en central 

aspekt att ta med när man analyserar maktrelationer eftersom även hon menar att 

just åldern, vid sidan av kön, fungerar som en differentierande kategori. Hennes 
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forskning är fokuserad på polisväsendet där hon har undersökt två specifika 

närpolisorganisationer. Hon gör det här med ett genusteoretiskt perspektiv där 

fokus ligger på konstruktionen av maskulinitet och andra hierarkiska 

kategoriseringar. Hennes forskning visar att det inom polisen etableras olika 

maktordningar mellan unga och äldre män och att det konstrueras en 

senioritetsordning, både formellt och informellt, parallellt med den genusordning 

som finns i organisationen. Andersson skriver att det finns en samvariation mellan 

ålder och auktoritet där åldern är det viktigaste när två olika maskuliniteter 

konstrueras. Åldern kan relateras till äldre och yngre män och består av flera olika 

aspekter. Den mest centrala aspekten vid den nämnda konstruktionen som hon 

upptäckte var manskroppen. I hennes undersökning tränade de yngre männen 

dagligen och de var mycket medvetna om sin kost medan de äldre männen tränade 

mer sällan och brydde sig mindre om vad de åt. Det här var en skillnad som gjorde 

det befogat för de yngre att driva med de äldre männens förändrade fysik. 

 

Ytterligare en aspekt som Andersson uppmärksammade var arbetsinnehållet. De 

yngre polismännen var främst intresserade av varierade arbetsuppgifter och sådana 

uppgifter som de betraktade som ”riktigt” polisarbete där de äldre, vilka inte längre 

hade samma prioriteringar, istället främst var intresserade av arbetsuppgifter där de 

kände att de utvecklades. De unga poliserna i hennes studie ville ha fler nattpass 

eftersom det enligt dem var på natten som man kunde utföra det så kallade ”riktiga” 

polisarbetet. De unga poliserna upplevde att de var mer fria och att de blev mer 

utmanade på natten samt att arbetet under de timmarna renodlades och 

koncentrerades till mer jakt och mer action. De menade också att det var det här 

arbetet som en gång fick dem att börja drömma om polisyrket och som så 

småningom lockade dem att söka sig till det. En av respondenterna konstaterade att 

bilkörningen är något som alla poliser tycker om och att det hör till ”själen” hos en 

polis. Den här bilden stärks när ytterligare en polis i studien uttrycker att han kände 

sig manlig då någon av de överordnade poliserna uppmanade honom att rycka ut 

och vara förare. 

 

Hon hävdar också att ”fordonsgruppen” har hög status inom polisen och att de 

själva beskriver gruppen som en stålmansliknande verksamhet. Sammantaget menar 

hon att fordonsgruppen tydligt symboliserar var den hegemoniska maskuliniteten 

går att finna inom organisationen samt att det framförallt är de unga männen som 

förkroppsligar denna. Den här typen av hegemonisk sammanställning är inom 

polisen starkt förknippad med ungdomsmaskulinitet vilket innebär att den förändras 

med åren och i takt med att poliserna blir äldre och ändrar arbetsuppgifterna. De 

unga poliserna förkroppsligar ett hegemoniskt ideal vilket ger dem status medan de 

äldre männen innehar en auktoritet som de yngre männen saknar. Många av de äldre 

poliserna har arbetat inom yrkeskåren under många år vilket har gett dem en 
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auktoritet och en hög hierarkisk position. Den här positionen har möjliggjort för 

dem att påverka hur arbetet organiseras och en konsekvens är fenomenet kring att 

de äldre poliserna tenderar att arbeta ”inne” och de yngre poliserna ”ute”. Att de 

yngre valde att förlöjliga de äldre trots deras hierarkiska position menar Andersson 

är ett bevis på att de upprätthåller normerna som finns kring maskulinitet. De äldre 

poliserna i studien var av uppfattningen att ”det var bättre förr” med anledning av 

den ordning och struktur som så mycket bättre genomsyrade verksamheten på den 

tiden. Organisationen var strukturerad och uppbyggd med senioritet som 

utgångspunkt där det gradvisa avancemanget gjorde det tydligt vem som hade en 

högre anställning och därmed en förtjänad auktoritetsposition. 
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3. Metodologiska utgångspunkter 

 

3.1 Val av metod 

 

Med hänsyn till arbetets syfte och vår utgångspunkt, att undersöka hur olika 

maskuliniteter konstrueras och reproduceras i olika åldrar, ansåg vi att den mest 

lämpliga metoden var att utföra intervjuer av kvalitativ karaktär. Det här innebar att 

vi genomförde halvstrukturerade intervjuer där vi hade ett visst antal frågor som vi i 

kronologisk ordning följde, men med reservation för nya följdfrågor och vändningar 

under intervjun (Lantz 2007). Genom att samtala med brandmännen fick vi 

möjlighet att ta del av deras egna uppfattningar och erfarenheter som har format 

dem till de brandmän de är i dag. I vår intervjuundersökning var vi intresserade av 

de åtta individer vars reflektioner vi fick ta del av. Vi ville inte generalisera dem eller 

göra ett försök till att formulera en allmän slutsats för Sveriges samtliga brandmän 

baserat på undersökningens intervjumaterial. Det här var också anledningen till att vi 

valde att inte skicka ut en enkät till ett större antal brandstationer. Vår ambition var 

inte att utföra en undersökning som skulle ge kvantitativ data, snarare motsatsen, vi 

ville få en djupare inblick i ett mindre antal respondenters upplevelser. Till en början 

hade vi en diskussion kring om det skulle vara fördelaktigt att även utföra en mindre 

observation på brandstationerna som ett komplement till intervjuerna. Efter vissa 

överväganden kom vi gemensamt fram till att arbetets tidsram var för begränsad för 

att det skulle vara något genomförbart. Vi kom också fram till att det inte hade 

funnits möjlighet från vår sida att besöka brandstationerna i den utsträckning som 

hade krävts för att brandmännen skulle känna sig bekväma i vårt sällskap och till slut 

även ignorera vår roll på brandstationen och därmed bete sig ”vanligt”. 

 

 

3.1.1 Konstruktion av intervjuguide 

 

Som vi precis nämnde ovan har vi valt att genomföra halvstrukturerade intervjuer. 

Det här har vi gjort eftersom vår utgångspunkt är teorier och begrepp inom 

områdena maskuliniteter och ålder vilka vi vill undersöka förhållandet mellan i 

verkligheten. Det här är något som Lantz (2007) rekommenderar när 

utgångspunkterna är likt de här. Vid utformningen av intervjuguiden utgick vi från 

Lantz riktlinjer kring hur en halvstrukturerad intervju ska vara upplagd. Hon menar 

att den ska innehålla förutbestämda temaområden och följdfrågor. Genom att 

använda sig av den här intervjuformen får intervjuaren möjlighet att bestämma inom 

vilket område respondenten ska reflektera kring, samtidigt som den som intervjuar 

får ta del av det som den intervjuade personen tycker är relevant för området. Det 
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här ger ett bra underlag för analys eftersom respondentens sätt att svara och 

reflektera kan säga mycket om dennes ståndpunkt även om det inte uttrycks explicit 

i ord. 

 

Intervjuguiden innehåller sammanlagt 23 stycken frågor som delades upp i de tre 

kategorierna bakgrund, maskuliniteter samt ålder. Så här gjorde vi för att skapa en 

lättöverskådlig bild för oss själva i vår roll som intervjuare, något som vi även hade 

nytta av i efterhand vid bearbetning och analys av intervjumaterialet. Den 

förstnämnda kategorin bakgrund hade syftet att ge oss nödvändiga 

bakgrundsvariabler på intervjupersonerna samt att ”mjuka upp” dem då frågorna 

var av mycket enkel karaktär. Lantz (2007) skriver att intervjuns inledning bör bestå 

av den typen av frågor som kommer att innebära betydelsefull information för att 

kunna få en helhetsbild av intervjupersonen. Vidare menar hon att den här typen av 

bakgrundsfrågor också hjälper till att skapa ett bekvämt klimat som 

intervjusituationen kan komma att kräva. De resterande frågorna formulerades på 

ett sådant sätt att de skulle ställa krav på respondenterna att vara mer reflekterande 

och eftertänksamma.  Innan de här frågorna formulerades läste vi in oss på tidigare 

forskares arbeten inom området för att få inspiration till bra frågor men också för 

att se vilken typ av frågor som passade vår undersökning. Vi såg också till att vara 

väl bekanta med det teoretiska avsnittet som kategorierna och frågorna också skulle 

baseras på. Vår utgångspunkt i arbetet har aldrig varit att undersöka våra 

intervjupersoners upplevelse om manliga och kvinnliga brandmän och skillnader 

dem emellan. Dock konstaterar Connell (2005) att maskulinitet och femininitet 

existerar enbart i egenskap av att vara varandras motsatser och då utgick vi från att 

det kunde vara en fördel att ställa en fråga om manlighetens motsats. Det här för att 

få brandmännens syn på vad som är manligt och därmed inte kvinnligt. 

 

 

3.2 Urvalsprocessen 

 

I och med att vi har del i ett pågående projekt fanns det vissa begränsningar för vår 

del när det kom till tillvägagångssättet. Eftersom projektet redan undersöker 

räddningstjänsten i Karlstads tätort var vi tvungna att finna respondenter på annat 

håll för att inte störa eller påverka projektets arbetsprocess. De enda kraven som 

fanns från vår sida var att vi ville intervjua män i varierande åldrar samt att de skulle 

arbeta heltid. Vi valde att välja två brandstationer av den anledningen att vi 

hoppades att det kunde ge en större bredd bland respondenterna, både när det 

kommer till ålder och arbetslivserfarenhet. Vi ringde till två brandstationer i Sverige 

och fick kontakt med två brandmän. I vår dialog med brandmännen valde vi 

medvetet att inledningsvis inte berätta om vår C-uppsats frågeställning för utförligt. 

Vi valde att istället trycka på att vi läser personal- och arbetslivsprogrammet vid 
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Karlstads universitet och nämnde ingenting om vilken inriktning eller inom vilket 

område vår undersökning har sin utgångspunkt i. Det här valet har sin grund i att vi 

inte ville orsaka onödig ”laddning” genom att uttala begreppen genus och kön. Det 

nyss nämnda projektet är känt inom räddningstjänsten vilket skulle kunna innebära 

vissa förutfattade meningar kring vår undersökning och det skulle även kunna bidra 

till en tveksam inställning hos brandmännen inför att bli intervjuade. När vi 

presenterade oss i det första telefonsamtalet berättade vi att vi var intresserade av att 

titta närmare på räddningstjänstens organisationskultur och dess anställda, något 

som båda brandmännen ställde sig positiva till. Vi kom överrens om att vi skulle 

besöka brandmännen på deras arbetsplats och att vi skulle genomföra våra 

intervjuer under deras arbetspass med dem en och en. 

 

De brandmännen som vi hade haft kontakt med valde själva vilka av brandmännen 

på respektive station som vi skulle intervjua med hänsyn till våra krav på kön och 

ålder. Bortsett från de här bakgrundsvariablerna har vi ingen vetskap kring varför 

respektive brandman valde en viss brandman framför en annan. På båda 

brandstationerna fanns det nämligen ett flertal brandmän att välja mellan i 

varierande åldrar där samtliga utåt sett visade ett gemensamt intresse för vår 

närvaro. De äldre brandmännen från båda stationerna som vi fick intervjua hade 

arbetat som brandmän i fler än 15 år och bestod av Magnus, Per, Hans och Gunnar, 

de var mellan 40 och 55 år gamla. De yngre brandmännen heter Carl, Kim, Oscar 

samt Jens. De har alla haft en anställning som brandmän i färre än fem år och är 

mellan 20 och 35 år gamla. De här namnen är fingerade och kommer 

fortsättningsvis att användas i uppsatsen. 

 

 

3.3 Genomförandet av intervjuer 

 

Mötet med den första brandstationen gick till på så sätt att vi sökte upp den 

brandman som vi hade haft telefonkontakt med tidigare. Brandmannen 

presenterade oss för de brandmän som fanns på plats och vi möttes av ett stort 

intresse, en nyfikenhet och ett varmt välkomnande. Vi blev snabbt visade runt i 

brandstationens lokaler och fick en stolt presentation av hur de olika 

personalstyrkorna var utformade då det här var unikt för brandstationen. Det som 

tydligt framgick av organisationsschemat var att den här stationen hade ett 

samarbete med ambulansen. På brandstationen fanns det endast en kvinnlig 

brandman medan könsfördelningen inom ambulansen var kvinnodominerad. Vi 

blev mottagna av den första brandmannen vi skulle intervjua och han bjöd oss på 

kaffe och visade oss sedan till rummet som reserverats för oss där vi genomförde 

våra fyra intervjuer. Rummet användes vanligtvis till arbetsrelaterade genomgångar 

och var inrett som en klassisk undervisningssal med en whiteboardtavla, bänkrader 
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riktade mot tavlan, en overhead och en projektor. Vi satte oss i mitten av salen vid 

änden av en bänkrad och brandmannen satte sig mittemot oss. Lantz (2007) skriver 

att det är viktigt att intervjuaren gör en tydlig redogörelse för hur intervjun kommer 

att läggas upp, det vill säga hur lång tid den kommer att ta, hur den ska 

dokumenteras och på vilket sätt resultaten kommer att användas. Vidare menar hon 

också att intervjupersonen har rätt att ta del av syftet för studien och att det på så vis 

skapas en frivillighet i att delta i intervjun. Innan varje intervju presenterade vi oss 

kort, berättade att vi deltog i ett projekt vid Karlstads universitet, frågade om de 

kände sig bekväma med att vi spelade in intervjun och förklarade att endast en av 

oss skulle intervjua medan den andra skulle sitta med och observera. Vi delgav dem 

ett medgivande som vi i vår tur hade blivit tilldelade av vår handledare för våra 

respondenter att signera. På medgivandet stod det att respondenten godkände sitt 

deltagande i forskningsprojektet Den genuskodade räddningstjänsten. Vi försökte 

även att småprata med intervjupersonen innan intervjun för att lätta upp stämningen 

och på så vis skapa en trygg känsla mellan oss och respondenten. Att behöva signera 

ett dokument för att kunna ställa upp i en intervju skulle eventuellt kunna verka 

”avskrämmande”. Vår tolkning av deras reaktioner och sättet de betedde sig på 

under intervjun var ändå att de kände sig bekväma i vårt sällskap. De gav alltså inte 

intrycket av att vara hämmade på grund av medgivandet och det faktum att det 

innehöll begreppen genus och jämställdhet. Varje intervju tog 30 till 50 minuter då 

de olika brandmännens förmåga att uttrycka sig verbalt varierade beroende på 

personen. 

