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Sammanfattning 
 
Titel: Skiftarbete inom Räddningstjänsten – En kvantitativ och kvalitativ undersökning om 
arbetsschemats uppbyggnad och konsekvenser. 
Författare: Sophie Herlowsson och Nina Sandberg 
Högskolan i Halmstad 
Vårterminen 2014 
 
Undersökningen syftar till att skapa kunskap om arbetsschemats betydelse hos 
Räddningstjänsten. Detta genom att undersöka vilka attityder som finns kring arbetstider samt 
på vilket sätt arbetsschemat upplevs påverka dels arbetets innehåll, dels balansen mellan 
arbete och privatliv. Vi vill utifrån syftet undersöka hur stor andel som är nöjda respektive 
missnöjda med arbetsschemat, samt se vad som gör att det uppfattas som bra respektive 
mindre bra ur olika aspekter. Slutligen vill vi undersöka om det upplevs finnas bättre 
lösningar till arbetsschemat, ur en arbetsmässig synvinkel samt för privatlivet.  
 
Vi genomförde en metodkombination av kvantitativ och kvalitativ metod. Tyngden i 
undersökningen ligger på den kvantitativa delen eftersom det lyfter fram samtliga brandmäns 
åsikter, medan de kvalitativa delarna har bidragit till en fördjupad bild av upplevelserna kring 
arbetsschemat. Resultatet visar att många brandmän är missnöjda med dagens arbetsschema 
och det har framkommit olika förslag på hur det kan bli bättre, till exempel genom att dela 
upp dagtidspassen under samtliga veckor. En majoritet upplever att arbetsschemat stör 
privatlivet, men att de positiva aspekterna väger upp de negativa. Till det positiva hör bland 
annat att brandmännen är lediga mycket på dagtid och därmed hinner utföra många sysslor. 
Resultatet har analyserats genom SPSS och teorier om gränser, rollkonflikter och 
resursbevarande modellen. 
 
Nyckelord: Skiftarbete, arbetstid, balans, arbete, privatliv. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 
 
Title: Shift work in the Emergency Services - A quantitative and qualitative research on the 
work schedules structure and consequences. 
Authors: Sophie Herlowsson and Nina Sandberg 
Halmstad University 
Spring 2014 
 
The study aims to create awareness of the work schedules importance of Emergency Services. 
This by examine the attitudes that exist around working hours and in which way the work 
schedule is perceived to affect both the content of work and the balance between work and 
personal life. Based on the purpose we want to examine the proportion who are satisfied or 
dissatisfied with the work schedule and see what makes it perceived as good or not good from 
different aspects. Finally, we want to examine whether it is perceived to be better solutions to 
the work schedule, from a labor point of view as well as for the personal life. 
 
We conducted a method combining quantitative and qualitative methods. The emphasis of the 
survey is on the quantitative part because it brings out all the firemen's opinions, while the 
qualitative elements have contributed to a deeper picture of the experiences around the work 
schedule. The result show that many firefighters are dissatisfied with the current work 
schedule and have come to different suggestions on how it can be better, for example by 
splitting the daytime shifts during all weeks. A majority feel that the work schedule interferes 
with the personal life, but that the positive aspects offsetting the negative. On the positive 
side, among other things, the firemen are vacant a lot in the daytime and thus have time to do 
many chores. The results were analyzed by SPSS and theories about boundaries, role conflicts 
and conservation of resources model. 
 
Key words: Shift work, work time, balance, work, personal life. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Förord 
Vi vill tacka Räddningstjänsten som tog emot oss och lät oss genomföra vår kandidatuppsats i 
ett samarbete med dem. Ett stort tack vill vi även rikta till de arbetstagare inom 
Räddningstjänsten som har ställt upp på att delta i enkätundersökningen samt intervjuer, vilket 
har gjort uppsatsen möjlig.  
 
Vi vill även tacka vår handledare Eivor Hoffert Pålsson för allt stöd och tålamod under 
uppsatsens gång.  
 
 
Sophie Herlowsson och Nina Sandberg 
Halmstad 24 maj 2014 
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1. Inledning 
I det gamla industrisamhället tillhörde arbetsliv och familjeliv två skilda sfärer. I det moderna 
samhället flätas dessa mer samman och det blir ett allt tydligare samspel mellan dem. I 
Sverige betraktas problemet med att pussla ihop arbete med privatliv i stor utsträckning som 
en offentlig angelägenhet snarare än som ett privat problem (Socialdepartementet, 1996). 
Interaktionen mellan arbete och privatliv handlar till stor del om hur starka gränser människor 
drar mellan sfärerna arbete och privatliv, vilket i sin tur kan få betydelse för vilka 
rollkonflikter som kan uppstå. När det gäller upplevelsen av konflikt mellan arbete och 
privatliv är krav och stöd två faktorer som anses vara antingen förstärkande eller dämpande. 
Frågor om att det är positivt eller negativt för enskilda människor att dra en klar gräns mellan 
arbete och privatliv samt hålla isär arbetsrollen och privata roller är något som diskuteras i 
media och forskning (Grönlund, 2004). Människors förmåga att finna vägar för att hantera 
gränsdragningen mellan sfärerna har betydelse för att skapa balans mellan dem. 
 
Utifrån denna utveckling och våra egna erfarenheter av att arbeta under obekväm arbetstid 
växte ett intresse fram för att undersöka skiftarbete och hur det kan påverka en arbetstagare. 
Då Räddningstjänsten är en myndighet som arbetar skift tog vi kontakt med en station som är 
belägen i en medelstor stad i Sverige för att se om något intresse fanns för ett samarbete. 
Passande nog hade den aktuella stationen sedan en tid tillbaka en tanke om att undersöka vad 
den operativa personalen, det vill säga brandmännen och förmännen, anser om sitt nuvarande 
arbetsschema. Deras tankar i kombination med våra blev grunden till denna undersökning. 
Hädanefter när vi beskriver arbetsschemats uppbyggnad och konsekvenser syftar 
benämningen Räddningstjänsten till den aktuella stationen. 
 
1.1. Syfte 
Syftet med undersökningen är att skapa kunskap om arbetsschemats betydelse, genom att 
undersöka vilka attityder som finns kring arbetstider samt på vilket sätt arbetsschemat upplevs 
påverka dels arbetets innehåll, dels balansen mellan arbete och privatliv. 
 
1.2. Problemformulering 
Det aktuella arbetsschemat införde Räddningstjänsten för cirka tre år sedan. Hur det infördes 
är många av brandmännen missnöjda med då de menar att ledningen inte lyssnade på vad 
arbetstagarna föredrog. Många brandmän anser inte att arbetsschemats konstruktion är bra. 
Detta ligger till grund för den problematik som råder kring arbetsschemat och som gör att det 
är aktuellt med en förändring. Eftersom arbetet och arbetstiden påverkar privatlivet valde vi 
att undersöka vad arbetstagarna anser om arbetsschemat samt hur de upplever att det påverkar 
balansen mellan arbete och privatliv. 
 
Frågorna undersökningen söker svar på är: 
• Hur stor andel är nöjda med dagens arbetsschema och vilka faktorer är det som gör att det 

uppfattas som bra respektive mindre bra?  
 
• Hur stor andel anser att dagens arbetsschema påverkar balansen mellan arbete och 

privatliv? Vad upplever de anställda gynnar balansen och vad bidrar till att balansen 
upplevs som problematisk? 

 
• Hur upplever de anställda att arbetsschemat påverkar arbetsinnehåll och 

arbetstillfredsställelse utifrån sina resurser?  
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• Hur skulle ett optimalt arbetsschema se ut, enligt arbetstagarna samt organisationen? 
 
1.3.  Bakgrund 
Arbetstiden styrs av Arbetstidslagen (SFS: 1982:673), men det kan finnas kollektivavtal som 
står över denna och därmed ska följas. Enligt Arbetstidslagen får den ordinarie arbetstiden 
vara totalt 40 timmar i veckan. Utgår organisationen däremot från en fyraveckorsperiod får 
den ordinarie arbetstiden under denna tid vara högst 160 timmar. Nattarbete räknas som 
arbete mellan klockan 22.00 och 06.00. Om en arbetstagare innehar minst tre timmar av sitt 
arbetspass förlagt under denna tid räknas detta också som nattarbete. Anställda har rätt till 
minst elva timmars sammanhängande ledighet per dygn och under en sjudagarsperiod ska det 
finnas en sammanhängande ledighet på minst 36 timmar.  
 
Eftersom kollektivavtal kan innehålla andra regler finns det särskilda bestämmelser för 
arbetstagare inom Räddningstjänsten. Den genomsnittliga arbetstiden ska under en vecka vara 
42 timmar. Detta kan vara förlagt på vardagar, helger samt helgdagar, liksom dag som natt. 
De har även dygnstjänstgöring då de arbetar 24 timmar i sträck. Inom Räddningstjänsten 
används begreppet tjänstgöringstid, eftersom deras 42 timmar inbegriper både arbetstid och 
jourtid. Används ett fyraveckorsschema får en heltidsanställd brandman tjänstgöra vid högst 
16 tillfällen och av dessa ska minst fem arbetspass vara nattpass. Vid femveckorsschema är 
det högst 19 tjänstgöringstillfällen, varav sex ska vara nattpass. Nattjänstgöringen ska utgöra 
20 procent av den totala tjänstgöringstiden (internt material).  
 
1.3.1. Bakgrund om organisationen 
Räddningstjänsten, som är en kommunal myndighet, har som främsta uppgift är att säkra ett 
förebyggande brandskydd. De arbetar proaktivt med att informera och att se vilka lämpliga 
åtgärder som kan tillämpas för att förebygga olyckor. Inför detta behöver de identifiera risker 
och därefter försöka stärka den enskildes förmåga att kunna förebygga och hantera en 
olyckssituation. När olyckor inträffar är Räddningstjänstens uppgift att minska 
konsekvenserna för både den enskilda individen och för samhället. De samverkar med andra 
myndigheter för att uppnå en ständig förbättring av säkerhet och trygghet. Räddningstjänstens 
skyldigheter styrs av lagen (SFS 2003:778) och förordningen (SFS 2003:789) om skydd mot 
olyckor. 
 
Arbetstiden på 42 timmar per vecka infördes hos Räddningstjänsten på 1970- talet då ett nytt 
centralt avtal tecknades efter att fackförbunden hade kämpat för kortare arbetstid. I samband 
med detta infördes ett extra skift, det vill säga att brandmännen nu fick arbeta fyra skift 
jämfört med tidigare då de arbetade tre skift. Anledningen till att det blev fler skift var att det 
ansågs orimligt att arbeta dygnspass. Därmed kom ett krav på att dela upp dygnspassen i dag- 
respektive nattpass, vilket skapade en hel del meningsskiljaktigheter. Det arbetsschema som 
togs fram gjorde att fem av åtta helger innehöll arbete, vilket var en negativ aspekt för 
arbetstagarna. Under 1990- talet gjordes schemat om och detta påminner om det 
Räddningstjänsten har idag. Den stora skillnaden är att det var ett fyraveckorsschema och att 
det idag är ett femveckorsschema där den femte veckan enbart innehåller dagtidspass utan 
beredskap. Dygnspass tilläts på helgerna, vilket innebar att de jobbade dygn två av fyra 
helger. Detta medförde således mer ledighet på helgerna då de inte behövde lika många 
helgpass. Den sociala aspekten i meningen att underlätta för familjelivet var anledningen till 
detta (personlig kommunikation, 24 mars, 2014).  
 
År 2010 kom ett nytt avtal som öppnade upp för 80/20- schema, vilket innebär 80 procent 
operativt arbete och 20 procent dagtid, samtidigt som man diskuterade en ny verksamhet. 
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Arbetsgivaren och de fackliga företrädarna från Kommunal och Ledarna diskuterade olika 
schemaförslag. Då de inte kom överens valde arbetsgivaren att införa det schema de har idag. 
Hur det sedan blivit råder det skilda åsikter om mellan arbetsgivare och fackförbunden. Den 
nya verksamheten innebar att delar av styrkan endast skulle vara tjänstgörande på dagtid och 
inte delta i utryckningar som sker på dagtidsveckan. De fick även en ny verksamhet som 
kallas för Väster. Tanken med Väster var från början att det skulle finnas ytterligare en 
brandstation. Detta trädde aldrig i kraft utan istället används Väster som en utgångspunkt för 
två brandmän som är stationerade där genom ett roterande schema på dagtidsveckan. Dessa 
två brandmän patrullerar i en dagbil i det aktuella området (personlig kommunikation, 24 
mars, 2014). 
 
Till det operativa arbetet hör utryckningar, men brandmännen arbetar dessutom mycket med 
förebyggande arbetsuppgifter. Till det förebyggande arbetet hör bland annat tvätt och 
underhåll av brandbilar och övrig utrustning, prövning av automatlarm samt övning och 
utbildning inför utryckningar. Därtill är det obligatoriskt med en fysisk träningsaktivitet per 
arbetspass. Under dagtidsveckan skiljer sig arbetsuppgifterna åt till viss del. Två brandmän 
från arbetslaget är stationerade på Väster och en brandman har ansvar för skolbrandskyddet, 
vilket går ut på att informera skolklasser om brandskydd. Dessutom arbetar de med diverse 
projekt. Arbetslaget som har dagtidsvecka får även täcka upp för arbetslaget som har dagpass 
om de har övning eller utbildning, samt vid eventuella vakanser (personlig kommunikation, 
24 mars, 2014). 
 
1.3.2. Schemats uppbyggnad 
Det nuvarande arbetsschemat sträcker sig över fem veckor. Av dessa innehåller fyra veckor 
dag-, natt- och dygnspass medan den femte veckan enbart innehåller dagtidspass. Under 
dagtidsveckan arbetar brandmännen fyra av fem vardagar och arbetslaget är då frånkopplat 
styrkan. Totalt under femveckorsperioden är det 16 tjänstgöringstillfällen, av dessa är fem 
stycken nattjänstgöring och två dygnstjänstgöring. Det medför att fyraveckorsperioden med 
skiftarbete innehar 12 tjänstgöringstillfällen. Dagtjänstgöring är klockan 08.00 till 18.00, 
nattjänstgöring klockan 18.00 till 08.00 samt dygnstjänstgöring klockan 08.00 till 08.00 
nästkommande dag. Under nätterna har brandmännen jourtid då de får sova, liksom att 
helgerna ofta är lugnare eftersom de har färre arbetsuppgifter att utföra (internt material). 
 
Tabell 1.1. Nuvarande arbetsschema: D=dagpass, N=nattpass, DN=dygnspass, d=dagtidspass. 
 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 
Vecka 1 D N   D DN  
Vecka 2 N  N     
Vecka 3    D N  DN 
Vecka 4  D D N    
Vecka 5 d d d d d   

 
Den heltidsarbetande operativa personalen beståendes av brandmän och förmän som roterar 
på schemat är totalt 41 stycken, vilka är uppdelade i fem arbetslag. Räddningstjänsten är en 
mansdominerad myndighet. Detta återspeglas på den aktuella myndigheten där en majoritet 
av arbetstagarna är män, både när det gäller brandmän samt övriga yrkesroller. Det aktuella 
arbetsschemat gäller under vårens 20 veckor. Under sommaren, juni till augusti, övergår de 
fem arbetslagen till fyra och den femte dagtidsveckan försvinner för att täcka upp de 
pågående semestrarna. I september återgår de till de ordinarie fem arbetslagen (internt 
material).  
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1.4. Disposition 
Uppsatsens kapitel inleds med en introduktion av kommande ämne. Inledningen följs av två 
kapitel som tar upp tidigare forskning samt teorier inom det aktuella ämnesområdet. I det 
fjärde kapitlet presenteras de metodval som vi gjort, vilket är en enkätundersökning och 
intervjuer. Här lyfter vi även fram resonemang kring fördelar och nackdelar med det 
metodologiska valet. Därefter presenteras det empiriska materialet följt av en analys baserad 
på de valda teorierna samt SPSS. Avslutningsvis presenteras allt i en slutsats, vilket följs av 
en diskussion kring utfallet i undersökningen.    
                        

2. Tidigare forskning  
Den forskning som tas upp i detta kapitel är av relevans för undersökningen då den tar upp 
ämnen som berör skiftarbete och dess konsekvenser, exempelvis konflikt mellan arbete och 
privatliv samt konsekvenser för välbefinnandet.  
 
2.1. Konsekvenser för privatlivet 
Skiftarbete samt långa arbetspass kan innebära en rad olika konsekvenser. Arbetstagare med 
skiftarbete eller som arbetar många timmar i sträck kan uppleva störningar samt komplicerad 
planering av familjesysslor och sociala aktiviteter. Arbete under helgen kan till exempel 
hindra människor från att kunna engagera sig i idrottsevenemang eller religiösa aktiviteter. 
Även aktiviteter som i allmänhet sker på dagtid kan schemat hindra dessa arbetstagare från att 
delta i. Skiftarbete kan också bli problematiskt i samband med barnomsorg och underhåll i 
hemmet. För vissa är det dock positivt eftersom skiftarbetet kan minska behovet av 
barnomsorg om en förälder finns hemma och det kan därmed bidra till minskad konflikt 
mellan arbete och privatliv (Harrington, 2001; Williams, 2008). Det finns två sorters 
konflikter som kan uppstå mellan arbete och privatliv, antingen att arbetet påverkar privatlivet 
eller att privatlivet påverkar arbetet (Beutell, 2010; Pilar de Luis Carnicer, Martínez Sánches 
& Pérez Pérez, 2004). 
 
Engagemang är en faktor som har anknytning till konflikt mellan arbete och privatliv. Det 
gäller det dagliga engagemanget i familjerollen och arbetsengagemang. Forskare har funnit 
resultat på att arbetsengagemang är relaterat med arbetsångest och att familjeengagemang är 
relaterat till konflikt mellan arbete och privatliv samt familjeångest. Arbetsstress har 
vanligtvis varit relaterat till konflikt mellan arbete och privatliv, vilket beror på att upprepad 
exponering för jobbstressfaktorer i allmänhet kan relateras till mindre tillfredsställande 
familjerelationer. För att minska konflikten mellan arbete och privatliv som beror på stress 
och engagemang har socialt stöd från chef respektive partner visat sig ha stor betydelse (Pilar 
de Luis Carnicer et al., 2004). 
 
Civilstånd och antal barn är viktigt att titta på när kopplingen mellan arbete och privatliv 
undersöks, eftersom det kan påverka de båda rollerna. Enligt en studie av Pilar Luis Carnicer 
med kollegor (2004) finns det tecken på att personer som är gifta liksom personer med yngre 
barn upplever starkare konflikter mellan arbete och privatliv. Konflikt där arbetet påverkar 
privatlivet upplevs i högre grad av personer som är gifta och har barn än både ensamstående 
och gifta utan barn. Synen på könsroller, flexibelt arbete och familjens betydelse är för både 
män och kvinnor en förklaring till varför familjen upplevs påverka arbetet. Balansen mellan 
arbete och privatliv påverkas av hur mycket tid som läggs på arbetet. Både män och kvinnor 
är mer missnöjda med balansen mellan arbete och privatliv om de arbetar 46 timmar eller mer 
per vecka. Pilar de Luis Carnicer med kollegor (2004) har funnit ett samband mellan långa 
arbetsdagar och konflikt mellan arbete och privatliv. Övertid, arbete på helger och semestrar, 
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långa arbetspass och oregelbunden arbetsrotation har ett samband med dessa konflikter. Detta 
styrks av Williams (2008) som lyfter fram ett samband mellan långa arbetspass och 
rollöverbelastning. 
 