 

Besöket på den andra brandstationen påminde på många sätt om mötet med 

brandmännen på den första. Vi fick även där ett varmt välkomnande av samtliga 

brandmän som fanns på plats då vi direkt fick kliva in i deras ”vardagsrum” på 

brandstationen. Närvarande ambulanspersonal visade också en stor nyfikenhet och 

anslöt sig fort till oss och brandmännen i rummet. Den här brandstationen har ett 

annorlunda samarbete med ambulansen då ambulansen hyr in sig i 

räddningstjänstens lokaler. Ambulansen hade till övervägande del kvinnor anställda 

medan det endast fanns manliga brandmän. Vi fick direkt ta del av en väldigt 

skämtsam stämning och behandlades som om vi vore en del av gänget. Den första 

brandmannen som skulle bli intervjuad bjöd oss på kaffe och visade oss sedan till 

det rum där vi skulle genomföra de fyra intervjuerna. Rummet var relativt litet med 

en soffa, en fåtölj, en TV och flera brandrelaterade filmer vilket gav en hemtrevlig 

och avslappnad känsla. Vår presentation gick till på samma sätt som vid den första 

brandstationen. En skillnad från när vi besökte den första brandstationen jämfört 

med den här var att när vi intervjuade den första brandmannen blev vi avbrutna av 
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ett beredskapslarm1. Han sprang snabbt ut ur rummet men kom lika snabbt tillbaka 

för att fråga oss om vi ville följa med i brandbilen på larmet. En annan brandman 

beslöt istället att vi skulle få åka med i en av räddningstjänstens mindre bilar vilket 

gav oss möjlighet att småprata med ytterligare en brandman som inte skulle 

intervjuas. Väl på beredningsplatsen fortsatte vi intervjun som inte hade hunnit 

slutföras i den parkerade bilen. Efter första halvan av intervjun med den andra 

brandmannen, vars intervju hölls i samma bil, åkte vi tillbaka och fortsatte 

intervjuerna på brandstationen i samma rum som tidigare. Intervjuerna tog även här 

cirka 30 till 50 minuter av samma skäl som ovan. 

 

 

3.4 Reflektioner kring intervjuerna 

 

Vi har båda en hög genusmedvetenhet och intresserar oss för könsroller och 

samhällets föreställningar kring det här. En naturlig konsekvens blir därmed att vår 

bild av verkligheten, som i det här fallet representeras av en specifik yrkesgrupp, 

färgas av vårt intresse. En annan aspekt som påverkar vår förförståelse är att vi har 

läst inriktningen socialpsykologi där fokus ligger på bland annat människans normer, 

samspel och makt i samhället. Vi ser en styrka i vår teoretiska bakgrund genom att vi 

har en vana av att göra analyser med hjälp av ett intersektionellt perspektiv och av 

den anledningen inte heller bortser från att det finns många olika infallsvinklar. 

Ingen av oss har någon form av relation till en person som arbetar som brandman 

vilket innebär att vi inte är insatta i deras arbete. Det här hoppas vi är något som gör 

oss mer objektiva i vår roll som intervjuare. Vi gick in med inställningen om att vi 

skulle försöka koppla bort eventuella fördomar eller förutfattade meningar kring den 

här yrkesgruppen som vi ändå kan tänkas ha på grund av hur brandmän exponeras i 

samhället och i media. 

 

Som vi nämnde ovan småpratade vi innan varje intervju med respondenterna. 

Intervjuerna avslutades också på samma sätt genom att vi ställde en avslutande 

fråga, nämligen om de ville tillägga något till intervjun. Vi hade som utgångspunkt 

att bete oss likadant mot samtliga brandmän med en seriös men lättsam ton och att i 

viss mån anpassa oss efter vilken typ av personlighet som den intervjuade hade. I 

efterhand är vi nöjda med vår insats och vi tycker att vi lyckades anpassa oss bra 

efter intervjusituationen och stämningen. Situationen kunde variera eftersom vissa 

av våra respondenter verkade ganska nervösa och ovana vid situationen medan 

andra verkade mer bekväma med att uttrycka sig verbalt och reflektera på det sätt 

som våra frågor krävde. En styrka som våra intervjuer hade var att en av oss 

                                                 
1
 När en närliggande och samarbetande brandstation får larm med hög prioritet går ett beredskapslarm hos 

brandstation 2. Det här innebär att de ska infinna sig på en central plats belägen mellan de två 

brandstationerna för att öka och säkra beredskapen. 
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intervjuade medan den andra antecknade och var mer observant. En annan aspekt 

som går att diskutera är att vi båda är unga kvinnor. Vi tror att det var en fördel att 

vi var unga då det ofta kan relateras till en positiv nyfikenhet då vi har mindre 

livserfarenhet och därmed en mer begränsad referensram jämfört med äldre. Att vi 

båda är kvinnor kan ha varit en nackdel på så vis att brandmännen kan tänkas ha 

övervägt sina formuleringar mer aktivt för att uttrycka sig på ett sätt som enligt dem 

är lämpligt eftersom vi är kvinnor, att brandmännen eventuellt gick in i den 

professionella roll som förväntas av dem gentemot tredje man2.  

 

Gillham (2008) konstaterar att det kan vara givande att använda sig av sonderande 

frågor vid vissa intervjuer vilket innebär att intervjuaren ställer sina följdfrågor på ett 

sådant sätt att de verkar utforskande och lätt utmanande. Det kan exempelvis handla 

om att den som intervjuar uttrycker ett exempel utifrån det som har sagts och söker 

efter ett bekräftande. En sådan frågeformulering kan vara: ”Menar du såhär...?”. Vid 

våra intervjuer fanns det vissa tillfällen då den här typen av sonderande frågor kom 

väl till pass eftersom somliga respondenter som sagt hade svårare att sätta ord på det 

de tänkte och kände. Det var med andra ord ett medvetet val från vår sida att 

använda oss av den här tekniken för att få tillgång till en helhetsbild av 

respondenten men också för att öka den data som varje brandman gav. Vi har en 

medvetenhet om att forskareffekten antingen är av hög eller låg karaktär men att 

den ändå är förekommande i alla undersökningar. Det som talar för att vår påverkan 

på respondenterna är låg är som vi nämnde innan att vi har en vana av att analysera 

och känna av människor och att endast en av oss intervjuade medan den andra 

aktivt försökte vara mer observant. Att vi valde att använda oss av sonderande 

frågor är något som eventuellt kan ha ökat forskareffekten men det var ett beslut vi 

tog då vi ansåg att fördelarna övervägde nackdelarna. 

 

 

3.5 Bearbetning av data  

 

Då vi ville åt det kvalitativa som en intervju resulterar i bestämde vi oss tidigt för att 

vi skulle spela in och sedan transkribera våra intervjuer med brandmännen. Lantz 

(2007) menar att det kan vara en hjälp att redan innan datasamlingen ha klargjort 

vilken typ av analystekniker som kan vara av värde för materialet, det vill säga 

transkribering i vårt fall. Med hänsyn till att vi valde att bara en av oss skulle 

intervjua men att båda närvarade vid varje intervjutillfälle var det också lämpligt att 

spela in så att båda två senare skulle kunna ta del av det fullständiga samtalet både i 

ljud och genom transkriberingsmaterialet. Lantz för en diskussion kring 

nödvändigheten i att transkribera och menar att forskaren vid antecknandet 

automatiskt filtrerar det som respondenten säger. Det här ”filtret” grundar sig på 

                                                 
2
 Tredje man är inom räddningstjänsten benämningen för kommuninvånaren och samhällets medborgare. 



20 

 

den förförståelse som forskaren har, men påverkas även av alla de kultur- och 

personbundna föreställningar som styr tolkningen av ordens innebörd. Det som 

forskaren inte har data om, kan denne inte heller dra slutsatser om, menar Lantz. 

Det faktum att vi är två personer som tillsammans kan analysera vårt material tror vi 

bidrar till en ökad objektivitet i analysen och att det går att påstå att vi filtrerar 

varandras tolkningar och analyser av intervjuerna. Även om vi har en liknande 

referensram med hänsyn till vår teoretiska bakgrund så skiljer sig ändå våra intryck 

och uppfattningar av personer och situationer. 

 

Kvale (2009) diskuterar objektivitet och subjektivitet i forskning och nämner bland 

annat den reflexiva objektiviteten vilket är vår utgångspunkt när vi analyserar vår 

data. Det här innebär att vi i vår undersökning inte försöker att göra generaliseringar 

eller fastställa någon slags sanning som gäller alla brandmän utan gör snarare en 

tolkning av det material som vi har fått fram. Som vi skrev tidigare är vi medvetna 

om vår egen förförståelse men vi försöker ändå att sträva efter eftertänksamhet när 

vi analyserar intervjupersonernas svar. 

 

När transkriberingen var klar ville vi göra en översikt över datan för att försöka 

identifiera olika mönster och tendenser för respektive respondent. Vi använde oss 

då av tabeller för att sammanfatta intervjuerna i temana föreställningar om 

maskulina värderingar och ideal samt relationer mellan brandmännen. Lantz (2007) 

skriver att om rådatan som transkriberingen består av grupperas på ett visst sätt 

framträder mönster som kan leda till särskilda slutsatser. Om rådatan däremot 

grupperas på ett annat sätt skulle datan därmed bidra till andra slutsatser. De 

slutsatser man drar kan med andra ord till stor del bero på vilka kategoriseringar 

som görs vid analysen. Det här är något som vi har haft i åtanke vid analysen av vårt 

material och även när vi gjorde översikten. Vi valde att ha relativt allmänna 

kategorier vilket gjorde att respondenternas svar var enkla att placera in. Vi 

utformade kategorierna med hänsyn till det teoretiska kapitlet för att på ett enkelt 

sätt kunna koppla samman respondenternas svar till teorin. För att minska 

filtreringen av vårt intervjumaterial och för att inte gå miste om betydande 

synpunkter från respondenterna valde vi att göra hela översikten tillsammans. Det 

här innebar att vi inte delade upp exempelvis intervjupersoner eller kategorier 

mellan oss. Vi tror att det här var det bästa sättet för att materialet skulle maximeras 

men också för vår egen skull då vi med det här tillvägagångssättet blev mycket 

insatta i vårt material. 

 

När vi citerar våra respondenter har vi valt att i viss grad omvandla talspråk till 

skriftspråk. Det här innebär att vi har tagit bort onödiga utfyllnadsord som är vanligt 

förekommande i vardagsspråket såsom ”liksom”, ”typ” eller ”njae” och liknande. 

Kvale (2009) menar att det här är nödvändigt vilket vi håller med om då 
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utfyllnadsord kan vara missvisande att ta med i citering av respondenterna eftersom 

de orden kan få dem att verka osäkra trots att de kanske inte är det. Det finns en 

markant skillnad i hur man uttrycker sig i vardagsspråk jämfört med i skrift. Kvale 

skriver också att det vanligaste sättet att redovisa resultat från intervjuer är att 

använda sig av just citering. Citaten ska ge läsaren ett intryck av intervjusituationen 

och på ett bra sätt beskriva intervjupersonen. Han nämner fortsättningsvis ett antal 

riktlinjer som kan vara bra att tänka på när man ska referera till intervjumaterialet. 

Bland annat menar han att man bör hålla citaten någorlunda korta, att endast de 

bästa citaten ska användas samt att de ska återges i läsaranpassad form. Det här är 

något vi har haft i åtanke när vi har valt ut citat och återgivit dem. 

 

 

3.6 Undersökningens tillförlitlighet och giltighet  

 

Lantz (2007) skriver att resultatets värde främst beror på graden av tillförlitlighet vid 

intervjuerna. Vi ser en styrka i vår roll som intervjuare då vi var två stycken som hela 

tiden har haft i åtanke att kritiskt granska varandra både under intervjun och vid 

bearbetningen av materialet. Innan intervjuerna diskuterade vi hur en bra intervju 

bör gå till där vi tog upp allt från klädsel, ord vi använde till hur samspelet mellan 

oss presenterades för intervjupersonen. En annan fördel för resultatets tillförlitlighet 

är att samtliga intervjuer genomfördes på brandmännens arbetsplatser där vi 

förmodar att de kände sig bekväma och trygga jämfört med om vi hade intervjuat 

dem på exempelvis universitetet. Vi har en medvetenhet kring att vår förförståelse 

gör att vi ser på materialet med ett visst perspektiv vilket också påverkar vår 

tolkning och våra slutsatser. Lantz skriver att det här är en självklarhet och att det 

inte ska ses som att det minskar värdet av undersökningen. En metod för att 

ytterligare testa tillförlitligheten kan vara att låta en oberoende bedömare utföra 

undersökningen på samma sätt med samma förutsättningar. Hon skriver vidare att 

det då är viktigt att personen som gör det här måste ha samma förförståelse och 

liknande referensram som forskaren för att det rätta perspektivet ska komma fram. 