Hur nöjda arbetstagare är med balansen i livet varierar lite beroende på vilken typ av skift de 
har. Konflikter mellan arbete och privatliv är enklare att minska om arbetstagaren har 
regelbundet schema eller viss kontroll över sina skift, vilket bidrar till att fritiden kan planeras 
(Williams, 2008). De som arbetar kvällar, nätter och roterande skift har i en studie av Beutell 
(2010) visat sig uppleva mer konflikter där arbetet påverkar privatlivet än de med traditionellt 
dagskift. Schemat har därmed en betydande effekt och för de med skiftarbete gäller det främst 
om arbetet påverkar privatlivet. Williams (2008) fann att trots att schemat ändras ofta för 
arbetstagare med roterande skift är många av dessa arbetstagare ändå är nöjda med balansen 
mellan arbete och privatliv. Minst nöjda uppges de som arbetar delade eller oregelbundna 
skift samt jour vara, vilket förklaras av att de har mindre kontroll över sitt schema. Samtidigt 
lyfter Halbesleben (2009) fram, i sin studie om brandmän, att schemaläggning som möjliggör 
mer tid med familjen är förknippat mer färre konflikter mellan arbete och privatliv samt 
mindre belastning på de anställda. Det tydligaste sättet detta kan göras är genom scheman som 
möjliggör längre sammanhängande tid från arbetet. En annan potentiell metod för att ta itu 
med detta problem skulle vara att involvera arbetstagarna i schemaläggningen. Detta kan 
tillåta dem att ta itu med sina egna bekymmer kring schemaläggning samtidigt som man 
bygger ett engagemang i arbetet. Genom att vara delaktiga i sin egen planering kan 
familjestödet öka eftersom familjen får en bättre förståelse för schemaläggningen. Enligt 
Harrington (2001) finns det även vissa belägg för att låta arbetstagare designa sina egna 
skiftscheman eftersom det uppmuntrar till goda arbetsresultat. 
 
Beutell (2010) mätte tillfredsställelsen bland arbetstagare gällande arbete, livet, äktenskap och 
familj. Av resultatet framgår att det bästa resultatet överlag var för de som arbetar traditionellt 
dagskift. I konflikter där arbetet påverkar privatlivet finns ett negativt samband för samtliga 
scheman då det gäller arbetstillfredsställelse. Det innebär att ju högre konflikt som upplevs 
desto mindre tillfredsställda är arbetstagarna med arbetet, oavsett schema.  
 
2.2. Konsekvenser för välbefinnande 
En studie undersökte om det fanns något samband mellan skiftarbete och sjukskrivningar. 
Anledningen var att skiftarbete förknippas med negativa konsekvenser för den anställde, 
däribland effekter på hälsa och det psykosociala välbefinnandet. Förutom konflikt mellan 
arbete och privatliv är exempel ökad trötthet, problem med att anpassa sig till nattarbete och 
en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom och cancer. Studien fann dock att det inte finns 
övertygande bevis för ett samband mellan sjukskrivning och skiftarbete. Aktuell forskning 
fokuserar på nattarbete som den främsta bidragande faktorn till ohälsa, vilket denna forskning 
inte ger stöd för. Skiftarbetare som är toleranta för skiftarbete är relativt friska och väljer att 
fortsätta arbeta skift, medan de som är mindre toleranta slutar arbeta skift (Merkus, van 
Drongelen, Holte, Labriola, Lund, van Mechelen & van der Beek, 2012). 
 
Halbesleben (2009) har i sin studie av brandmän tittat på vad skiftarbete har för inverkan på 
emotionell utmattning, socialt stöd samt konflikter mellan arbete och privatliv. Emotionell 
utmattning förklaras som ett symptom på utbrändhet och är en viktig potentiell konsekvens i 
samband med skiftarbete. Emotionell utmattning kännetecknas av att de känslomässiga 
resurserna som man annars skulle ägna åt arbete har minskat. Resultatet visade att mer 
krävande skift som leder till mindre sammanhängande tid utanför arbetet tar mer resurser av 
den anställde i relationen mellan arbete och privatliv. Dessa skift är därmed förknippade med 
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mer konflikter mellan arbete och privatliv, vilket i sin tur leder till större risk för emotionell 
utmattning. De med kortare återhämtningstid mellan arbetspassen samt fler arbetspass per 
månad upplever högre emotionell utmattning. 
 
Ett antal familjerelaterade resurser har värderats högt eftersom de är relevanta för privatlivet, 
men hotas av ovanliga arbetsformer som skiftarbete. Till dessa resurser hör familjestabilitet, 
bra relation med barnen, hjälp med uppgifter i hemmet, hjälp med barnomsorg och intimitet 
med sin partner. Konflikterna mellan rollerna inom arbete och familj blir en källa till 
arbetsrelaterade påfrestningar. Den upprepade efterfrågan på arbete- och familjeresurser sker i 
en takt som inte kan fyllas på tillräckligt snabbt vilket leder till utmattning. Stöd från familjen 
har visat sig positivt för att undvika stressfaktorer och konflikter mellan arbete och privatliv. 
Det kan även kompensera och mildra de förlorade resurser som krävande skift medför när det 
gäller emotionell utmattning. Hur länge en arbetstagare har arbetat skift spelar roll, de som 
har gjort det länge kan ha anpassat sig och tenderar därmed att vara mindre känsliga för 
emotionell utmattning eller konflikter mellan arbete och privatliv (Halbesleben, 2009). 
 
Om det finns för mycket att göra eller inte tillräckligt med tid för att utföra arbetsuppgifterna 
kan det leda till rollöverbelastning enligt Williams (2008). Känslan av att inte spendera 
tillräckligt mycket tid med familjen, försöka åstadkomma mer än man klarar av och minska på 
sömnen är tecken på detta. Det har visat sig vanligare bland skiftarbetare än de med vanligt 
dagskift att oroa sig för att inte spendera tillräckligt mycket tid med familjen. Överbelastning 
påverkar mest de med oregelbundna scheman och dessa arbetstagare skär oftare ner på 
sömnen. Att dra ner på sömnen för att få mer tid över kan få negativa konsekvenser för hälsan 
om det görs regelbundet. Williams (2008) kom fram till att arbetsschemat avgör hur mycket 
en arbetstagare drar ner på sömnen. De som arbetar kvällsskift minskade mest på sömnen, 
följt av de som arbetar roterande skift. Eftersom skiftarbetare redan kan ha svårigheter med 
sömnen kan det vara särskilt problematiskt för dem. Harrington (2001) har tittat på hur äldre 
människor upplever skiftarbete eftersom många kan anta att de hanterar det bättre eftersom de 
kanske inte har småbarn hemma, de har mer erfarenhet i allmänhet och mindre behov av sömn 
än unga. Det forskningsresultat som lyfts fram stödjer dock motsatsen. Med åren blir sömnen 
kortare och mer uppdelad, vilket inte nödvändigtvis innebär ett behov av mindre sömn utan en 
oförmåga att lätt få vad som behövs. Det är därför inte bra att börja med skiftarbete i en högre 
ålder. 
 
Forskning visar att prestandan minskar i samband med långa arbetspass, särskilt på natten. 
Eftersom det finns en tendens att nattskift verkar orsaka mycket problem bör det minskas så 
mycket som möjligt. Mänskliga fel nämns ofta som en viktig faktor i arbetsolyckor och detta 
kan delvis bero på sömnrelaterade faktorer och dygnsrytm. Störningar i dygnsrytmen i 
kombination med sömnunderskott och trötthet kan leda till ineffektivitet i arbetet, särskilt i de 
tidiga morgontimmarna. Det finns vissa fysiologiska stöd för personlighetens betydelse, om 
människor ses som morgonpigga eller kvällstyper. Människor som är morgonpigga har större 
svårigheter att anpassa sin dygnsrytm till nattarbete jämfört med kvällstyperna. Kvällstyperna 
har dock större problem med tidiga morgonskift (Harrington, 2001). Även Halbesleben (2009) 
har undersökt dygnsrytmen hos arbetstagare för att se vilken roll det spelar i anpassningen till 
skiftarbete och konflikten mellan arbete och privatliv. Resultat visade att kvällstyper 
tenderade att uppleva mer konflikt mellan arbete och privatliv när de arbetar skift. 
 
3. Teori  
Vi använder oss av teorier och modeller som berör skiftarbete och som kan användas för att 
analysera och försöka förstå de resultat som framkommer. COR- modellen ligger till stor del 
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till grund för enkätundersökningens utformning. I denna modell diskuteras vikten av resurser 
och hur en förlust kan bidra till stress. I den aktuella artikeln av Hobfoll (1989) ligger mycket 
fokus på exempelvis sorg och relationer. Vi anser ändå teorin användbar eftersom resurserna 
kan omvärderas till andra privata respektive arbetsmässiga faktorer. De arbetsmässiga 
faktorerna innefattar till stor del arbetsinnehåll och arbetstillfredsställelse. Utifrån de resurser 
som arbetstagarna har vill vi undersöka hur dessa faktorer upplevs. De andra teorierna anses 
relevanta eftersom gränser och rollkonflikter påverkar hur balansen mellan arbete och 
privatliv upplevs.  
 
3.1. Resursbevarande modell 
Conservation of resources model, som här kommer benämnas enligt förkortningen COR- 
modellen, handlar om resurser och att människors strävan är att bygga upp, skydda och bevara 
resurser. Det som hotar människan är därmed eventuell eller faktisk förlust av dessa viktiga 
resurser. Definitionen av resurser är de personliga egenskaper, villkor, energier eller objekt 
som värderas av den enskilde personen eller som fungerar som ett medel för att uppnå dessa. 
Exempel på resurser är självkänsla, socioekonomisk status, anställning och framgång. 
Människors resurser hotas eller utarmas ofta av omständigheter i omgivningen. Dessa 
förluster är viktiga i två nivåer. Dels för att resurser har ett instrumentellt värde för människor 
samt för att de har ett symbolvärde som bidrar till att definiera för människor vilka de är 
(Hobfoll, 1989). 
 
Då resurser hotas eller utarmas kan stress uppstå under tre olika omständigheter, vilket här 
exemplifieras utifrån skiftarbete. Det första är då resurser går förlorade, vilket kan ske då 
höga arbetskrav hindrar en person från att spendera tid med sin familj. Det andra är då 
resurser hotas, detta kan inträffa när en förändring sker gällande skiftarbetets schemaläggning. 
Det tredje är då det efter betydande resursinvesteringar finns en brist på resursvinst. Gällande 
skiftarbete kan detta uppstå när en person väljer att byta skift för att sedan upptäcka att det 
förra var bättre (Halbesleben, 2009).  
 
Till skillnad mot tidigare modeller anger inte COR- modellen bara vad människor gör då de 
konfronteras med stress, utan även då de inte gör det. Modellen förutspår att särskilt när 
människor konfronteras med stress strävar de efter att minimera förlusten av resurser. När 
människor inte gör det strävar de istället efter att utveckla resursöverskott, detta för att risken 
för framtida förluster ska motverkas. Människor som utvecklar resursöverskott upplever 
sannolikt ett positivt välbefinnande. Däremot de som är dåligt rustade för att få resurser 
kommer sannolikt vara sårbara. För att kompensera resursförlust eller för att få resurser 
använder sig människor av resurser som de besitter eller som finns tillgängliga i deras 
omgivning. Tid och energi investeras ofta av människor för att försöka omsätta dem till andra 
mer uppskattade resurser, såsom pengar och makt (Hobfoll, 1989). 
 
3.1.1. Olika typer av resurser 

Personliga egenskaper är i allmänhet ett hjälpmedel för stresstålighet och ses därför som en 
resurs. Många personliga egenskaper och färdigheter har visat tecken på att ge stöd åt 
stresstålighet. Villkor ses som resurs eftersom de är eftertraktade och värderas. Exempel på 
villkor är äktenskap, tjänstgöringstid och ägande. Forskare har olika syn på hur villkor 
fungerar som resurs, exempelvis menar vissa att ett äktenskap i sig kan vara en 
motståndresurs medan andra forskare hävdar att ett äktenskap som är dåligt inte kan ha en 
välgörande effekt. Till resursen energi hör kunskap, tid och pengar. De kännetecknas inte av 
sitt egentliga värde lika mycket som värdet i att hjälpa till att förvärva andra sorters resurser. 
Ett stort socialt nätverk blir värdefullt när information, som är en energiresurs, erhålls utifrån 
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flera källor. Detta exempel kan hittas i forskning kring nätverk och är ett indirekt bevis för 
energikällors betydelse. Objekt som resurs värderas utifrån sin fysiska natur eller på grund av 
statusvärde baserat på kostnader och sällsynthet. Vanligtvis har inte objekt bedömts i 
stressforskning, det är istället kopplat till socioekonomisk status som visat sig vara en viktig 
faktor i stresstålighet. Socialt stöd passar inte in i någon av de fyra resurserna. Sociala 
relationer kan istället ses som en resurs då de tillhandahåller eller underlättar bevarandet av 
värdefulla resurser, men likväl kan de göra individers resurser sämre (Hobfoll, 1989). 
 
3.1.2. Förlust och ersättning av resurser 

Många förändringar innebär enligt COR- modellen en förstärkning av resurser, vilka bör 
stödja stresstålighet och inte motverka det. Det mest psykologiskt hotande är då en förlust 
direkt påverkar den enskilde individen. Positiva händelser har visat sig ha effekter som 
begränsar stress. Övergångar kan leda till stress, men det beror på vilka händelser de medför. 
Är det händelser som innebär flera förluster, exempelvis att en skilsmässa även medför 
upplösning av andra relationer, problem med barnomsorg och inkomstförlust, leder det 
sannolikt till påfrestning. Består det däremot av positiva händelser eller utmaningar som 
utförts framgångsrikt fungerar det troligare som skydd mot stress. En övergång, förändring 
eller utmaning är alltså inte stressande i sig, mycket tyder istället på att det är först då en 
förlust bekräftas som stress uppstår (Hobfoll, 1989). 
 
Att använda resurser för att hantera stress är i sig stressande. Studier har visat att då 
människor har nyttjat resurser i hanteringsprocessen har dessa resurser ofta utarmats. För att 
kompensera andra eventuella förluster kan således självkänslan försämras och energi ta slut. 
Det har visat sig att människor som har fått stödja andra då de själva varit i behov av stöd 
upplevt ökad psykisk påfrestning. Andelen resurser hos människor är olika och de som saknar 
resurser är de som är mest sårbara för fler förluster (Hobfoll, 1989). 
 
3.1.3. Bedömning av resurser 

COR- modellen föreslår olika sätt som människor gör bedömning av resurser på, där de styrs 
av sig själva samt sin omgivning. Människors bedömning av resurser föreslås delvis utgå från 
deras grundläggande värderingar och vad de utifrån erfarenheter lärt sig är värdefullt för dem. 
Genom att skifta fokus för uppmärksamhet omtolkar människor hot som utmaningar och 
sparar på så sätt resurser. Istället för att fokusera på vad de kan förlora i en särskild situation 
riktar de in sig på vad de kan vinna. Känslan av förlust kan också bekämpas genom att 
omvärdera värdet av de resurser som är hotade eller förlorade. Det innebär att människor 
ändrar sin tolkning av händelser och dess konsekvenser, vilket verkar vara den enklaste 
metoden. En social utstötning kan till exempel göras lindrigare genom att sänka värdet på 
relationen som gått förlorad. Den tredje metoden för att motverka effekterna av resurser är 
genom nedskrivning av deras värde, alltså att resurserna värderas lägre. Dock ligger grunden 
till människors självkänsla i de saker de värdesätter och på vilket sätt de uppfattar världen och 
därför kanske sådana uppfattningar inte är särskilt smidiga (Hobfoll, 1989). 
 
3.2. Gränsteorin om balansen mellan arbete och familj 
Den huvudsakliga kopplingen i systemet mellan arbete och privatliv är inte emotionell utan 
mänsklig. Människor korsar gränsen dagligen och gör övergångar mellan två sfärer: arbetet 
och familjen. Människan formar själv dessa sfärer och bestämmer vilket förhållande den ska 
ha till sfärerna och dess medlemmar. Människor formar sin omgivning men är även i gengäld 
formad av den. Gränsteorin försöker förklara interaktionen mellan människor som korsar 
gränserna och deras arbete respektive privatliv för att förstå när konflikter skapas och för att 
se hur en balans mellan sfärerna kan uppnås (Campbell Clark, 2000).  
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De flesta arbetsplatser och hem har kulturer och förväntningar som är åtskilda ifrån varandra. 
Livet på arbetsplatsen och livet med familjen influerar dock varandra. Anställda, samhällen 
och individer kan inte ignorera en sfär utan att riskera att utsätta den andra för fara. Det 
huvudsakliga problemet när det gäller balansen mellan arbete och privatliv är hur 
förhållandena ser ut med sfärernas respektive medlemmar och hur individen formar 
aktiviteterna sinsemellan för att skapa en personlig mening. Människor skräddarsyr ofta sitt 
fokus, mål och stil för att matcha kraven i arbetssfären respektive familjesfären, men många 
aspekter i de två sfärerna är svåra att ändra. Det går bara att påverka till en viss del hur 
gränserna och broarna mellan sfärerna ska se ut för att skapa en önskvärd balans. Med balans 
menar Campbell Clark (2000) tillfredsställelse och att det fungerar bra på arbetsplatsen och i 
hemmet, med ett minimum av rollkonflikter. 
 
3.2.1. Olika sfärer 
Arbete och privatliv är två olika sfärer som människor associerar med olika regler, 
tankemönster och beteenden. Skillnader mellan arbete och privatliv kan klassificeras på två 
olika sätt: skillnader i värderade ändamål och skillnader i värderade medel. Arbetet 
tillfredsställer huvudsakligen ändamålet att få en inkomst och att prestera någonting, medan 
familjelivet tillfredsställer ändamålet i att uppnå nära relationer och personlig lycka. När det 
gäller värderade medel har det visat sig att det på arbetet rankas som viktigast att vara 
ansvarstagande och begåvad för att uppnå sina ändamål medan det i familjelivet rankas 
viktigast att vara kärleksfull och givmild (Campbell Clark, 2000).  
 
Människor hanterar skillnaderna mellan dessa båda sfärer genom att använda sig av antingen 
integrering eller segmentering. En person som har ett fullständigt integrerat arbete och 
privatliv gör ingen skillnad i vad som tillhör arbetet eller familjen när det gäller till exempel 
människorna, tankarna och emotionella tillvägagångssätt. En person som däremot har ett 
fullständigt segmenterat arbete och privatliv gör en stor skillnad mellan arbete och privatliv. 
Den integrerande hanteringen kan framstå som den mest balanserade, men det finns inget 
önskvärt tillstånd. Glada, produktiva människor såväl som människor som upplever sitt liv 
som mindre idealistiskt kan finnas var som helst på skalan mellan integrering och 
segmentering (Campbell Clark, 2000).  
 
3.2.2. Gränser och dess styrka 

Gränserna mellan sfärerna arbete och privatliv utgörs av tre huvudsakliga former: fysisk, 
tidsmässig och psykisk. Den fysiska gränsen innefattar var sfärernas beteende befinner sig. 
Den tidsmässiga gränsen innefattar när individen kan ägna sin tid åt arbete och privatliv, till 
exempel genom utsatta arbetstider. Den psykiska gränsen är regler som är skapade av 
individen kring när vissa tankemönster, beteenden och känslor är lämpliga för en sfär men 
inte för den andra (Campbell Clark, 2000).  
 