Det här är dock inget som har varit aktuellt för oss eftersom arbetet har en 

begränsad storlek och tidsram. 

 

När giltigheten ska testas handlar det om att gå tillbaka till de teoretiska 

utgångspunkterna. Det är viktigt att forskaren har använt teorins begrepp på samma 

sätt i bearbetningen av data som i det teoretiska avsnittet. Det kan ofta innebära en 

variation i hur begrepp används när olika bedömare testar undersökningen. Som vi 

nämnde ovan finns det ingen möjlighet för oss att låta en oberoende person testa 

våra slutsatser. När det kommer till giltighet menar också Lantz att forskaren kan 

fundera över huruvida nya slutsatser skulle nås om man hade grupperat rådatan på 

ett annat sätt. Det här är något som vi reflekterade över innan vi skapade uppsatsens 
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teman vilket resulterade i att vi valde att ha mer öppna och generella sådana. Att vi 

är två som har genomfört den här undersökningen och kommit fram till dess 

slutsatser gemensamt anser vi stärker våra slutsatser. 

 

 

3.7 Etiska reflektioner 

 

Det finns två huvudkodexar som forskaren ska ta hänsyn till när undersökningar 

bedrivs. Dels individskyddskravet, dels forskningskravet. Vetenskapsrådet (2011) 

beskriver det förstnämnda kravet som går ut på att individen ska skyddas på bästa 

möjliga sätt från till exempel skada eller kränkning. Samtidigt får det här kravet i viss 

mån ge vika för forskningskravet då det senare har ett egenvärde i och med att det 

kan tillföra förbättringar inom områden som livskvalitet, hälsa och miljö. Av den här 

anledningen måste forskaren göra avväganden mellan individskyddskravet och 

forskningskravet under forskningsprocessen och även i efterarbetet. Det här är 

något som vi har tänkt på under hela arbetets gång. Det är exempelvis endast vår 

handledare som vet om vilka brandstationer vi har varit på och vi skriver heller 

aldrig ut i uppsatsen vilka kommuner som brandstationerna hör till. Brandmännens 

namn är dessutom fingerade och det faktum att vi inte har inte har intervjuat någon 

kvinnlig brandman minskar också risken för eventuell möjlighet att identifiera en 

respondent. Vi har dock valt att delge läsaren brandmännens ålder och antal år som 

anställd brandman eftersom de är betydelsefulla bakgrundsvariabler för vårt syfte 

och vår frågeställning. Det här är två variabler som vår analys och diskussion 

kommer att utgöra grunden för och utan dem hade analysen varit omöjlig att 

genomföra. Med hänsyn till att brandmannen valde ut lämpliga brandmän åt oss, 

tror inte vi att vi fick intervjua en brandman som i efterhand kan komma att ångra 

sitt deltagande. Vi fick en känsla av att det här bekräftades efter intervjuerna då 

nästan samtliga respondenter tenderade att stanna kvar en stund för att prata vidare 

med oss. I och med medgivandet som brandmännen fick ta del av samt signera blev 

det också tydligt för dem att vi var ärliga i våra intentioner och i vår utgångspunkt. 

 

Med hänsyn till att vi ingår i ett etablerat forskningsprojekt upplever också vi en 

trygghet i det, det vill säga att vi är en del av ett större syfte. Det här innebär att vi 

vet att vårt forskningsområde är relevant och behöver belysas vilket ökar 

forskningskravets kraft.  Medgivandet är något som bidrar ytterligare till vår trygghet 

i relationen till respondenterna eftersom vi genom medgivandet visade tydligt att de 

hade ett val, det vill säga att låta bli att ställa upp i en intervju. De här 

forskningsetiska kodexarna kan ses som grunden till forskarens etik och därmed 

även som forskarens utgångspunkt vid etiska dilemman. Vi upplever inte att vi har 

hamnat i en sådan situation någon gång under hela undersökningsprocessen som 

skulle ha inneburit att vi hade behövt göra ett moraliskt övervägande. 
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Kvale (2009) talar om något som han kallar informerat samtycke vilket betyder att 

man informerar undersökningspersonerna om det övergripande syftet med 

undersökningen och även om hur forskningen är upplagd i stort. Det här påminner i 

stort om det som Lantz (2007) också understryker när det kommer till en 

intervjusituation. Det informerade samtycket innebär också att respondenterna 

frivilligt deltar i forskningen och att de har rätt att dra sig ur deltagandet när som 

helst. Till samtycket hör också att forskaren informerar deltagarna om den 

konfidentialitet som kommer att användas i forskningen samt vilka som kommer att 

få tillgång till materialet. Det medgivande som våra intervjupersoner signerade kan 

liknas vid det informerande samtycket som Kvale talar om. Den etiska aspekten är 

alltid viktig att ta hänsyn till, inte minst när man som forskare ingår i ett större 

projekt där flera är inblandade. Vi informerade våra respondenter om att det enbart 

var vi, våra opponenter, vår handledare och personen som ska betygsätta arbetet 

som kommer att få tillgång till uppsatsens data. Vi var också tydliga med att 

materialet inte heller ska användas i något annat syfte än som vår C-uppsats och att 

uppsatsen kommer att publiceras endast i det sammanhanget.  
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4. Gubbarna klagar över att krypa… 

 

Arbetets syfte är som bekant att undersöka hur brandmän i olika åldrar på två 

brandstationer konstruerar och reproducerar maskuliniteter.  Frågeställningen är: 

Hur ser konstruktionen och reproduktionen av maskuliniteter ut beroende på ålder?  

I följande avsnitt redovisas resultatet från intervjuerna på de två brandstationerna. 

Resultatet är indelat i uppsatsens huvudteman föreställningar om maskulina värderingar 

samt relationer mellan brandmännen där varje tema består av olika underteman. Utifrån 

de nämnda temana kommer vi sedan att besvara vår frågeställning genom att koppla 

samman dem med kapitlet 2. Teoretisk referensram i det här avsnittet. 

 

 

4.1 Föreställningar om maskulina värderingar och ideal  

 

4.1.1 Heroism, risk samt yrkesstolthet  

 

Gemensamt för samtliga brandmän under våra intervjuer på de båda 

brandstationerna var att de upplevde en respekt från allmänhetens sida; en respekt 

som var ömsesidig. Kim menade att statusen kommer ur yrket självt då 

brandmannakåren har ett stort förtroende hos allmänheten. Kim är en av de yngre 

brandmännen och har arbetat som brandman i färre än fem år. Han upplevde att 

tredje man automatiskt ser upp till honom på grund av hans yrkesroll. Det här är ett 

exempel på det som Collinson och Hearn (2005) nämner angående hur en typiskt 

manlig yrkesroll får en maktposition genom att deras yrkestitel ger automatisk 

respekt. Även Mellström (2009) diskuterar kring det här och han menar att få yrken 

kan kopplas till manlig heroism på det sätt som brandmannayrket kan. En annan 

forskare som är inne på samma linje är Whitehead (2002) och han menar att hjälten 

är en allsmäktig symbol som ofta är konstruerad likt en fantombild. Det här innebär 

att bilden av en heroisk brandman stärks och även att våra uppfattningar späds på 

kring vad som är manligt respektive kvinnligt, föreställningar som sedan 

internaliseras. Gerschick (2005) stärker de här resonemangen då han menar att den 

hegemoniska maskuliniteten ställer krav på mäns kroppar som är av orealistisk 

karaktär och att de är mer baserade på fantasi än verklighet. 

 

Vi fick uppfattningen under våra intervjuer om att den äldre brandmannen Magnus 

var den som pratade mest om att han var stolt över sitt yrke. Han har arbetat som 

brandman i fler än 15 år och var den av alla brandmän som upplevde sitt yrke som 

mest riskfyllt och han var också den som besvarade flest frågor ur allmänhetens 
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perspektiv. Exempelvis på frågan om vilka egenskaper en brandman bör ha svarade 

han utifrån vad allmänhetens förväntar sig av en brandman. Han berättade: 

 

Jag tror att det finns en ganska så hög yrkesstolthet inom vårat jobb och 

det… Helst ska det vara grundat på hur allmänheten ser på oss. Det är det 

som vi ska bygga vår yrkesstolthet på. Så du kan inte bara gå runt och känna 

dig som en stolt brandman om du inte har allmänheten med dig. […] Det är 

väl en sammanfattning på något vis; att jobba som brandman är en 

yrkesstolthet. 

 

De egenskaper som Adams och Coltrane (2005) har identifierat som manliga är 

egenskaper som vi tror att allmänheten förväntar sig att en brandman har. Exempel 

på det här är att det finns en förväntan om att män är kraftfulla, aktiva, självständiga 

och aggressiva. Eftersom många av intervjupersonerna beskriver sitt yrke ur tredje 

mans perspektiv tror vi att brandmännen, i varierad grad, vill leva upp till den 

hjältebild och de förväntningar som finns på yrkeskåren. Vi upplevde sammantaget 

att de äldre brandmännen kände mer yrkesstolthet jämfört med de yngre. Per 

beskrev sitt yrke på ett liknande sätt som Magnus och underströk hur viktigt det är 

att man som brandman har en hög arbetsmoral och att man förstår hur viktiga och 

representativa räddningstjänstens symboler faktiskt är. Acker (1992) menar att man 

kan se hur symboler manifesteras inom en specifik organisation samt vad som anses 

vara av hög eller låg status. Hon menar vidare att en verksamhets symboler kan vara 

förutsättningar för att makt ska kunna användas. Vad gäller brandmän kan man anta 

att stjärnan ger brandmännen en viss status och makt. På båda brandstationerna har 

en majoritet av de äldre brandmännen nämnt vikten av att respektera stjärnan och 

vad den representerar. En av brandmännen berättade vad räddningstjänstens 

emblem, den åttauddiga stjärnan, står för. Den representerar: lojalitet, kunskap, 

omtanke, mod, takt, skicklighet, uthållighet och uppmärksamhet. Den äldre 

brandmannen Per har arbetat som brandman i fler än 15 år. Även han reflekterade 

och talade utifrån tredje mans perspektiv och det förtroende som relationen mellan 

allmänheten och brandmannayrket består av: 

 

Att du har en yrkesstolthet tror jag är viktigt. Att du ser vad stjärnan står för. 

[…] Visst, du kan vara macho på en vanlig arbetsplats men här så har vi ju 

hand om kommuninvånarnas förtroende som vi ska uppfylla. 

 

En av de yngre brandmännen, Carl, som har arbetat som brandman i färre än fem år 

beskrev den heroiska bilden som allmänheten kan ha av brandmän och hur han 

upplevde att den ibland kunde vara besvärlig. Collinson och Hearn (2005) skriver 

om att det finns en hjältebild kopplad till brandmän eftersom de tar större risker än 

inom många andra yrken vilket kan exemplifieras genom rökdykningen. Den här 

typen av riskfyllt arbete förknippas på så vis med en manligt homogen yrkeskultur. 

Carl berättade för oss att han inte gärna sa emot allmänhetens hjältebild av honom 
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som brandman eller försökte ändra uppfattningen om brandmän som ibland kunde 

komma fram i möten med människor som saknade större insikt i yrket: 

 

Sen kan det ju bli så här att, man ibland inte säger vad man sysslar med, utan 

att brandmän… Det är ju inte riktigt så att… Man vill ju inte sitta och… Om 

någon säger att: Oj, vad häftigt!’, då håller man ju bara med istället för att 

förklara att det kanske inte är så, inte riktigt som på film. 

 

Carl verkade uppleva motstridiga känslor mellan allmänhetens syn och den egna 

verkliga situationen i yrket som brandman. Vi fick intrycket av att han å ena sidan 

inte ville förhöja bilden av att brandmän är hjältar men att han å andra sidan inte 

heller försökte realisera den. Som vi kommer komma in på senare så hade Carl, likt 

de andra yngre brandmännen, dessutom ett intresse av att arbetsuppgifterna skulle 

vara av mer riskfylld karaktär. Det här stämmer överrens med det som Collinson 

och Hearn (2005) skriver om risker och heroiska handlingar. Det blir motstridigt på 

så vis eftersom arbetsuppgifter av mer riskfylld karaktär innebär att hjältestatusen 

blir mer synlig. Det märktes att det ibland var svårt för Carl att veta hur han skulle 

hantera det faktum att samhället har en hjältebild av brandmannayrket som inte 

överrensstämmer med hans egen uppfattning och erfarenhet. 