Genomtränglighet, flexibilitet samt en kombination av dessa gör att individen kan bestämma 
styrkan i gränserna. Gränser utan dessa egenskaper är starka och gränser med dessa 
egenskaper är svaga. Vad som är det mest ultimata avgörs i skillnaderna mellan sfärerna där 
det ser ut som följande: 
• Om sfärerna är lika, är svaga gränser underlättande för att uppnå en balans.  
• Om sfärerna är olika, är starka gränser underlättande för att uppnå en balans (Campbell 

Clark, 2000). 
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3.2.3. Att korsa gränserna 
Människor som korsar gränserna mellan arbete och familj är antingen centrala eller yttre 
deltagare i sfärerna. De som är centrala har bland annat anpassat sig till sfärens språk, 
värderingar och kultur samt identifierat sig med sfärens ansvarsområden. De som är yttre 
deltagare har som motsats ignorerat sfärens värderingar och normer, identifierar sig inte med 
sfärens ansvarsområden och det råder brist på interaktion med sfärens medlemmar. Det har 
visat sig vara lättare för de centrala deltagarna att ha inflytande i sin sfär och att ha mer 
valmöjligheter, vilket bidrar till en högre tillfredsställelse i båda sfärer och en bättre balans 
mellan dem. Att identifiera sig med ansvarsområdena i de olika sfärerna som de centrala 
deltagarna gör, bidrar till att deras motivation ökar för att klara av att hantera gränserna 
mellan arbete och privatliv. När människor inte identifierar sig med sfärerna eller om 
identifikationen försvinner med tiden, bidrar det till en frustration som gör att individen till 
slut tappar balansen och avslutar sitt förhållande med medlemmarna i sfären. Detta innebär att 
centrala deltagare som upplever inflytande och identifikation i en av sfärerna har mer kontroll 
över gränsen i denna sfär i jämförelse med yttre deltagare. Centrala deltagare som upplever 
inflytande och identifikation i båda sfärer kommer uppnå en högre balans mellan arbete och 
privatliv i jämförelse med yttre deltagare (Campbell Clark, 2000).  
 
3.2.4. Gränsväktare 
Några sfärmedlemmar som har särskilt stort inflytande över definitionen av gränser och sfärer 
är de som vaktar gränserna, och här är arbetsgivare på arbetsplatsen och partnern i hemmet 
vanliga gränsväktare. Dessa spelar en betydande roll för de människor som korsar gränserna i 
huruvida de klarar av att hantera sfärerna och gränserna däremellan. Oenigheter mellan 
individer kring hur flexibla och genomträngande gränserna ska vara samt vad som ska utgöra 
sfärerna är en primär anledning till konflikter mellan arbete och privatliv. Arbetsgivaren och 
partnern har en egen definition av vad som utgör arbete respektive privatliv baserat på deras 
egna begränsade erfarenhet. För att motverka dessa oenigheter krävs det en ständig 
kommunikation mellan parterna för att skapa förståelse för båda sfärer. Det krävs att 
omgivningen bryr sig om individen som en total människa, inte bara för att uppfylla de 
tillfälliga kraven. Sfärens medlemmar behöver stötta individen i dess ansvarsområden i den 
andra sfären. Detta leder till ökat välbefinnande hos individen. Särskilt arbetsgivarens stöd är 
viktigt för att skapa välbefinnande, vilket i sin tur leder till färre konflikter mellan arbete och 
privatliv (Campbell Clark, 2000). 
 
3.3. Rollkonflikter 
Människor har sedan länge använt rollteorin för att försöka förstå samspelet mellan arbete och 
privatliv (Aronsson, Hellgren, Isaksson, Johansson, Sverke & Torbiörn, 2012). Teorin bygger 
på flera olika källor med olika syn på rollen. Vissa ansåg rollen vara avgörande för individers 
socialisering medan andra har studerat jagets utveckling i relation till en roll. Under 1950- och 
1960- talet uppmärksammades den tvärvetenskapliga karaktären hos rollteorin och roll 
definierades då fungera som en bro mellan processer för social delaktighet och intrapsykiskt 
liv (Broderick, 1999). 
 
Människor har alla en perception kring hur vi själva förväntas agera i grupp tack vare våra 
tidigare upplevelser och erfarenheter. Det existerar även förväntningar kring vårt beteende i 
gruppen från övriga gruppmedlemmar, utifrån deras upplevelser och erfarenheter. När 
rollernas tolkning från oss själva och andra inte matchar uppstår en rollkonflikt. Det 
individerna bör göra för att matcha sin egen perception med andras förväntningar är att se till 
gemensamma normer och värderingar som gruppen tidigare kommit överens om (Robbins, 
Judge & Campbell, 2010). 
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Nevander Friström (2006) menar att alla människor behöver ett socialt liv utanför arbetet och 
för att må bra krävs det en balans mellan arbete, familj och egna behov. Människan behöver 
vara medveten om hur engagemanget fördelas mellan dessa tre delar, för att kunna ha en jämn 
fördelning där alla tre delar får ungefär lika stort utrymme i livet. Alla tre delar behöver inte 
få lika stort utrymme dagligen, utan det viktiga är att inte en del ständigt får störst utrymme på 
de andras bekostnad. Det beror mycket på i vilken fas i livet människor befinner sig när 
fördelningen av engagemang sker, där till exempel småbarnsföräldrar överlag spenderar 
mycket tid och energi på sin familj och väldigt lite tid till sina egna behov. 
 
När båda föräldrarna har börjat arbeta igen efter att de varit föräldralediga måste familjen 
planera hur de ska få ihop tiderna i arbetet, barnomsorgen, skolan och familjen. Antalet 
timmar på arbetsplatsen är här en avgörande faktor. För att jämka samman arbetsliv med 
familjeliv finns föräldraledighet, men det är också vanligt med deltidsarbete. Oregelbundna 
tider och skiftarbete är andra sätt att få tidspusslet att gå ihop. Många har möjlighet att 
integrera privatlivet i arbetslivet genom att under arbetstid vara tillgänglig även som förälder. 
Det kan vara möjligt att under arbetstid uträtta privata ärenden för familjen, svara i privata 
samtal och ta emot besök. På så sätt går det att hålla kontakt med barnen, förskolepersonalen 
samt föräldern som är hemma (Socialdepartementet, 1996).  
 
Det finns ett samband mellan upplevelsen av konflikt mellan arbete och privatliv samt de 
respektive sfärernas krav på tid och energi. I den forskning som finns inom området har dock 
två antaganden lyfts fram, vilka står i motsats till varandra. Vissa forskare menar att flera 
roller eller livsuppgifter bidrar till ett ökat välbefinnande, till exempel på grund av mer socialt 
stöd, bättre ekonomi och större självförtroende. Andra forskare menar däremot att 
engagemang i flera sfärer skapar friktion mellan de olika åtaganden och dess roller, vilket 
leder till stress. Det antingen- eller- tänkande som dessa antaganden har anses dock vara ett 
föråldrat synsätt enligt flera forskare, som istället anser att en rimlig grad av engagemang i 
både arbete och familj är positivt. Denna tanke om att kraven inte får bli för höga har också 
fått visst stöd i forskningen. Stress och rollkonflikter har i många studier visat sig vara följden 
av höga krav från två sfärer, vilket kan vara exempelvis långa arbetsdagar och barn 
(Grönlund, 2004).  
 
De forskningsresultat som finns är därmed ganska motstridiga, vilket delvis kan bero på att 
ämnet är ganska nytt med modeller och teorier som är under utveckling. Forskarnas intressen 
styr studiernas inriktning, där vissa ser att konflikten påverkas av krav från arbete respektive 
familj och andra hur välbefinnandet påverkas av kraven. Många forskare diskuterar endast 
krav när de undersöker vad konflikt eller välbefinnande påverkas av, men en del inkluderar 
även resurser och stöd som kan dämpa de förekommande kraven. Att det inte finns tillräckligt 
med utvecklade teorier har ganska oreflekterat lett till att konflikten mellan arbete och 
privatliv har kommit att ses som ett kvinnoproblem. De flesta studierna inom området har 
bara inriktats på kvinnor samtidigt som det ofta saknas en teoretisk analys av könets betydelse 
i studier där både kvinnor och män deltagit (Grönlund, 2004). Ur jämställdhetssynpunkt anser 
dock Grönlund (2004) att möjligheten att kombinera arbete och familj är en ganska central 
fråga.  
 
Grönlund (2004) skriver att obekväm arbetstid kan vara just obekväm, men att valet av att 
arbeta under dessa tider kan baseras på att det är ett smidigt sätt att förena arbete och privatliv, 
då båda parterna i hemmet kan turas om med hemarbete och att ta hand om barnen. Hon mäter 
krav från familjen utifrån antalet barn och åldern på dem. Barn över 18 år räknar hon som att 
inte ha barn, medan ju yngre barnen är desto mer krav har det på föräldern. Anledningen till 
detta förklarar hon beror på att det med yngre barn finns mer krav bland annat i form av att 
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lämna och hämta på förskolan samt att finnas på plats. Därmed krävs det ett större 
engagemang och synkronisering med arbetsplatsen för de med yngre barn än de som har 
tonårsbarn.  
 
4. Metod 
Syftet med undersökningen är att skapa kunskap om arbetsschemats betydelse, genom att 
undersöka vilka attityder som finns kring arbetstider samt vilka upplevelser arbetsschemat har 
för dels arbetets innehåll och dels balansen mellan arbete och privatliv. För att kunna besvara 
detta har vi valt en metodkombination av kvantitativ och kvalitativ metod där kvantitet enligt 
Watt Boolsen (2007) oftast syftar till mängd, antal, storlek etcetera medan ordet kvalitet syftar 
till egenskaper. I detta kapitel tar vi därmed upp hur vi har gått till väga för att samla in vårt 
empiriska material samt för- respektive nackdelar med vårt metodval.  
 
4.1. Datainsamling 
Samarbetet med Räddningstjänsten började med att vi tog kontakt med personalchefen via 
mejl och frågade om det vore möjligt att genomföra en kandidatuppsats tillsammans med 
dem. Tillsammans med personalchefen, som blev kontaktperson på företaget, kom vi fram till 
vad som skulle undersökas samt hur och när det skulle undersökas. Utefter våra och 
personalchefens önskemål kunde en problemformulering och relevanta frågeställningar 
utvecklas. Enligt Rienecker (2003) ska frågeställningarna vara relativt precisa och inledas på 
ett frågande sätt, gärna med ord som “vad”, “hur” eller “vilka” (Rienecker, 2003).   
 
Vi fick en förståelse för problematiken som beskrivs i inledningen genom att samtala med 
personalchefen, räddningschefen och en facklig representant. Det empiriska materialet 
samlade vi in genom en enkätundersökning med samtliga arbetstagare som arbetar på 
femskiftschemat och personliga intervjuer med tio stycken nyckelpersoner som valts ut med 
hjälp av personalchefen. Personalchefen bidrog även till att genomförandet av 
enkätundersökningen och intervjuerna skulle bli möjligt, samt hur det skulle gå till.  
 
Vad gäller enkätundersökningen (se bilaga 1) valde vi att ha med 43 stycken slutna frågor, 
vilket är en rimlig mängd enligt Ejlertsson (2005). I tillägg valde vi att ha öppna frågor i slutet 
för att få en fördjupad bild över fördelar, nackdelar och övriga synpunkter. Vid formuleringen 
av följebrevet tog vi hjälp av Ejlertsson (2005) och vid formuleringen av de 43 kvantitativa 
frågorna av den tidigare forskning och de teorier som undersökningen bygger på. Frågorna i 
enkätundersökningen grundar sig även på de faktorer som personalchefen vid 
Räddningstjänsten ville få belyst. Därmed ingår specifika frågor kring bland annat 
jämställdhet, Väster och schemabrytning. De skaltyper som förekommer i 
enkätundersökningen är nominalskala och ordinalskala. Nominalskalan är en ren 
klassificering som gör att variablerna kan delas in i olika grupper, utan möjlighet att 
rangordna grupperna sinsemellan (Ejlertsson, 2005). Nominalskala använde vi bland annat i 
frågorna om civilstånd och vilket arbetslag de tillhör. Vid ordinalskala går värdena att 
rangordna från det lägsta till det högsta och denna skala är vanlig att använda vid mätning av 
attityder och åsikter enligt Ejlertsson (2005). Därför ansåg vi att denna skaltyp vore lämplig i 
mätningen av åsikterna kring arbetsschemat. Vi kan genom ordinalskala få fram om en 
individ är mer positivt inställd till arbetsschemat än en annan individ, men inte hur mycket 
mer, vilket förklaras av Ejlertsson (2005). 
 
I denna undersökning deltog vi när enkätundersökningen delades ut genom att själva vara på 
plats hos Räddningstjänsten. Brandmännen och förmännen samlas för uppställning varje kväll 
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klockan 18.00 då de ska gå på nattpasset, så då passade det bra att vi delade ut enkäterna. 
Detta tillfälle valdes eftersom det i regel brukar vara ganska lugnt med uttryckningar då och 
för att vi antog att arbetstagarna är som mest alerta vid början av ett arbetspass. Eftersom 
brandmännen är uppdelade i fem olika arbetslag innebar det att vi besökte stationen vid tiden 
för uppställning vid fem olika tillfällen. Respektive lags förman hade visshet om att vi skulle 
komma för att på så sätt kunna planera in genomförandet av enkätundersökningen på 
arbetstid. Genom denna metod förväntades en hög svarsfrekvens. Respondenterna blev 
informerade om att det skulle ta 15 till 20 minuter att fylla i enkäten, men behövdes mer tid så 
tilläts det. För att undvika prat och distraktion ombads respondenterna att placera sig på olika 
ställen i lokalen eller i rummen bredvid. Vi fanns hela tiden tillgängliga för respondenterna 
om de ville ställa frågor. 
 
Ett externt bortfall uppstår om en person vägrar svara på̊ enkäten eller inte har möjlighet att 
delta. Det kan vara svårt att tolka varför personen inte vill svara på̊ enkäten, och det går inte 
att ersätta honom eller henne med någon annan. Ett internt bortfall uppstår då en person som 
besvarar enkäten inte har svarat på samtliga frågor. Desto större bortfall, desto större risk för 
felaktiga generaliseringar till målpopulationen. För att minimera antalet bortfall är det viktigt 
att frågorna i enkäten är formulerade på ett tydligt och lättförståeligt sätt och att följebrevet är 
väl genomarbetat (Ejlertsson, 2005). För att minimera risken för externt bortfall i 
enkätundersökningen valde vi att närvara på plats när arbetstagarna fyllde i formuläret, då de 
kunde dela ut och samla in enkäterna vid samma tillfälle. Vad gäller de interna bortfallen såg 
vi också en fördel i att vara på plats eftersom de då kunde förklara eventuella oklarheter i de 
enskilda frågorna. 
  
Vad gäller intervjuerna valde vi att genomföra personliga semistrukturerade intervjuer där vi 
använde oss av olika intervjuguider anpassade efter yrkesroll (se bilaga 3-6). Frågorna skiljde 
sig därmed åt beroende på vad den aktuella intervjupersonen hade för position. Detta för att 
anpassa intervjun till personens arbetsuppgifter och ansvarsområde. Det som kännetecknar en 
semistrukturerad intervju är att forskaren har en lista med ämnen som ska tas upp. Forskaren 
är flexibel vad gäller ämnenas ordningsföljd och låter den intervjuade utveckla sina idéer och 
tala fritt kring ämnena. Den vanligaste typen av semistrukturerad intervju är att göra en 
personlig intervju, vilket innebär att en forskare och en intervjuperson möts. Denna variant är 
lätt att arrangera eftersom färre personers almanacka ska passa ihop, samt att all information 
härstammar från en och samma källa. Andra fördelar med att göra en personlig intervju är att 
forskaren enbart har en person att fånga intryck av och att det är lättare att lyssna på och 
skriva ut en inspelad intervju när intervjun bara involverar en intervjuperson. Forskaren 
slipper försöka urskilja olika personers röster (Denscombe 2009). Intervjuerna genomfördes 
hos Räddningstjänsten i olika lokaler där intervjuerna kunde genomföras ostört.  
 
För att uppnå en hög validitet och reliabilitet bör frågorna vara tydligt utformade så de 
verkligen mäter det som är avsett att mätas (Ejlertsson, 2005; Denscombe, 2009). Vi har 
strävat efter att utforma metodavsnittet tydligt och detaljerat, något som ger andra forskare 
möjlighet att utföra samma undersökning med ett likvärdigt resultat i den kvantitativa delen. 
Detta är en metod för att uppnå högre reliabilitet (Denscombe, 2009). Vidare är det viktigt att 
frågorna ställs på ett korrekt sätt så att respondenterna förstår frågorna (Ejlertsson, 2005). För 
att säkerställa reliabiliteten i denna undersökning ombads ett antal utomstående personer att 
läsa igenom enkäten innan den gavs till den giltiga målgruppen. Testpersonerna ombads att 
svara på̊ några följdfrågor om frågornas konstruktion, samt om de var begripliga. För att öka 
validiteten i intervjuerna fick samtliga företrädare läsa igenom en sammanställning av sin 
intervju. De fick då möjlighet att göra förtydliganden och komma med korrigeringar. Genom 
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denna kontroll ges intervjupersonerna chansen att bekräfta att det som sades under intervjun. 
Det fungerar som en kontroll av datans riktighet (Denscombe, 2009).  
 
Det är även bra för validiteten att bekräfta intervjudata med andra informationskällor. 
Intervjuinnehållet kan få såväl stöd som tveksamheter då det jämförs med skriftliga källor 
(Denscombe, 2009). Eftersom både enkäter och intervjuer användes som datainsamling kunde 
en jämförelse göras mellan resultaten från de båda datainsamlingsmetoderna. Denscombe 
(2009) menar att metoderna för att säkerställa validiteten i intervjudata hjälper forskaren att 
ana oråd, men inte är helt säkra för att upptäcka påståenden som inte är sanna. Trots det kan 
forskaren lita mer på data som framkommer genom intervjuerna eftersom det gjorts 
ansträngningar för att validiteten ska garanteras. 
 
4.2. Urval 
4.2.1. Urval för enkätundersökningen 
När samtliga i en population deltar kallas det för en totalundersökning. En totalundersökning 
är endast möjlig då populationen är relativt liten, annars är det mest vanliga att göra ett 
stickprov ur populationen (Ejlertsson, 2005). Vi valde att göra en totalundersökning där 
samtliga brandmän och förmän som går på femskiftschemat deltog i enkätundersökningen. 
Den totala mängden anställda var 41 stycken vilket vi ansåg vara en rimlig mängd för att 
samtliga skulle kunna delta i enkätundersökningen. Av dessa 41 brandmän var två stycken 
kvinnor och resterande män. Med hänsyn till syftet att skapa kunskap om arbetsschemats 
betydelse, genom att undersöka vilka attityder som finns kring arbetstider samt vilka 
upplevelser arbetsschemat har för dels arbetets innehåll och dels balansen mellan arbete och 
privatliv ansåg vi att det kändes viktigt att få med samtliga arbetstagares synpunkter. Det var 
37 respondenter som deltog i enkätundersökningen, vilket gav oss ett externt bortfall på fyra 
personer. 
 