 

Allmänheten har inte en odelat positiv inställning till brandmän. Det här beror enligt 

våra respondenter på vilken kontakt tredje man har haft med räddningstjänsten 

tidigare. Per menade att de invånare som har blivit hjälpta av honom, eller någon av 

hans kollegor, visar en otrolig tacksamhet och glädje över att de finns och över det 

de gör. Andra har istället en mer negativ inställning och de menar att brandmän har 

det väldigt lätt. Per berättar också att vissa enbart ser till antalet larm och ibland till 

och med ifrågasätter vad de betalar sina skattepengar till. Han menade vidare att 

människor ofta glömmer det förebyggande arbetet en brandmans arbetsdag består 

av och hur viktigt det är att underhålla alla verktyg samt den egna kroppen, som i sig 

är ett redskap som brandmännen använder. Det här kan förklaras genom det 

Whitehead (2002) skriver angående att kärnan kring heroism och manlighet ligger i 

modet att våga ta risker och att övervinna sin egen rädsla. Allmänheten förväntar sig 

att brandkåren har som uppgift att utsätta sig för risker och glömmer därmed det 

förbyggande arbetet som är en viktig förutsättning.  Det faktum att allmänheten har 

ideala bilder av brandmännens fysik går att koppla till Gerschicks (2005) 

resonemang om att mer önskvärda kroppar prisas och kan symbolisera den 

hegemoniska maskuliniteten. Med det i åtanke menar vi att allmänheten inte borde 

ifrågasätta att brandmännen har tid avlagt för fysisk träning. Brandman Per sa: 
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[…] någon som är avundsjuk och så… Vi har ju obligatorisk fysträning och 

så sticker vi ut och gör något tillsammans, spelar fotboll och så. Och då 

kanske de säger: ’De har det bra, de bara sparkar boll och lattjar’ men så är 

det ju inte. 

 

Gemensamt för många av brandmännen var att de medvetet försökte avdramatisera 

sitt yrke i mötet med oss. Per drog parallellen till media och menade att de TV-

program som på senare tid har börjat visas på TV har en positiv inverkan på 

allmänhetens uppfattning om hur det är att arbeta som brandman. Han säger att 

programmen visar att det inte handlar om att rädda liv under varje arbetspass. Kim 

gav en liknande beskrivning av sina arbetsdagar och berättade för oss att han 

antagligen utsätter sig för en större risk när han åker till brandstationen från sin 

hemort än vad han gör när han är ute på ett larm. Han hänvisade till statistiken för 

dödsfall i trafiken för att förtydliga vad han menade och verkade, liksom Per, 

medvetet försöka ge oss en mer realistisk bild av sin yrkesroll och sina arbetsdagar. 

Den äldre brandmannen Hans har arbetat som brandman i fler än 15 år. Han 

beskrev på ett liknande sätt sin arbetssituation och avdramatiserade 

brandmannayrket genom att han gjorde en jämförelse med en annan yrkeskår, 

nämligen byggnadsarbetare. Hans ansåg att han som brandman måste ställa risken 

som han utsätter sig för i relation till hur ofta han gör det. Han ställde sig själv 

frågan hur många brandmän som dör under ett år och jämförde sedan antalet med 

hur många byggnadsarbetare som dör varje år. Inte heller Magnus, som uppvisade 

en mycket hög grad av yrkesstolthet, hade ett intresse av att göra sitt yrke mer 

heroiskt:  

 

Det är inte mellan liv och död varje larm vi får, utan vi kan åka och bära upp 

en tant eller bära ner en tant som bor på andra våningen för att hon ska 

kunna komma ut i det fina vädret och sådana saker. Och hur mycket he-man 

är det egentligen? 

 

Det finns en tydlig skillnad i hur allmänheten verkar uppleva brandmän och i hur 

brandmännen upplever sig själva då de verkar ha en avdramatiserande inställning till 

sin yrkeskår. Det framgick av intervjuerna att några av brandmännen upplevde en 

konflikt kring den frågan på så vis att de ville leva upp till tredje mans snedvridna 

föreställning om hur hög risk yrket innebär och att yrket är heroiskt. Den allmänna 

åsikten hos brandmännen var ändå att status är något som kommer automatiskt 

med yrket. Däremot fanns det en skillnad med avseende på ålder hur mycket 

respektive brandman upplevde att de var stolta över sitt yrke. De äldre tenderade att 

känna en högre yrkesstolthet jämfört med de yngre. Eftersom brandmannayrket till 

synes ger en automatisk respekt och ett förtroende från allmänheten menar vi att 

brandmän befinner sig i en form av maktposition.  
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4.1.2 Tävlingsmentalitet; en kvarleva från förr  

 

Carl berättade för oss att det förr kunde komma in ett helt ishockeylag till 

brandstationen som fick en anställning enbart på grund av deras idrottsbakgrund. 

Det här har inneburit att räddningstjänsten har präglats av en stark 

tävlingsmentalitet i och med att majoriteten av de som är anställda hade, och 

fortfarande har, en stark anknytning till idrottsvärlden. Vidare har det här 

genomsyrat organisationen på så vis att brandmän har blivit en homogen grupp där 

den gemensamma nämnaren är just deras intresse för idrott och tävling. Det här 

överrensstämmer med det som Collinson och Hearn (2005) skriver är vanligt inom 

manligt dominerade grupper; att konkurrens och tävling blir något utmärkande. 

Vidare finns det enligt dem en hög grad av koncentration på tävling mellan 

hegemoniska maskuliniteter där männen vill uppnå dominans och kontroll. Ett 

resultat av det här menar vi har blivit att det har formats en norm bland 

brandmännen som förutsätter ett aktivt och fysiskt idrottsengagemang. Den här 

normen har baserats på en specifik könsroll som förutsätter att du är man, 

idrottsintresserad och en duktig utövare av sport. 

 

Att rekryteringen gick till på just nämnda vis visar också det faktum att ishockey 

som sport ger ett symboliskt värde. I och med det här tillkommer även förmåner för 

ishockeyspelarna i enighet med det som Collinson och Hearn (2005) diskuterar i 

samband med att organisationer är fyllda av maskulina värderingar och ideal. De 

konstaterar också att det kan vara en fördel att vara framgångsrik inom tävling och 

konkurrens eftersom det kan bidra till att minska en eventuell osäkerhet som kan 

finnas hos en individ. Kim sa att arbetsgruppen fort märker om en ny brandman 

inte riktigt hänger med i de idrottsaktiviteter som de obligatoriska fysiska 

träningspassen ofta innebär. Tävlingsmentaliteten inom räddningstjänsten kan 

därmed ses som ett exempel på hegemonisk maskulinitet och den här mentaliteten 

är något som verkar leva kvar än i dag. Han menade att många av de som har en 

idrottsbakgrund på högre nivå har med sig en tävlingsmentalitet och att den finns i 

princip allt de gör. Han säger att: 

 

Här är det nästan ett anställningskrav att du ska ha spelat ishockey eller något 

sådant tidigare. Väldigt många har ju ishockeybakgrunder och jag vet att i 

Karlstad ett tag för några år sedan… Då anställde de ju en knappt om du inte 

hade spelat bandy på elitnivå till exempel… 

 

Carl och Jens är två av de yngre brandmännen som båda jämförde jargongen på 

brandstationen med stämningen i ett ishockeyomklädningsrum. Precis som Adams 

och Coltrane (2005) beskriver så finns det egenskaper som associeras med 

manlighet. Jens har arbetat som brandman i färre än fem år och den här nämnda 

bilden bekräftas av honom då han berättade att det farligaste på hans brandstation 
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är att spela innebandy vilket innebär att det bland hans kollegor kan tänkas vara en 

fördel att vara aktiv, kraftfull och aggressiv under de fysiska träningspassen. Vi bad 

honom vidareutveckla påståendet och då svarade han att det ligger till på så vis 

eftersom det är flest skador som uppstår under träningarna. För att förtydliga den 

tävlingsinriktade stämningen på träningspassen fortsatte han med att säga att det 

inte är så ofta som brandmännen skadar sig på larm eftersom de enligt honom är få. 

Det här är något som bekräftar föregående avsnitt där brandmännen gav oss en mer 

realistisk bild av deras yrke. 

 

Intervjuerna visade att brandmännen har mycket olika uppfattningar kring hur 

utpräglad den här tävlingsmentaliteten faktiskt är på de båda brandstationerna. Alla 

var överrens om att det förut fanns en mer utbredd sportlig anda i och med den 

tidigare rekryteringsprocessen. I dag menar vissa av dem att den faktiskt inte är 

särskilt förändrad medan andra gav oss en annan bild. Det finns ett mönster i vilken 

grad de olika brandmännen upplever att den nämnda tävlingsinstinkten lever kvar 

inom räddningstjänsten. Det här mönstret visar en tydlig uppdelning där de äldre 

brandmännen under intervjuerna tog ett avstånd från tävling och eventuell 

konkurrens mellan kollegorna. Magnus berättade att alla människor har olika 

förutsättningar för vad de är bra på och att det inte behöver vara en nackdel. Han 

menade att hans kollegor har olika intressen, att det är något bra och att han och 

hans kollegor alltid delar med sig av sina kunskaper. Om någon till exempel har varit 

iväg på en utbildning eller en övning så delar denne alltid med sig av sina lärdomar 

till de andra. Magnus menar att det inte finns en tävlingsanda på så sätt att han och 

hans kollegor skulle hålla sin kunskap för sig själva för att framhäva sig eller på 

annat sätt vara konkurrenskraftiga i förhållande till de andra. I samtalet med oss var 

det tydligt att de äldre brandmännen ville visa oss att fokus ska vara på tredje man 

när de pratade om sitt arbete och inte på tävling och konkurrens. Per ger här sin 

uppfattning om vad det primära är för brandmännen på hans brandstation: 

 

Det är inte så mycket tävling. Det är ingen prestige här, vi är ganska 

prestigelösa på våra pass, i det skiftlaget som vi är med i. Vi är inte sådana. Vi 

är här för att hjälpa tredje part; för att hjälpa allmänheten och kommunens 

invånare. Då ska man jobba professionellt. 

 

Den äldre brandmannen Gunnar har arbetat som brandman i fler än 15 år och 

beskrev också för oss hur viktigt det är att man som brandman lägger sin energi och 

sin fokus på tredje man och inte på exempelvis intern konkurrens. När vi pratade 

med Gunnar om hur riskfyllt hans arbete är kom vi in på hur mycket larm 

brandstationen har. Eftersom Gunnar har ett utökat ansvar får han åka på larm 

oftare. När han pratade om antalet larm berättade han:  
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Jag brukar ju skoja med dem och säga att jag har haft fler larm än dem. För 

jag kvitterar ju larm som närliggande kommun 1 har fått, som närliggande 

kommun 2 har fått och som närliggande kommun 3 har fått. Så jag kan ju, 

när jag går hem efter en dag, säga att jag har haft fem larm på en dag och 

sådär… Och de andra har inte varit utanför dörren liksom. 

 

Det här citatet visar en viss motsägelsefullhet då det här synliggör att även Gunnar 

är en del av tävlingsmentaliteten som de yngre brandmännen berättar om. En sak 

som skulle kunna förklara den här paradoxen är Gunnars kronologiska ålder som 

Arber och Ginn (1995) skriver om. De menar att en persons ålder innebär olika 

grader av skyldigheter, privilegier och ansvar. Vi kan anta att de äldre brandmännen, 

däribland Gunnar, känner en högre grad av ansvar och i och med det medvetet 

försökte visa oss en mer professionell bild av yrket och sig själv som brandman där 

tävlingsmentaliteten utelämnades. Vi upplevde att den aspekten omedvetet ändå 

kom fram i samtalet med Gunnar och det är ovanstående citat ett exempel på. Den 

här motsägelsefulla bilden blir än mer tydlig då två av brandmännen på samma 

brandstation har helt olika uppfattningar när det kommer till den här frågan. 

Magnus menade att det i dag inte finns några he-men3 på brandstationerna men att 

det fanns det för 20 år sedan. Han sa att de på den tiden kunde springa på tak utan 

säkerhetslinor och att brandmän i dag aldrig skulle komma på tanken att göra det. 

Den yngre brandmannen Carl å andra sidan gav en annan synvinkel på det här med 

prestation och tävlingsinriktade brandmän. Han berättade följande för oss:  

 

Alltså, vi gör ju inga idiotiska grejer om vi kan välja att inte göra det. Men sen 

är det klart att… Vi har ett par he-man här på stationen som gärna hoppar 

ifrån hävaren till taket om de kan. 

 

På brandstationerna nämnde de flesta av respondenterna en annan närliggande 

brandstation i princip varje gång tävlingsmentalitet och/eller en eventuell grabbig 

jargong kom på tal, vi har valt att exemplifiera med en av dem. Närliggande 

brandstation 1 hade enligt våra intervjupersoner en organisationskultur av mycket 

mer macho karaktär och blev ständigt ett exempel på en station med normer och 

värderingar som var mer extrema bland brandmännen. De menade att de 

värderingar som existerade mer tydligt förr finns kvar på den här brandstationen i 

högre grad än på deras egen brandstation. Den här uppfattningen baserades inte på 

förutfattade meningar hos brandmännen utan grundade sig i att tre av de fyra 

intervjuade personerna hade haft en anställning på brandstationen tidigare. Intrycket 

vi fick under intervjuerna var att respondenterna ansåg att könsmärkningen tar sig 

uttryck tydligare på närliggande brandstation 1. Vi tycker att det är intressant att de 

vi intervjuade genomgående jämförde sig med den här brandstationen och då 

framhävde den som ”värre” och att deras egen station på så vis framhölls som en 

                                                 
3
 Begreppet förklaras i avsnittet 4.1.3. Fysisk förmåga. 
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öppen och mer accepterande arbetsplats. Vi har funderat kring varför de verkade ha 

ett behov av att jämföra sin brandstation med en annan i den höga grad när det var 

dem och deras station som vi var intresserade av att undersöka. En förklaring skulle 

kunna vara att de tar avstånd från allmänhetens föreställningar som finns om vem 

och hur en brandman är eftersom de inte upplever att de är sådana. Närliggande 

brandstation 1 får då stå som exempel för den mer karaktäristiska urtypen av 

brandmän med en grabbig jargong som de själva upplever sig vara olik. Oscar är en 

av de yngre brandmännen och har arbetat som brandman i färre än fem år. Han var 

tillfreds med att vara brandman men sa tydligt att han ville söka sig vidare uppåt och 

avancera inom organisationen. Han berättar: 

 

Åker man till närliggande brandstation 1 så är det nog betydligt mer 

tävlingsinriktat. Där handlar det nog mer om att lyfta mest i gymmet och 

vara lite macho. Jag tror att vi har det mer familjärt här, det är nog två 

faktorer som avgör. Dels har vi en högre medelålder och sedan har vi så pass 

mycket kvinnor eftersom vi bor tillsammans med ambulansen. Det resulterar 

nog i att attityderna är olika. 

 

Brandmännen berättade i intervjuerna om en tidigare rekryteringsprocess som vi 

menar reproducerade könsroller. I dag rekryteras brandmän på ett annat sätt och det 

finns en vilja om att anställa brandmän med olika egenskaper och kunskaper. Vi 

kunde ändå märka att brandstationerna var manligt könsmärkta i sättet de pratade 

där det blev tydligt vilka egenskaper hos brandmännen som var mest 

förekommande. På den ena brandstationen försökte de tona ner bilden av en 

eventuell tävlingsmentalitet genom att jämföra sig med en ”värre” station med en 

mer utpräglad manlig jargong. Våra äldre intervjupersoner upplevde inte att den 

tidigare karaktäristiska tävlingsmentaliteten finns kvar inom organisationen i samma 

grad medan de yngre var av en annan uppfattning. Det samtliga brandmän hade 

gemensamt var att oavsett ålder verkade de inte uppmuntra eller upphöja tävling 

och konkurrens. Vilken syn brandmännen hade på tävling och konkurrens berodde 

med andra ord till största del på hur gamla de var. 

 

 

4.1.3 Fysisk förmåga 

 

Några av brandmännen använde sig kontinuerligt av två uttryck under intervjuerna, 

nämligen he-man och broiler. När de använde sig av sådana ord som he-man och 

broiler i dialogen med oss konstruerade de maskuliniteter som Collinson och Hearn 

(2005) skriver om. De gjorde det här på ett humoristiskt sätt och vi tror att det var 

ett sätt för dem att hantera olikheterna mellan allmänhetens och deras egna 

uppfattningar om brandmannayrket. Det här hänger ihop med den konflikt som vi 

beskrev tidigare gällande den snedvridna hjältebild som allmänheten verkar ha av 
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brandmän. Jargongen på båda brandstationerna verkade genomgående vara 

humoristisk, där en brandman beskrev den som rå men hjärtlig; att man skojade och 

drev med varandras krämpor och tillkortakommanden. Uttrycket he-man var nytt 

för oss och vi bad därför en av respondenterna att förklara det och fick då följande 

beskrivning av Carl: 

 

Ja, men det är såna här, en sån här tvättäkta brandman som är född med en 

halv hjärna och stora muskler. För de finns ju kvar på alla ställen. 

 

Generellt fanns det en uppfattning bland respondenterna om att den fysiska 

nedgången som kommer i takt med att brandmän blir äldre kan kompenseras av den 

erfarenhet äldre ofta har. Gunnar gav exemplet att när de äldre kanske inte orkar dra 

brandslangen lika fort så kan de istället bidra med sin erfarenhet av liknande 

situationer till de yngre som har mer ork i kroppen. Det går även att finna liknande 

synpunkter hos många av de andra som vi har intervjuat. Den fysiska nedgången 

som kommer i och med åldrandet kallar Arber och Ginn (1995) för det fysiologiska 

åldrandet. De skriver även om den sociala åldern som enligt dem är starkt kopplad 

till kön och ofta innebär att män inte lider av åldrandet på samma sätt som kvinnor 

inom arbetslivet. Att en brandmans erfarenhet kan väga upp den bristande fysiken 

är ett bra exempel på det här. Carl tillade att det ibland kan gå till överdrift med det 

faktum att erfarenheten ska väga upp den fysik som inte längre finns och att det är 

problematiskt. Han tryckte på vikten av att brandmän ska ha en viss fysik, form och 

smidighet eftersom det krävs i arbetet och är något som underhålls genom de 

gemensamma och obligatoriska träningspassen: 

 

Ja, man ska inte hålla på och skälla på folk men vi ser ju hur de ser ut här. 

Om en brandman går upp ett kilo om året så väger vi ju ganska mycket i 

slutändan. Det är väldigt lätt att det blir så. […] Det är alltid någon som har 

ont i ett knä eller i en stortå eller nageltrång eller sådär... Så ja, till slut får vi ju 

inte ihop det till att träna då. Men sen är det klart att det finns många som är 

intresserade av det här med träning också. 

 

Det här kan jämföras med Anderssons studie om poliser (2004) där de yngre 

männen drev med de äldre männens försämrade fysik och det faktum att de inte 

tränade lika mycket längre. De yngre poliserna tränade mer och var också mer 

medvetna om sin kost. De äldre poliserna i studien hade ändå en auktoritet som de 

yngre polismännen saknade. Den här auktoriteten har de uppnått genom deras långa 

erfarenhet av yrket samt den hierarkiska position som de har fått. På liknande sätt 

har även de äldre brandmännen en automatisk respekt eftersom de har en 

kunskapsbank som har sin grund i den långa yrkeserfarenheten. Carl berättade 

vidare att han ser en problematik i att de har så pass få larm på brandstationen 

eftersom det kan leda till att brandmännen blir lata och otränade som han själv 
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uttryckte det. Han menade att de få larmen kan resultera i viss orutin och att 

brandmännen tror att de kan hur saker och ting ska skötas men att det i ett kritiskt 

läge kan visa sig att det inte är så. När vi frågade Carl om hur viktig fysiken är hos en 

brandman svarade han att det är en sådan sak som är av väldigt stor betydelse när 

man ska anställas men att betydelsen sedan minskar. Han konstaterade att det är upp 

till varje brandman själv att hålla sin fysik i form och att det här är något som märks. 

Han berättade också för oss att han tror att hans farmor skulle klara av de fysiska 

testerna om hon bara fick två månader på sig att träna inför dem. Kim hade en 

liknande syn på testerna då han berättade för oss att det till och med diskuteras 

huruvida brandstationen behöver ha antagningstester eftersom larmen är relativt få. 

Carl och Kims skildringar bekräftar återigen den uppfattningen vi fick om att 

brandmännen ville ge en mer realistisk bild av yrket. 

 

Samtliga brandmän verkade anse att det inte krävs en extremt vältränad kropp för 

att klara av brandmannayrket. Samtidigt var de alla överrens om att viss fysik krävs 

och att det är viktigt att den bibehålls under åren som verksam brandman. Även i 

den här frågan pratade många av brandmännen ur tredje mans perspektiv. Kim 

svarade med hur han tror att allmänheten ser på honom som brandman och på hans 

kropp. Han menade att om man frågade tredje man skulle de ha en uppfattning om 

att brandmän bör vara mer vältränade än gemene man. Per besvarade samma fråga 

utifrån hur allmänheten ser på brandmän och vilka förväntningar han tror finns på 

dem och deras fysiska förmåga: 

 

Om en kommuninvånare ringer 112 och det kommer sex brandmän som 

nästan rullar ut ur bilen, som inte har kondition och som inte orkar mer än 

tre minuter på platsen, så tror jag att många skulle grunda på varför de 

betalar skatt till brandmännens löner. Men om det kommer ut åtta broilers 

som har jättebra kondition men som ändå inte klarar av sitt jobb för att de 

inte kan tänka logiskt så är det ju heller inte bra. 

 

På frågan om hur fysiken påverkar de åldrande brandmännen reflekterade Oscar 

över de begränsningar som det kan komma att innebära. Han sa att det är klart att 

det blir jobbigare att krypa och att gubbarna gnäller över det eftersom de inte är lika 

smidiga längre. Oscar menade att de äldre fortfarande kan ha en råstyrka men att det 

inte betyder att de är spänstiga vilket en del larm kan kräva. Det här kan kopplas till 

Arber och Ginns (1995) diskussion kring den sociala åldern och hur det är relaterat 

till kön. Inom räddningstjänsten verkar det här vara tudelat på så vis att det finns en 

stor respekt för den kunskap och erfarenhet som äldre brandmän har. Samtidigt 

borde det vara problematiskt att de genomgår en fysisk försämring i och med 

åldrandet som innebär att de inte orkar hålla samma tempo. Brandmän på båda 

brandstationerna nämnde att det fanns pensionerade brandmän som fortfarande 

utnyttjade brandstationens träningslokaler flitigt. Det här var något som de 



34 

 

beundrade eftersom det ansågs vara imponerande att orka hålla igång på det sättet. 

Dock verkade det inte vara smidighet som tränades utan den nyss nämnda råstyrkan 

som det fokuserades på. På det här viset kan vi anta att de pensionerade 

brandmännen försökte påverka det fysiologiska åldrandet som Arber och Ginn 

också pratar om. Genom att fortsätta med träningen ville de antagligen också 

försöka influera andra människors uppfattning om deras ålder, det vill säga den nyss 

nämnda sociala åldern. Brandmännen som har gått i pension kan ha upplevt en 

identitetskonflikt då en viktig del av dem själva, den fysiska förmågan, oundvikligen 

försämrats. Whitbourne (2000) menar att de fysiska förändringar som sker när en 

person åldras är en utmaning mot identiteten och att det även kan påverka 

personens känsla av duglighet. Brandmännen upplever förmodligen att deras 

fysiologiska försämring visar på en motsatt bild av den kropp som 

maskulinitetsidealet uppmuntrar vilket stämmer överrens med det som Hearn (1995) 

skriver om. 

 

Oscar funderade också över hur organisationen har förändrats på senare år när det 

kommer till antagningstesterna. När han anställdes skulle han enbart utföra maxlyft i 

gymmet i övningar som till exempel bänkpress och benböj. Han menade att det inte 

är så i dag vilket han ställer sig positiv till. I dag får de sökande istället utföra tester 

som är mer realistiska och kopplade till de faktiska arbetsuppgifterna som en 

brandman har. Citatet ovan belyser hur även Per delade den här åsikten då han 

menade att det logiska tänket är av lika stor, om inte större, betydelse som den 

fysiska styrkan. Det här var något som även Gunnar instämde med: 

 

Vi brukar säga det att, likväl som vi inte kan ta in en kille som väger 40 kilo 

och är 1, 50 centimeter lång, lika lite kan vi ta in en kille som är 2,20 

centimeter lång och väger 150 kilo. För någonstans däremellan ska vi ju 

kunna hjälpa varandra under en rökdykning. […] Och det är klart att tjejerna 

platsar in i den här skalan kanske någonstans och det är ju trösklar för killar 

också. Så det handlar ju inte om tjej eller kille utan det handlar ju om storlek 

på kroppshyddan och muskelmassa, för det är ju samma rökpaket som du 

ska ta ut. 

 

Vi upplevde att brandmännen använde sig av uttryck som he-man och broiler i ett 

försök att distansera sig till sin yrkesroll. När intervjupersonerna pratade om vilken 

fysik som krävs och hur kraven ser ut kunde vi märka att de äldre återigen hade ett 

stoltare uttryck än vad de yngre visade. Vi upplevde också att vissa av de yngre 

respondenterna nästintill förlöjligade antagningstesterna och de årliga testerna. 

Samtidigt märkte vi att det var svårt för brandmännen att uttrycka sig på frågan 

kring fysikens betydelse. Vid ett flertal tillfällen under samtalet med dem menade de 

att mycket god fysik krävs medan de andra gånger motsade sina tidigare 

resonemang. Allt som allt finns det en motstridig uppfattning kring det här.  
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4.1.4 Paradoxen i att vilja åka på fler larm 

 

Under intervjuerna pratade de äldre brandmännen om de tråkigheter som ett larm 

ibland kunde innebära och den emotionella påfrestning som ett larm kunde resultera 

i. De relaterade ofta till tidigare händelser när vi pratade om deras arbetsuppgifter 

samt arbetsbelastning och gav intrycket av att vara mer känslomässigt involverade 

jämfört med de yngre. Brandmännen som var äldre gav också mer konkreta exempel 

på kritiska situationer där det krävdes mycket av dem på flera olika plan. Av 

naturliga skäl hade inte de yngre brandmännen möjlighet på samma sätt att ge 

liknande exempel. 

 

En åsikt som var tydligt uttalad och generell bland de yngre brandmännen var 

paradoxalt nog att de ville åka ut på fler larm. Många av dem kände att det var roligt 

att undervisa och upplysa allmänheten och företag om brandsäkerhet men de 

upplevde också att de mer praktiskt ville tillämpa sin utbildning och sina kunskaper. 