4.2.2. Urval för intervjuerna 
Vad gäller intervjuerna gjorde vi ett subjektivt urval i samarbete med personalchefen. Ett 
subjektivt urval kännetecknas av att urvalet handplockas och väljs ut medvetet i tron om att 
just dessa individer ska ge ett mervärde till undersökningen, vilket även anses vara fördelen 
med just detta urval (Denscombe, 2009). Personalchefen hade plockat ut de arbetstagare som 
han ville att vi skulle intervjua, baserat på vilka yrkesroller de hade samt vilket arbetslag de 
tillhörde. Av de utvalda var två stycken kvinnor och åtta stycken män med anledning av att 
det generellt sett är få kvinnor i myndigheten. Sju av företrädarna skulle representera 
brandmännen och tre stycken skulle representera de med lednings- och samordningsuppdrag 
för att få en bredare uppfattning. Till företrädare för brandmännen ingår förutom brandmän 
även ombud för de båda fackförbunden Kommunal och Ledarna samt förmän. Vi ville 
dessutom försäkra oss om att det var relativt jämnt fördelat mellan de som har mindre barn 
och de som inte har barn alls eller som har äldre barn. Denna uppdelning valde vi att göra i 
syfte att se om det fanns något samband mellan att de som har mindre barn respektive de som 
har äldre barn eller inga alls upplever schemat på ett annorlunda sätt, därmed gjordes några 
justeringar av personalchefens urval.  
 
4.3. Etik  
Det har framställts fyra krav i Vetenskapsrådets forskningsetiska principer som vid en 
enkätundersökning bör beaktas. Det första är informationskravet som innebär att 
respondenterna i undersökningen ska informeras om vad enkäten har för syfte, att det är 
frivilligt att delta och att det när som helst är tillåtet att avbryta sin medverkan. Det andra 
kravet är samtyckeskravet, som innefattar att alla deltagare har rätt till att själva bestämma om 



15	  

de vill medverka eller inte. Det tredje är konfidentialitetskravet som innebär att 
respondenternas identitet inte ska kunna identifieras av utomstående. Det ska därmed inte gå 
att komma åt personuppgifter av utomstående. Det fjärde och sista är nyttjandekravet, vilket 
innebär att respondenternas personuppgifter endast får användas till enkäten och inte i annat 
ändamål (Vetenskapsrådet, 1998). Vi har eftersträvat att samtliga krav från Vetenskapsrådet 
efterföljs. Informationen framkommer i följebrevet till enkäten där vi har beskrivit 
arbetstagarnas rättigheter. Vad gäller konfidentialitetskravet stod det i följebrevet att svaren 
behandlas konfidentiellt. Detta för att de anställda skulle våga svara mer sanningsenligt på 
frågorna. För att få enkätundersökningen konfidentiell använde vi oss av bakgrundsfrågor där 
det inte går att utläsa vem som är vem.  
 
I strävan efter att använda aktuell forskning inom ämnet använde vi vetenskapliga artiklar 
som var relativt nya, helst skrivna de senaste tio åren. Vi valde dessutom endast de artiklar 
som var granskade vilket säkerställdes genom att fylla i “Peer Reviewed” vid sökningen. Den 
artikeldatabas som främst användes var ABI/INFORM Global som bland annat innehåller 
artiklar inom samhällsvetenskap, vilket vi ansåg lämpligt för det valda ämnet. Av de böcker 
som valdes var det mestadels kurslitteratur samt bekant material, vilket ökade 
tillförlitligheten.  
 
4.4. Analysmetod 
Vi valde att använda oss av Chi2-test i SPSS för att se om samband kunde hittas i resultaten 
från enkätundersökningen. Genom korstabulering kunde vi se skillnader i svaren för de som 
hade förhållande eller var ensamstående respektive de som hade barn eller inte. Därigenom 
kunde vi utläsa om det fanns några samband mellan de testade variablerna samt om 
familjeförhållandena hade en tydlig inverkan i svaren. I analysen av sambanden valde vi att 
slå ihop variablerna för att lättare kunna utläsa hur fördelningen av respondenternas svar såg 
ut. Detta gjordes genom att dela upp de fyra variablerna i två variabler utefter den riktning 
som svarsalternativet stod för. Exempelvis slogs variablerna “Alltid/Mycket ofta” ihop 
tillsammans med “Ofta” samt “Sällan” och Mycket sällan/Aldrig”. Därefter döptes dessa nya 
variabler om till “Ofta” respektive “Sällan”. Vi valde ut några relevanta frågor från 
enkätundersökningen som ansågs vara lämpliga för att genomföra sambandsanalyser. Dessa 
valdes ut efter hur de kunde kopplas ihop med andra frågor och om vi ansåg att sambanden 
mellan frågorna kunde vara avgörande i resultatet. Alla frågor från enkätundersökningen har 
därmed inte analyserats vilket har varit ett medvetet val. Många av sambandsanalyserna har 
kopplats till COR- modellen, då enkätundersökningen till stor del grundar sig i denna modell. 
Intervjuerna har analyserats utifrån de valda teorierna, då vi försökt hitta samband som styrker 
eller dementerar det resultat som framkommit. Vid analysen av de resultat som framkommit 
under intervjuerna har vi dessutom jämfört med resultatet från enkätundersökningen för att 
kunna kontrollera resultatet som framkommit i de båda datainsamlingsmetoderna.  
 
4.5. Metoddiskussion 
Vi ansåg att det fanns flera aspekter som talade både för och emot såväl enkäter som 
intervjuer, vilket även Ejlertsson (2005) argumenterar kring då han menar att det finns 
fördelar och nackdelar med båda datainsamlingsmetoder. Vi beslöt oss för att genomföra en 
metodkombination för att få en så bred bild som möjligt av arbetsschemat och dess 
konsekvenser ur ett medarbetarperspektiv. Enligt Watt Boolsen (2007) anses den kvantitativa 
metodiken ha mer prestige eftersom den i högre utsträckning representerar kunskap som 
uppfyller vetenskapliga krav, som till exempel reliabilitet och precision. Därmed har vi valt 
att grunda undersökningen med en enkätundersökning för att utefter de resultat som framkom 
även genomföra intervjuer. Kvalitativ information anses enligt Watt Boolsen (2007) 
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användbar som så kallad tilläggsinformation. Det anses enligt henne inte vara helt 
vetenskapligt korrekt att bara använda kvalitativ data i en forskning, men vi är medvetna om 
att fler synsätt från andra forskare förekommer. Exempelvis Widerberg (2002) skriver att 
kvalitativ metod klargör ett fenomens innebörd eller mening, vilket inte framgår i kvantitativ 
metod. Svar som framkommer i en kvalitativ intervju kan enligt henne kvantifieras, vilket kan 
göra att till exempel en enkätundersökning inte är nödvändig. Dessutom kan kvantitativ metod 
användas som tilläggsinformation till intervjuer i den kvalitativa metoden, till skillnad mot 
vad Watt Boolsen (2007) förespråkar. Eftersom de båda metoderna anses komplettera 
varandra har det blivit populärt att kombinera kvalitativ och kvantitativ data. Forskaren kan då 
uppnå en bred syn på orsaker och samband (Watt Boolsen, 2007). En enkätundersökning ger 
enligt Denscombe (2009) relativt ytlig data som lämpligen kan kombineras med 
semistrukturerade intervjuer där forskaren får ta del av tankar, känslor och resonemang på 
djupet. Intervjuer tar ofta ganska lång tid att organisera, genomföra och analysera och därför 
blir urvalet ofta ganska litet. För att få urvalet mer representativt är det därmed bra att 
genomföra en enkätundersökning upptill för att kunna kontrollera sitt resultat, vilket också är 
bättre lämpat för ett större antal respondenter.  
 
Anledningen till att vi valde att genomföra en metodkombination är för att det enligt 
Denscombe (2009) ger en ökad träffsäkerhet i resultatet när det går att kontrollera resultatet 
som framkommer mellan de båda datainsamlingsmetoderna i en mätning som mäter samma 
sak. En metodkombination är även bra för att respektive metods svagheter kan kompenseras 
av den andra metodens styrkor. Nackdelarna som finns med att genomföra en 
metodkombination är bland annat att tidsramen för undersökningen ofta ökar, forskaren måste 
skaffa sig kunskap om mer än en metod samt att det kan bli besvärligt för forskaren om 
resultatet från de båda metoderna inte överensstämmer. Utefter de olika forskarnas 
resonemang kom vi fram till att det var positivt att utföra såväl kvantitativ som kvalitativ 
metod. Vi ansåg att det kan finnas svagheter med båda metoder och genom att använda 
metodkombination trodde vi att resultatet skulle bli mer tillförlitligt. Vi resonerade att 
enkätundersökningen skulle ge oss en bred bild av samtliga brandmäns attityder, som vi sedan 
hade som grund till intervjuerna. Detta för att få en djupare förståelse kring upplevelserna av 
arbetsschemat och dess konsekvenser. Genom att använda oss av enbart en metod hade vi inte 
kunnat uppnå samma bredd i resultatet. Med tanke på att arbetsschemat berör alla tyckte vi 
det var viktigt att samtliga brandmän fick gehör för sina åsikter. Vi anser att de båda 
metoderna kompletterar varandra på ett bra sätt. 
 