Vi märkte under våra intervjuer att det här var svårt för dem eftersom de inte ville 

att någon ska råka illa ut eller att något hemskt ska hända, samtidigt som de vill få 

nytta och användning av den utbildning som de har genomgått. På liknande vis var 

de yngre poliserna i Anderssons studie (2004) mer angelägna om att få utföra 

”riktigt” polisarbete. För dem innebar det att arbeta ute på fältet och köra polisbil 

medan de äldre föredrog mer kontorsrelaterade arbetsuppgifter. De yngre poliserna 

menade att det var den händelserika delen av polisarbetet som hade fått dem att 

söka sig till yrket från första början. På samma sätt verkar de yngre brandmännen 

eftersträva fler larm eftersom det var det de hade utbildat sig för och även 

anledningen till att de sökte sig till yrket. När vi pratade med Carl om det här sa han 

att det är lätt att man blir insnöad på brandstationen och han efterfrågade att 

komma ut lite mer och få möjlighet att fortbilda sig. Han berättade vidare att han är 

nöjd som det är nu men att han förmodligen skulle bli väldigt uttråkad om hans 

arbetsuppgifter såg likadana ut som i dag i fem till tio år till. Han trodde att om han 

hade varit brandman på samma brandstation i 40 år så skulle han vara väldigt trött 

på det. Även Kim pratade om viss tristess och att han skulle vilja få fler tillfällen där 

han kunde praktisera sin utbildning: 

 

Så det är klart att vissa dagar kan man ju känna att man har arbetat flera skift 

utan att det har hänt någonting och det blir ju en liten antydan till… Ja, inte 

tristess kanske, men det kan bli lite långtråkigt ibland sådär. Framförallt för 

mig sådär, som nyss har blivit klar med utbildningen och då känner man ju 

att även om man inte vill att det ska hända något tråkigt så vill man ju ändå 

på något sätt… Man har ju inte gått en utbildning för att inte tillämpa den. 
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Kim konstaterade att de här tankarna finns hos alla yngre inom organisationen men 

att de inte talar om det här öppet med någon annan eftersom det skulle kunna 

uppröra och provocera. När vi har varit på intervjuer med de två brandstationerna 

har vid vissa tillfällen större och mer belastade brandstationer kommit på tal. Kim 

pratade genomgående under hela intervjun om två större brandstationer, den i 

Karlstad och de i Stockholm, och jämförde ständigt sin egen station med de här. 

Hans jämförelse med de andra stationerna verkade ha att göra med den nyss 

nämnda tristessen och den inneboende konflikt som finns kring att han vill ut på 

larm. Kim konstaterade att de har si och så många larm på de större 

brandstationerna och det verkade som att han kände att han egentligen hörde 

hemma där eftersom han har ett behov av ett högre tempo i sitt arbete. Jens sa att 

han gillade brandmannayrket eftersom det är oförutsägbart men även han uttryckte 

ett missnöje kring att det är så pass få larm på hans brandstation. Då Kim och Jens 

är yngre brandmän bekräftar deras missnöje det som Anderssons studie (2004) 

visade när det gäller de yngre polisernas behov av ”riktigt” polisarbete. 

 

Sammantaget kan man säga att behovet av att få åka ut på larm ser olika ut beroende 

på ålder. Anledningen till det här förmodar vi är att de äldre har fått vara med om 

fler olycksfall än vad de yngre har och därmed ser nackdelarna med ett larm i större 

utsträckning än vad de yngre gör. De yngre brandmännen kunde känna en viss 

otillfredsställelse vid en låg grad av belastning på brandstationen då de ville tillämpa 

sin utbildning. Det här kan jämföras med Anderssons studie där de yngre poliserna 

också ville ha mer action i sin arbetsdag jämfört med de äldre poliserna som inte 

hade ett behov av det här längre. Som ett resultat av de olika behoven av action-

liknande händelser i arbetet har de yngre och de äldre brandmännen olika krav för 

att känna sig tillfredsställda på brandstationerna. 

 

 

4.2 Relationer mellan brandmännen 

 

4.2.1 De äldre mekar och de yngre sitter vid datorn  

 

Att synen på vad som är mest meriterande för en brandman har förändrats beror på 

att räddningstjänsten i dag satsar mer på den förebyggande delen i arbetet. En 

konsekvens av det här är att räddningstjänsten i dag fokuserar mer på utbildning 

både av de egna anställda men även för allmänheten. Det räcker med andra ord inte 

längre att ha en bakgrund inom ett praktiskt arbete eller inom idrotten utan det 

krävs att du som sökande har gått en specifik utbildning. Många av de äldre 

brandmännen menar dock att utbildningen har fått för stort utrymme och att de nya 

kraven prioriterar bort olikheter och de praktiska färdigheterna som enligt dem 

spelar en mycket stor roll. Oscar berättade för oss om den problematik som finns 
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kring att många av de yngre brandmännen som har anställts på senare tid inte är så 

praktiskt lagda som vissa på brandstationen önskar. Enligt honom leder det här 

ibland till en kollision där åsikterna går isär. Han menade att det kan finnas en 

generationsklyfta där de yngre exempelvis hanterar datorer bättre medan de äldre 

främst är intresserade av de traditionella arbetsuppgifterna såsom underhåll av 

fordon och redskap. Anderssons studie (2004) som vi tidigare nämnde visar att det 

även inom polisväsendet finns en generationsklyfta där de yngre och de äldre 

poliserna föredrar att ägna sig åt olika arbetsuppgifter, vilket stämmer överrens med 

de yngre och de äldre brandmännen. Hans pratade om att fler och fler 

nyutexaminerade brandmän tenderar att vara stöpta i samma form och han 

berättade också för oss att: 

 

Jag tycker att det är bra om man har arbetat med någon annat och då helst ett 

praktiskt yrke. […] Att vara brandman och vara ute på larm, vilket är vår 

huvudsakliga uppgift, är ett väldigt praktiskt arbete och då ska tummen inte 

vara mitt i handen och det är något som man inte lät sig i skolan. Det som de 

lär sig i skolan kommer dock mycket väl till pass där de gamla har att lära sig 

men när det kommer till att släcka bränder så är det fortfarande praktiskt. 

 

Den här förändringen har lett till att konflikter vissa gånger har uppstått på de båda 

brandstationerna. Carl var en av dem som pratade om generationsklyftan med oss 

och han menade att de äldre brandmännen också måste lära sig att arbeta på det nya 

sättet med nya arbetsuppgifter. Exempel på sådana är utbildning i skolor och på 

arbetsplatser samt att lära sig att hantera Power Point-presentationer och liknande 

eftersom samhället och räddningstjänsten hela tiden utvecklas. Carl berättade: 

 

Det kan bli väldiga om man säger… Sprickor var det ett tag. Särskilt när vi 

började som var yngre, och vi skulle ta tag i det här med utbildningar och 

sånt. Då blev det ju att vi fick sitta mycket med datorn och då kunde det bli 

såhär att: ’De där jävlarna sitter ju alltid vid datorn, de kan ju ingenting som 

vi äldre. Vi kan ju byta däck på bilen!’ och det kan ju jag också, men jag 

menar… Så det var väldigt hårt där ett tag. 

 

Han berättade också att det har blivit bättre på senare tid då många av de äldsta 

brandmännen har gått i pension och med det också tagit med sig många av de gamla 

värderingarna ut ur organisationen. Även det här går att koppla till Anderssons 

studie (2004) där det visade sig att de äldre poliserna hade uppfattningen om att det 

var bättre förr och att de uppskattade den ordning och struktur som fanns då, en 

senioritetsordning som Andersson kallar det. Bland brandmännen fick vi också 

uppfattningen om att de äldre verkade värdera högre hur verksamheten 

organiserades tidigare jämfört med i dag. När vi pratade med Carl kom vi senare in 

på hur det går till när en brandman ska befordras. Han förklarade att det också är 

något som har förändrats på hans brandstation:  
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Förr hade de ju ett system där de, när de skulle ha en förman, gick och 

frågade alla som hade varit här längst. […] Det där har ju försvunnit mer och 

mer nu och det kan ju vara rätt så många som är upprörda över det. Såna här 

som har suttit och väntat på att de ska bli äldst. Nu istället så har de försökt 

med att ta rätt person på rätt plats. […] vi har två brandmän som har varit 

här ungefär lika länge som jag som har fått förmanstjänster och det är ju klart 

att… Det blev ju ett jävla liv här bland de äldre. 

 

Magnus beskrev samma händelseförlopp men på ett mindre kritiskt sätt. Vi fick 

uppfattningen om att Magnus var en av de äldre som verkade mycket positiv till 

förändringen som har skett och till att en brandmans personliga egenskaper numera 

går före dennes erfarenheter och framför allt före dennes ålder. Han berättade 

vidare att det enligt honom inte finns en hierarki som grundar sig på ålder längre, 

likt den senioritetsordning som Andersson (2004) skriver om och som vi tidigare 

nämnde. Enligt Magnus ser de äldre brandmännen snarare upp till de nyanställda på 

grund av deras utbildning och den nya kunskap som de för med sig till 

brandstationen. Carl gav sin syn på saken och berättade för oss att han har fått ta en 

stor del av ansvaret för utbildning av allmänheten och att det beror på att han dels 

tycker att han är bäst lämpad för det, dels för att han tycker att det är roligare än vad 

de äldre brandmännen gör. Han sa till oss att han inte gör någon större nytta när det 

gäller att meka med lastbilarna ändå och att det är bättre att de brandmän som har 

ett intresse för fordon och liknande ska få hålla på med det. 

 

Även om organisationen har förändrat sina prioriteringar och även om de olika 

brandmännen hade delade åsikter kring det här så framgick det tydligt att det ändå är 

erfarenhet av ett visst slag som väger tyngst. Det här innebär att det inte spelar 

någon roll hur många utbildningar du som brandman har gått eller hur fysiskt tränad 

du är i och med att det är antalet år inom verksamheten som är det mest statusfyllda. 

Flera av brandmännen sa att de med längst erfarenhet inom yrket är en viktig del av 

arbetsgruppen när de är ute på larm och därmed befinner sig i en stressig och/eller 

kritisk situation. Carl inflikade samtidigt att de egenskaper som värderas högst oftast 

bestäms inom varje skiftlag och att det präglas av de normer som finns inom varje 

arbetsgrupp. Enligt honom kan det därför vara svårt för en ny brandman att komma 

in i respektive arbetsgrupp om denne inte har de normerande egenskaperna. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att det som anses vara meriterande för en 

brandman har förändrats vilket innebär att det numera är möjligt att finna vissa 

sprickor bland de anställda på brandstationerna. Vi anser att Hans sammanfattade 

det hela bra genom att beskriva de karaktäristiska egenskaper som oftast hänger 

samman med en brandmans ålder. Han menade att de yngre brandmännen tenderar 

att vara entusiastiska med nya idéer men att de är oerfarna medan de äldre 
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brandmännen är konservativa och att det är svårt att implementera nya idéer hos 

dem men att de istället är erfarna. 

 

 

4.2.2 ”Det blir ju annorlunda…”. På tal om kvinnor  

 

När vi gjorde våra intervjuer hade vi inte som utgångspunkt att diskutera kvinnliga 

brandmän. Vi hade en fråga som berörde hur brandmännen ställer sig till att ha 

kvinnliga kollegor och vi hade medvetet med den frågan för att förhoppningsvis få 

höra deras reflektioner kring manligt och kvinnligt. Det här har sin utgångspunkt i 

Connells (2005) konstaterande av att maskulinitet och femininitet existerar enbart i 

egenskap av att vara varandras motsatser och även i det som Adams och Coltrane 

(2005) konstaterar; att det i samhället finns en föreställning om att kvinnor och män 

har könsspecifika egenskaper. Många av brandmännen kom själva in på den 

könsdebatt som är aktuell i dag och berörde det här även under andra frågor. Flera 

av brandmännen kom på sig själva med att prata om brandmän som män och 

rättade sig ofta inför oss för att visa att de har en medvetenhet om den här debatten. 

På frågan om hierarkier och prestationer kom Magnus på sig själv med att prata om 

brandmän som män: 

 

Det är ändå någon brandmannaanda som finns på något vis tycker jag. Det 

är väl för att vi är så beroende av varandra. Jag måste ju ha alltså… Lita till 

hundra procent på den som jag går in med i ett brinnande hus. Att han klarar 

av sina arbetsuppgifter och att han pallar det här. Att han klarar av att hjälpa 

mig om jag ramlar eller skadar mig. Han säger jag, det kan ju lika väl vara en 

kvinna också! 

 

Lindgren (1996) menar att den homosociala orienteringen bidrar till att män och 

maskuliniteter värderas högre vilket resulterar i att kvinnor har svårare att komma in 

i områden där det råder en maskulint homogen kultur. De brandmän vi intervjuade 

berättade att det som kvinna borde vara enkelt att komma in på respektive 

brandstation eftersom det redan finns kvinnor på ambulanssidan. Det här till trots 

konstaterade vi att det endast fanns en kvinnlig brandman anställd. Det här kan 

kopplas till den homosociala reproduktionen som Lindgren pratar om som innebär 

att män tenderar att välja män eftersom de liknar varandra. Hur man tänkte och 

talade, eller hur man egentligen inte tänkte och talade, om kvinnor i organisationen 

blev märkbart för oss när vi utförde våra intervjuer eftersom flera brandmän på 

liknande vis rättade sig själva. När de pratade utgick de oftast i första hand från att 

brandmän är just män och att det innebär att de är på ett visst sätt. Det är med 

andra ord vissa specifika manliga egenskaper som förknippas med brandmän som vi 

tidigare har tagit upp. De kvinnliga egenskaperna som Adams och Coltrane (2005) 

nämner, att kvinnor är svaga, underordnade, maktlösa, passiva och omvårdande, 
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stämmer inte överrens med den hjältebild som gemene man och som även 

brandmännen i viss mån verkar ha kring yrkeskåren. Sammantaget innebär det här 

begränsningar för de individer som inte har de manligt betraktade egenskaperna och 

därmed inte uppfyller kraven för den hegemoniska maskuliniteten. Det här kan 

följande citat från Per belysa: 

 

Har man en tjej som kollega i brandbilen så fungerar det också, bara de har 

samma tänk som alla andra och det har de. Det är kanske lite tuffare tjejer 

som söker sig hit? De har lite mer skinn på näsan och så. De har ju också en 

jargong och sin linje. 

 

Gunnar menade att grabbmentaliteten inte är så utspridd på hans brandstation och 

att det är en väldigt bra arbetsmiljö oavsett vilket kön hans medarbetare har. Hans 

höll med Gunnar om det här och jämförde jargongen på sin brandstation med 

närliggande brandstation 1 där det enligt honom finns en mer macho-kultur på 

grund av frånvaron av kvinnor. Per har liknande erfarenhet med det som Hans 

berättade för oss. Han menade också att jargongen är mjukare på deras station på 

grund av att de har en kvinnlig brandman och flera kvinnliga ambulansmän. Per 

arbetade på sin nuvarande brandstation innan det kom dit kvinnor och då var 

jargongen enligt honom lite hårdare. Oscar upplevde att kvinnors närvaro påverkade 

stämningen och attityderna brandmännen har gentemot varandra på ett positivt sätt. 

Carl höll med om att jargongen bland brandmän är väldigt speciell. Han menade till 

och med att han aldrig tidigare har varit med om något sådant extremt. Det som 

skiljde Carls åsikt från de andra respondenternas var att han menade att tjejerna 

nästan är värre än killarna ibland och att de enligt honom försökte hävda sig för att 

passa in. När vi intervjuade Kim berättade han för oss att jargongen samtidigt kunde 

skilja sig åt beroende på vilket av passen man arbetade på och han trodde att 

förklaringen hade med tjejer att göra: 

 

Ja, det förekommer ju. […] Det här är väl nästan det enda passet där det inte 

finns någon tjej med till exempel och det behöver ju inte vara det som 

påverkar men jag tror att… Man märker skillnaden så att säga. Det här passet 

just i dag kanske är… Upplever jag är lite mer grabbigare, lite hårdare, tuffare 

jargong sådär i största allmänhet. 

 

Hans pratade om att kvinnor fysiskt sett är svagare än män men konstaterade att det 

inte är något som man hänger upp sig på. Messner (2005) visar på problematiken 

med att uttrycka sig på det sättet som Hans gjorde. Han beskriver hur kvinnor och 

män ofta stämplas utifrån deras olikheter och inte sällan när det gäller just deras 

fysiska förmåga. Messner menar att det kan finnas lika många olikheter mellan 

enbart män och deras kroppar som mellan mäns och kvinnors kroppar. Han vill 

uppmärksamma att många kvinnor kan vara starkare, vigare och snabbare än vissa 

män men att fokus alltid ligger på olikheterna mellan könen. På samma sätt kan vi 
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uppmärksamma att de äldre männens försämrade fysik inte omnämns i den 

utsträckning som kvinnors svagare fysik gör. Fenstermaker et al. (2002) menar att 

när två olika kön konstrueras i interaktionen med andra kan det göras både på ett 

medvetet men också på ett omedvetet plan. När Hans säger att kvinnor är fysiskt 

sett svagare än män gör han omedvetet en tydlig åtskillnad mellan kvinnor och män. 

Hans sa att så länge kvinnorna gör det som de ska så är det inget problem men 

inflikar ändå att det även finns en minoritet som inte är lika positiva till kvinnor 

inom räddningstjänsten. Han sa också att han är starkt emot kvotering då han 

menade att det ska vara på lika villkor. Det fanns ingen irritation hos våra 

respondenter när kvinnor kom på tal och heller ingen ovilja att prata om ämnet. De 

flesta respondenterna verkade ha en någorlunda medvetenhet kring debatten men 

när vi lyssnade på vad de verkligen sa blev det ändå uppenbart att de utgick från att 

kvinnor ändå är ”det andra könet”. Magnus gav sin syn på saken: 

 

Det är nog ganska bra att ha det blandat i arbetsgruppen, det blir nog lite 

tuffare och råare jargong om det bara är män. […] Vi beter oss ju inte som 

grisar för att det inte är en kvinna med i arbetsgruppen men det blir ju 

annorlunda. 

 

Några av de yngre brandmännen relaterade kön mer till intresse och 

tävlingsmentalitet. Jens menade att brandstationen i närliggande kommun 1 är 

hårdare och tuffare och att den är mer manlig. Han berättade vidare för oss att den 

stationen är mer tävlingsinriktad och att han därför tycker att den brandstationen är 

mer manlig än vad hans station är. Jens förklarade att han anser att det är en manlig 

egenskap att vara tävlingsfokuserad när vi frågade honom om vad som är typiskt 

manligt. Krekula (2006) skriver att samhället kopplar vissa egenskaper till vissa 

kroppar och en del av de här värderas högre än andra vilket ger individer olika 

förutsättningar. Efter intervjuerna med vissa av brandmännen framgick det att 

egenskaper som tävlingsmentalitet och kraftfullhet värderas högt och är 

eftersträvningsvärda. Att Jens förknippade tävling med manlighet gör det möjligt att 

se att kvinnors närvaro på brandstationen inte är lika självklar som mäns. 

 

Genomgående tyckte vi oss märka att det var främst de äldre som drog paralleller till 

könsdebatten och att det samtidigt var de som hade uppfattningen om att könen är 

olika. De uttryckte inte de här olikheterna på ett negativt sätt men bekräftade ändå 

särarten mellan könen. Majoriteten av de yngre brandmännen verkade tycka att kön 

är något av en icke-fråga och gjorde på så vis heller inte en lika tydlig åtskillnad 

mellan män och kvinnor. Samtliga brandmän nämnde en brandmannaanda som 

innebär ett starkt förtroende. Den här andan präglas av en homosocialitet där 

kvinnor är exkluderade både i sättet brandmännen talar och även i hur det ser ut i 

verkligheten, då det endast fanns en kvinnlig brandman anställd på de 

brandstationer som vi besökte.  
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5. Slutsatser 

 

I det här avsnittet för vi en avslutande diskussion kring de viktigaste resonemang 

och sammandrag som det föregående avsnittet 4. Gubbarna klagar över att krypa… 

visade. Det här avsnittet syftar därmed till att besvara uppsatsens frågeställning: Hur 

ser konstruktionen och reproduktionen av maskuliniteter ut beroende på ålder? Vi 

kommer även att ge förslag på perspektiv som vi menar borde undersökas ytterligare 

inom det här området. 

 

 

5.1 En splittrad hjältebild och en oproblematisk åldrande 

manskropp 

 

På de två brandstationerna som vi har besökt har vi kunnat se att det finns en 

skillnad i hur de yngre och de äldre brandmännen på olika sätt bevarar och 

upprätthåller den maskulina könsmärkning som yrket genomsyras av. Genom 

intervjuerna med brandmännen har vi kunnat identifiera en splittrad bild där de i sin 

yrkesroll verkar uppleva en konflikt. Det här är en konflikt som grundar sig i att 

allmänheten har en fiktiv bild av dem som brandmän som inte alltid stämmer 

överrens med deras egen. Sammantaget upplevde en majoritet av brandmännen att 

gemene man har föreställningar om att deras yrke är riskfyllt i en mycket högre grad 

än vad det i själva verket är. Det här stärker den hjältebild som verkar finnas i 

samhället av yrkeskåren. Eftersom brandmännen inte verkar vilja eller till synes inte 

heller anstränger sig för att försöka dementera den här bilden innebär det att de 

själva är en del i reproduktionen av brandmän som hjältar. Det här betyder också att 

brandmän fortsätter att starkt förknippas med hjältemod och risk vilket också är 

förenat med manlighet och maskulina ideal. Den här konflikten verkar vara 

oberoende av brandmännens ålder. Dock har de äldre en mer uttalad yrkesstolthet 

vilket kan grunda sig i den naturliga förklaringen att de har varit med om fler larm 

och därmed oftare fått uppleva och visa sitt hjältemod. 

 

I analysen nämnde vi den rekryteringstradition som förr fanns inom 

räddningstjänsten. Vi menar att den kan tänkas förklara det faktum att 

räddningstjänsten präglas av en maskulin kultur och som en konsekvens av det här 

en många gånger grabbig jargong. Den här rekryteringsprocessen konstruerade och 

reproducerade könsroller vilket har skapat en norm kring hur brandmän bör vara 

och vilken fysik deras kroppar bör ha. Våra intervjuer visade på att den här normen 

har blivit mindre synlig men vi märkte ändå att den i hög grad lever kvar. En 

majoritet av brandmännen tenderade att tala om brandmän som män där de mest 



43 

 

eftersträvningsvärda egenskaperna oftast var sådana som associeras med manlighet. 

På de brandstationer vi besökte fanns en tävlingsmentalitet som främst erkändes 

bland de yngre brandmännen medan de äldre hade en viss benägenhet att flytta 

fokus och ge mer ”professionella” och ”politiskt korrekta” svar som de ibland 

motsade utan att de själva var medvetna om det. Vilken syn brandmännen hade på 

tävling och konkurrens berodde med andra ord till största del på hur gamla de var. 

Med det sagt försvinner dock inte det faktum att tävlingsmentaliteten verkar finnas 

kvar även bland de äldre. Vi menar att konstruktionen av maskuliniteter bland annat 

tar sig uttryck på brandstationerna genom den tävlingsmentalitet som finns både 

bland de yngre och bland de äldre. Skillnaden är att de yngre är mer öppna med 

tävlingsmentaliteten och inte gör något för att dölja den medan de äldre inte talar 

lika fritt om den här mentaliteten. 

 

På samma sätt som det existerar en hjältebild som inte motsvarar brandmännens 

egen uppfattning av yrket har vi också upptäckt en motstridig bild på 

brandstationerna när det kommer till de fysiska kraven. Uppfattningarna kring 

brandmännens kroppar och dess förmåga tenderade att skilja sig avsevärt beroende 

på vilken ålder brandmännen har. De yngre skojade ofta och hade en humoristisk 

framtoning när vi pratade med dem och de ifrågasatte huruvida somliga av de 

mindre brandstationerna över huvud taget behövde ha de fysiska testerna. De visade 

också tecken på missnöje över att de äldre enligt dem ansågs sig ha en given trygghet 

på grund av sin erfarenhet inom yrket. Det här värderades enligt dem för högt och 

ibland såpass mycket att de äldre med det också kunde kompensera viss fysisk 

förändring. Bland de yngre fanns även tankar kring eventuell orutin och lathet som 

enligt dem kunde bli problematisk. De äldre menade å sin sida att det finns en 

nödvändighet med att ha testerna och talade inte om dem på ett skämtsamt sätt som 

de yngre och de var heller inte lika kritiska. De gav istället exempel på situationer där 

fysisk styrka krävs i kombination med erfarenhet. 

 

Brandmännen konstaterade att kraven på de årliga testerna sänktes i viss mån med 

hänsyn till deras ökande ålder. Dock sa många av brandmännen att de äldre ofta såg 

till att utföra testerna på samma nivå som tidigare för att eventuellt bevisa sin fysiska 

duglighet för varandra och för de yngre kollegorna. Det här gör det möjligt för oss 

att påstå att det är de äldre brandmännen som mer märkbart konstruerar och 

reproducerar det ideal som finns hos allmänheten kring hur en brandmans kropp 

ska vara. Genom att de yngre har ett mer ifrågasättande och reflekterande 

resonemang kring en brandmans fysik innebär det också att de inte är delaktiga i lika 

hög grad när det kommer till det här. En spekulation från vår sida är om det här kan 

ha att göra med att de yngre brandmännen har fått ta del av en utbildning (SMO) 

som de äldre inte har haft samma möjlighet till. Enligt oss tränas man under en 

utbildning i att vara ifrågasättande och kritisk på ett sätt som man annars inte är i det 
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vardagliga livet. Det skulle också kunna handla om en generationsfråga där man i 

dag har ett annat sätt att förhålla sig till saker och ting och med det också har en 

vana av att problematisera. 

 

Ytterligare en meningsskiljaktighet som vi noterade var det faktum att de yngre 

verkade mer uttråkade och efterfrågade fler larm för att få möjlighet att tillämpa sin 

utbildning medan de äldre var mer nöjda med arbetssituationen som den var. Med 

det här sagt blir det istället de yngre brandmännen som mer synligt vill ha ett ökat 

risktagande i arbetet där de på så vis får möjlighet att visa sitt mod. När det kommer 

till den här punkten är det alltså de yngre, som i och med sitt behov av att leva ut 

hjälterollen, också bekräftar den här typen av maskulinitet. Som ett resultat av de 

olika behoven har de yngre och de äldre brandmännen olika krav i arbetet för att 

känna sig tillfredsställda. Med tanke på att erfarenhet värderas högt på 

brandstationerna är det inte förvånande att de yngre känner ett behov av att få 

tillförskaffa sig praktisk erfarenhet genom att åka på larm.  

 

En reflektion som finns från vår sida är om det är så att de äldre brandmännen, på 

samma sätt som när det gäller tävlingsmentalitet, medvetet pratade om larmen på ett 

mer professionellt sätt eftersom det kan anses mindre passande att vilja ha fler 

olyckor, bränder och liknande. Med tanke på att även de äldre en gång har valt yrket 

borde de till viss del känna samma vilja som de yngre av att få åka på larm och 

hjälpa kommuninvånaren eftersom det är då en brandman rent praktiskt får tillämpa 

sina yrkeskunskaper. Kanske är det så att de äldre brandmännen upplever en 

paradox kring det här på samma sätt som de yngre men att de inte vill prata med oss 

om det öppet eftersom vi på ett sätt representerar tredje man. Konstaterandet av att 

det informellt sett finns olika behov av händelser i arbetet skulle hur som helst 

kunna innebära viss problematik eftersom några i arbetsgruppen är mindre 

tillfredsställda än andra. Vi kan tänka oss att irritation ibland uppstår bland 

brandmännen på grund av det här och även med anledningen av att de lever så tätt 

inpå varandra under ett arbetspass. Den här oenigheten skulle kunna innebära att 

arbetslaget därmed blir ojämnt och att slitningar uppstår brandmännen emellan. 

 

Gemensamt för brandmännen som vi intervjuade var att de talade om ett mycket 

starkt förtroende som grundar sig i den brandmannaanda som präglar stationerna. 

Genomgående under intervjuerna fanns en uppfattning om att det som bland annat 

stärker den här andan är det faktum att många av dem är duktiga på olika saker och 

att de har olika egenskaper. Det här är något som vi ställer oss kritiska till eftersom 

det, som vi tidigare har nämnt, finns en manlig norm där vissa egenskaper är högre 

värderade än andra. Vi har uppfattat att brandmannaandan präglas av en maskulin 

könsmärkning där arbetslagen är manligt homogena. När de äldre pratar om kvinnor 

så blir särartstänket mer tydligt än när de yngre talar om dem. Det verkar som att de 
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äldre tycker att det är bra med kvinnor eftersom de är annorlunda, det vill säga olika 

män, och kan tillföra något nytt. Vi ställer oss med tanke på det frågande till 

faktumet att i princip inga kvinnor är anställda som brandmän på de två 

brandstationerna. Om brandmännen menar att olikheter är något eftersträvningsvärt 

och något som stärker arbetsgruppen; varför är då i princip inga kvinnor anställda 

med tanke på att de enligt vissa respondenter är olika just på grund av deras kön? På 

samma sätt som vi kan konstatera kvinnornas underrepresentation menar vi också 

att den maskulinitet som präglar brandstationerna är av hegemonisk karaktär vilket 

innebär att andra maskuliniteter inte är lika självklara och välkomna. Eftersom 

arbetsstyrkorna på brandstationerna är väldigt homogena innebär det att det inte är 

enbart kvinnor som exkluderas utan även maskuliniteter som är mindre normativa 

inom räddningstjänsten.  

 

Vi vill påstå att brandstationerna vi har besökt är arbetsplatser där de maskulina 

värderingarna inte har förändrats i någon större utsträckning och där den 

hegemoniska maskuliniteten är utmärkande. Att de äldre brandmännens fysik 

försämras konstateras av brandmännen men ifrågasätts enbart av de yngre. Det slår 

oss att de äldre brandmännen ifrågasätter kvinnors bristande fysik medan de inte på 

samma sätt problematiserar den egna fysiska försämringen. Kvinnor i alla åldrar 

generaliseras som svagare än män vilket verkar vara en uppfattning som är stabil och 

oföränderlig. I takt med att brandmän blir äldre vet vi att deras fysik försämras av 

rent fysiologiska skäl. Trots det här finns inget tvivel kring männens kapacitet och 

förmåga att klara av yrket på de brandstationer som vi har besökt. Arbetsstyrkan 

finner nämligen en lösning genom att dela upp arbetsuppgifter när det behövs och 

på så vis finns eller skapas heller inga problem. När det gäller kvinnor formuleras en 

problematik redan vid talet om kvinnor som brandmän vilket våra respondenter har 

bekräftat och därmed verkar inte motsvarande lösning finnas på en eventuellt 

svagare fysik hos dem. 

 

Om vi sätter våra slutsatser i förhållande till redan befintlig forskning blir 

Anderssons (2004) studie inom närpolisen relevant där det är möjligt för oss att 

finna likheter. Framförallt finns det tre olika punkter som inom polisen kan jämföras 

med brandstationerna. Den första är att de yngre poliserna söker sig till 

arbetsuppgifter av mer spänningsfylld karaktär där de äldre istället väljer 

kontorsrelaterade arbetsuppgifter. Det här är något som tydligt kan kopplas till de 

yngre brandmännens behov av att få åka på larm. Den andra punkten är att 

Andersson identifierade en mycket tydlig åtskillnad i vilka arbetsuppgifter som de 

yngre respektive de äldre poliserna ägnade sig åt. Liknande åldersrelaterad 

uppdelning fanns även på brandstationerna. Den sista punkten är att de äldre 

poliserna hade en auktoritetsposition som grundade sig på den erfarenhet de hade 

inom yrket vilket är något som kan jämföras med brandstationernas höga värdering 
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av just yrkeserfarenhet. Sammantaget menar vi att ålder kan vara en viktig aspekt att 

ha med när forskning bedrivs eftersom det på samma sätt som kön kan vara en 

särskiljande kategori. 

 

 

5.2 Förslag på vidare forskning 

 

Med hänsyn till att vår undersökning är så pass begränsad vore det intressant om 

ytterligare forskning bedrevs inom samma forskningsområde. Mer forskning inom 

området behövs för att fördjupa kunskaperna och förståelsen kring de skillnader 

som kan bero på just åldersaspekten. Eftersom vi har genomfört vår undersökning 

på mindre brandstationer skulle en jämförelse med större brandstationer och större 

brandstationer i större städer varit spännande att se. Vi har fått en uppfattning om 

att större och mindre brandstationer skiljer sig åt på flera punkter vilket eventuellt 

innebär att även våra intervjufrågor skulle resultera i annorlunda svar på en större 

brandstation.   



47 

 

Referenslista 

 

Adams, M. & Coltrane, S. (2005). “Boys and Men in Families: The Domestic 

Production of Gender. Power and Privelige” i: Kimmel, S. N., Hearn J. & Connell, 

R.W. (red.). Handbook of Studies on Men & Masculinities. Kalifornien: Sage 

publications. s. 230-349. 

 

Abelin Å. & Lewander L. (2008). Kön och krishantering, en forskningsöversikt. Karlstad: 

Räddningsverket. 

 

Acker, J. (1992). “Gendering Organizational Theory” i: Mills, Albert & Tancred Peta 

(ed.), Gendering Organizational Analysis. London: Sage Publications. 

 

Andersson, S. (2004). Maktrelationer mellan män genom ålder. Status, auktoritet och 

marginalitet inom närpolisen. Kvinnovetenskaplig tidskrift, 25:1/2 67-80.   

 

Andersson, S. (2000). Status, auktoritet och hegemonisk maskulinitet – om organiserande och 

genusordnade processer inom en närpolisorganisation. Stockholm: Centrum för 

kvinnoforskning, Stockholms universitet. 

 

Arber, S & Ginn, J. (1995). Connecting gender & ageing. A sociological approach. Open 

university press: Buckingham. 

 

Calasanti, T. (2003). Theorizing age relations i: Biggs, S., Lowenstein, A. & 

Hendricks, J. (red), The need for theory: Critical approaches to social gerontology, Baywood 

Publishing Company, New York, 199-218. 

 

Collinson, L., D. & Hearn, J. (2005). “Men and Masculinities in Work, 

Organizations and Management” i: Kimmel, S. N., Hearn J. & Connell, R.W. (red.). 

Handbook of Studies on Men & masculinities. Kalifornien: Sage publications. s. 289-311. 

 

Connell, R. W. (2005). Masculinities. Berkeley: University of California. 

 

Ericson, M. (2004). Brandman och man. Om aktualisering av kön i brandmannayrket. 

Karlstad: Räddningsverket. 

 

Fenstermaker, S. & West, C. (red.) (2002). Doing Gender, Doing Difference: Inequality, 

Power, and Institutional Change. New York: Routledge. 

 



48 

 

Gerschick, T., J. (2005). “Masculinity and Degrees of  Bodily Normativity in Western 

Culture” i: Kimmel, S. N., Hearn J. & Connell, R.W. (red.). Handbook of  Studies on 

Men & masculinities. Kalifornien: Sage publications. s. 367-379. 

 

Gillham, B. (2008). Forskningsintervjun – tekniker och genomförande. Holmbergs: 

Malmö AB. 

 

Glans, H., Rother, B. (2007) Bära slang som en man? En bok för aktivt jämställdhetsarbete 

inom kommunal räddningstjänst. Räddningsverket. 

 

Hearn, J. (1995). “Imaging the aging of  men” i Featherstone, M. & Wernick, A (red), 

Images of  aging: Cultural representations of  later life. Routledge: London, 97-115. 

 

Ivarsson, S & Edmark. L. (2005). Räddningsverkets internationella insatser ur ett 

genusperspektiv, ILM Serie F:36. Stockholm: Försvarshögskolan. 

 

Krekula, C. (2006). Kvinna i ålderskodad värld; om äldre kvinnors förkroppsligade 

identitetsförhandlingar. Uppsala: Uppsala universitet. 

 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Lantz, A. (2007). Intervjumetodik. Pozkal, Polen: Studentlitteratur. 

 

Lindgren, G. (1996). ”Broderskapets logik”, i Kvinnovetenskaplig tidskrift, Nr 1, s.4-14. 

 

Mellström, U. (2009). ”Forskningsöversikt rörande genusfrågor och 

räddningstjänst” i: Jonvallen, P., Olofsson, J., Wamala, C. & Mellström, U. Current 

Strands of Thought and Work in Progress at the Division of Gender and Technology. Luleå: 

Universitetstryckeriet. s. 77-99. 

 

Messner, A., M. (2005) “Still a Man's World? Studying Masculinities and Sport” i: 

Kimmel, S. N., Hearn J. & Connell, R.W. (red.). Handbook of  Studies on Men & 

masculinities. Kalifornien: Sage publications. s. 313-352. 

 

Missner, M. (2007). Maskulinitetskonstruktion inom svensk kommunal räddningstjänst. En 

studie kring föreställningar om kvinnliga brandmän och brandmän med utländsk bakgrund. 

Genusvetenskap, C-uppsats, Karlstads universitet. 

 

Prokos, A. & Padavic, I. (2002). 'There Oughtta Be a Law Against Bitches': Masculinity 

Lessons in Police Academy Training. [Elektronisk], 9 (4), 439-459. 



49 

 

 

Vetenskapsrådet (2011). God forskningsed. [Elektronisk]. Tillgänglig: 

http://www.vr.se/download/18.2bb973112ef4f1b5ac8000357/God_forskningssed

_VR_rapport_1_2011.pdf [2011-04-20]. 

 

Wahl, A. Holgersson, C. Höök, P. & Linghag, S. (2001). Det ordnar sig – Teorier om 

organisation och kön. Lund: Studentlitteratur. 

 

Whitbourne, S. K. (2000) “Commentary: Identity and well-being in later adulthood” 

i: Schaie, K. W. & Hendricks, J. (red), The evolution of  the aging self: The societal impact on 

the aging process, Springer Publishing Company, New York, 37-41. 

 

Whitehead, S. (2002). Men and masculinities: key themes and new directions. Malden, Mass.: 

Polity Press.  

http://www.vr.se/download/18.2bb973112ef4f1b5ac8000357/God_forskningssed_VR_rapport_1_2011.pdf
http://www.vr.se/download/18.2bb973112ef4f1b5ac8000357/God_forskningssed_VR_rapport_1_2011.pdf


50 

 

Bilaga 1: Intervjuguide 

 

Bakgrund 

1. Beskriv dig själv kortfattat. 

2. Har ditt yrkesval varit en tanke som du har haft med dig länge? 

3. Hur länge har du arbetat som brandman? 

4. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? Hur ser du på dem? 

5. Vad är det bästa respektive det sämsta med ditt arbete? 

6. Känner du dig tillfreds med att vara brandman? Utveckla! 

 

Maskuliniteter 

7. Vilka upplever du är de vanligaste tankarna kring ditt yrke? Hur påverkar de 

här tankarna dig? 

8. I vilken grad tycker du att ditt arbete är riskfyllt? Hur ser du på det? 

9. Tycker du att ditt arbete är utvecklande? 

10. Hur ställer du dig till möjligheten att befordras? 

11. I vilken grad tycker du att brandmannayrket är prestationsinriktat? 

12. Vad tycker du ger en brandman status och/eller auktoritet (i yrkes- och 

privatlivet)? 

13. Finns det arbetsuppgifter som är högre värderade än andra? 

14. Ser du dig själv främst som brandman eller som ”Bertil”? 

15. Umgås ni i arbetsgruppen privat? Om ja; vilken betydelse har det umgänget 

för dig? 

16. Tycker du att det finns en viss jargong på brandstationen? Finns det tillfällen 

då stämningen kan kännas ”grabbig”? 

17. Om du skulle få en kvinnlig kollega, vilken betydelse skulle det ha 

(individuellt, kollektivt, organisatoriskt)? 

 

Ålder 

18. Vilka krav ställs på en brandmans egenskaper? 

19. Hur viktig är fysiken? Utveckla! Tränar du på fritiden? 

20. Ser arbetsuppgifterna olika ut beroende på ålder? Tror du att vissa 

arbetsuppgifter blir svåra att orka med i takt med att man blir äldre? 

21. Finns det för- och nackdelar med att vara ung respektive gammal inom 

yrket? 

22. Är det någon i arbetsgruppen som du ser upp till (som brandman)? Förklara! 

23. Har du några övriga tankar? 

 