Genom att genomföra en enkätundersökning kunde vi undersöka samtliga arbetstagares 
synpunkter i en totalundersökning. Enkäterna bidrog även till att vi kunde hålla 
respondenternas svar konfidentiella vilket gjorde att mer “känsliga frågor” kunde ställas om 
till exempel deras privatliv. Vidare ansåg vi att fördelarna med att genomföra en 
enkätundersökning är att alla får samma standardiserade frågor vilket gör att resultatet blir 
lättolkat under förutsättning att frågorna är formulerade på ett korrekt sätt. Ejlertsson (2005) 
styrker tankegången kring enkäternas fördelar och beskriver även att andra fördelar är att 
enkäter är en billig metod där respondenterna slipper påverkas av intervjupersonens sätt att 
ställa frågor. Nackdelar kan dock vara att respondenterna inte har möjlighet att ställa 
kompletterande frågor vilket gör att vissa svar kan vara ett resultat av missuppfattningar. 
Enkäter ger också i de flesta fall ett bortfall som forskaren får räkna med samt att det inte är 
möjligt att fördjupa informationen som framkommer. Enkätens öppna frågor ger endast delvis 
möjlighet till fördjupning (Ejlertsson, 2005).  
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För att få en fördjupad bild av hur arbetstagarna upplever sitt arbetsschema och för att få svar 
på frågeställningarna valde vi dessutom att genomföra djupintervjuer. Samtliga 
intervjupersoner ingår inte i den operativa styrkan men ansågs viktiga att intervjua för att 
kunna besvara frågeställningen kring hur det mest optimala schemat skulle kunna se ut utifrån 
organisationens perspektiv. Det är viktigt att en balans kan hittas mellan organisationens 
behov och arbetstagarnas behov, och då ansåg både vi och personalchefen att fler än 
brandmännen och förmännen vore lämpliga att ges utrymme för sina åsikter. Schemat anses 
även vara en facklig fråga och det kändes också relevant att få med åsikter från några med 
lednings- och samordningsuppdrag. Med tanke på att personalchefen valde ut vilka 
intervjupersoner som skulle delta är vi medvetna om att det kan ha påverkat uppsatsens 
resultat. 
 
Vi hade från början tänkt genomföra gruppintervjuer för att öka urvalet och få höra fler 
arbetstagares åsikter. Enligt Denscombe (2009) har gruppintervjuer en del fördelar, däribland 
att fler personers åsikter ger en mer representativ överblick och att intervjuaren kan observera 
gruppdynamiken. Kontaktpersonerna på Räddningstjänsten ansåg dock att ämnet kan vara 
känsligt vilket kan bidra till att vissa arbetstagare inte vill ge sin ärliga åsikt i en 
gruppintervju, samt att vissa pratglada arbetstagare kan tänkas ta över samtalet medan andra 
blir tysta. En annan nackdel som vi kom fram till var att det kan vara svårt att samla flera 
arbetstagare samtidigt och uppehålla dem från ordinarie arbetsuppgifter under samma tillfälle. 
Vi valde därmed att genomföra personliga semistrukturerade intervjuer.  
 
5. Resultat 
I detta kapitel redovisas de resultat som framkom i såväl enkätundersökningen samt 
intervjuerna. Vi har valt att väva samman resultatet av den kvantitativa respektive de 
kvalitativa undersökningarna. De tabeller som finns med i detta kapitel visar respondenternas 
svar där svarsalternativen är sammanslagna till två istället för fyra, detta för att tydligare 
kunna utläsa en skillnad. Dessutom är frågorna i tabell 1.3. något förkortade. Samtliga frågor 
och enkätsvar finns att utläsa i sin helhet i bilaga två. När svaren från enkätundersökningen 
presenteras använder vi benämningen respondent då vi talar om de anställda som deltagit och 
när det är svar som framkommit i intervjuerna används benämningen företrädare.  
 
Av 41 stycken berörda deltog totalt 37 respondenter i enkätundersökningen. Ingen av dessa är 
nya i arbetet och samtliga har varit anställda i mer än två år. Gällande familjeförhållandena 
för respondenterna är 31 stycken i ett förhållande och 24 stycken har barn. Åldern på barnen 
varierar stort, då en del har småbarn och några har vuxna barn. 11 av respondenterna som 
deltog i enkätundersökningen arbetar som förmän alternativt ställföreträdande förmän. Då en 
majoritet av de deltagande i denna undersökning är män vill vi poängtera att det mesta som 
framkommer i vårt resultat baseras på en manlig uppfattning kring ämnet. 
 
5.1. Arbetsschemats uppbyggnad och konsekvenser för arbetet 
I denna del presenterar vi resultatet som framkommit från både enkätundersökningen och 
intervjuerna kring arbetsschemats konstruktion, dagtidsveckan, arbetsuppgifter, planering av 
arbetsschema, övning och utbildning samt jämställdhet ur en arbetsmässig synvinkel. 
 
5.1.1. Arbetsschemats konstruktion 
Ur de svar som framkom i enkätundersökningen går att utläsa att många är missnöjda med det 
schema de har idag. Av de 37 respondenterna anser 25 stycken att schemat är dåligt. Som 
framgår i diagram 1.1. nedan anser många av respondenterna att mängden dagpass är för 
många, medan mängden dygnspass är för få. Även på frågan vilket arbetspass de föredrar har 
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27 respondenter uppgett att det är dygnspass. En del kommentarer i de öppna frågorna i 
enkäten gäller att de inte vill ha några dagpass och att de vill arbeta mer dygnspass, dock 
förekommer det kommentarer där respondenter uppger att de inte vill ha ren 
dygnstjänstgöring. Mängden arbetspass som är förlagda på helgerna tas emot positivt av 
respondenterna då nästan samtliga anser att det är lagom. Att det är två av fem helger har även 
visat sig vara en av fördelarna som framkommit i de öppna svaren i enkäten samt under 
intervjuerna.  
 

 
Diagram 1.1. Respondenternas attityder angående fördelningen av de olika arbetspassen (fråga 7, 8, 9, 
10). 
 
Drygt hälften av respondenterna föredrar att ha mer täta arbetspass med mer 
sammanhängande ledighet. Det framkom varierande kommentarer för vad de annars föredrar, 
om de inte ansåg det bäst med mindre täta arbetspass med mer utspridd ledighet. En 
respondent som inte svarat något av de två alternativen förklarar det såhär: 
 

Schemat är avgörande. Allt annat är bra utom sammanhängande dagtid. Varför? 
Tiderna 8-18 ger inget familjeliv på en vecka (Fri kommentar i enkät).  

 
Under intervjuerna framkommer delade meningar angående arbetspassens förläggning. Tre 
företrädare för brandmännen anger att de föredrar att arbetspassen ligger tätt och att 
ledigheten därmed blir längre. Sex andra intervjupersoner, vilka representerar såväl 
företrädare för brandmännen som för lednings- och samordningsuppdrag, lyfter fram 
utspridda pass som det bättre alternativet. Att ha uppehåll mellan varje arbetspass tycker en 
företrädare för brandmännen är negativt och skulle varje vecka föredra att ha två dagar i rad 
som de arbetar eftersom de då kommer igång ordentligt med sina arbetsuppgifter. Den 
långledighet de har idag tycker många är bra, men en företrädare för brandmännen anser att 
det hade räckt att ha fem dagar ledigt istället för sju. Då hade inte nästkommande vecka blivit 
så tung som den är idag med många tjänstgöringstimmar. Likaså ses långledighet som 
negativt av några av intervjupersonerna. En anledning som nämns är att information ska nå ut 
till de anställda då de är borta från arbetet för långa perioder. Arbetsgivaren måste i så fall 
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söka arbetstagarna under deras lediga dagar, vilket anses bör undvikas i den mån det går. Det 
starkaste argumentet enligt en företrädare för lednings- och samordningsuppdrag gäller  
n, eftersom en jämn fördelning av arbetspass respektive ledighet är att föredra ur ett 
hälsoperspektiv enligt forskning.  
 
Förutom att arbetspassen ska ligga tätt anger tre företrädare för brandmännen att de tycker det 
är positivt att arbeta mer sammanhängande och långa arbetspass. Anledningen är att det 
arbetsmässigt blir mer effektivt eftersom de hinner avsluta sina påbörjade arbetsuppgifter, 
vilket tros förbättra kvalitén och ge mer flexibilitet. Det bidrar även till att arbetsgivaren har 
fler timmar att nyttja arbetstagarna och därmed är det att se som en fördel för organisationen. 
Långa pass anser en företrädare för brandmännen gör att de tjänar tid, när de arbetar 
dygnspass blir det till exempel bara ett fysiskt träningspass. Som ytterligare fördel nämns att 
de genom sammankopplade arbetspass hade fått någon mer ledig dag mellan arbetspassen, 
vilket hade gjort att det inte känts så tungt att bli inkallad att arbeta en ledig dag. Det hade 
även gjort att arbetstagarna får mer sammanhängande tid på arbetet såväl som hemma. 
 
Majoriteten av intervjupersonerna säger sig vara nöjda med nuvarande fördelning av 
arbetspass, det vill säga antalet dag-, natt- respektive dygnspass. Uppfattningen om dygnspass 
är dock väldigt splittrad, då en del förespråkar det och andra är negativa till det. En positiv 
aspekt med dygnspass är enligt några företrädare för brandmännen att lagsammanhållningen 
förbättras då de umgås mycket inom det egna arbetslaget. Ren dygnstjänstgöring är däremot 
flera av företrädarna för brandmännen emot. Ett alternativ är att införa fler dygnspass genom 
att koppla samman dagtidspass med nattpass, vilket det råder delade meningar om. Fyra av 
intervjupersonerna är emot att införa fler dygnspass, oavsett om det är rena dygnspass eller 
dagtidspass sammankopplat med nattpass. Skulle dygnspass införas på vardagar tror två 
företrädare för brandmännen inte att det skulle vara lika lugnt som på helgen, eftersom det då 
skulle vara längre arbetstid och mer arbetsuppgifter eller övningar att utföra. Flera 
intervjupersoner anser att det inte går att vara alert i 24 timmar och att det därför inte är 
effektivt eller positivt för organisationen. En företrädare för lednings- och 
samordningsuppdrag påpekar att de arbetstagare som vill införa fler dygnspass troligtvis inte 
har ett effektivitetstänk i åtanke för organisationen i första hand. Två företrädare med 
lednings- och samordningsuppdrag anser att delade arbetspass alltid är att föredra, även på 
helger, eftersom det inte är optimalt att arbeta dygnspass. Dessutom blir ingenting bättre av 
dygnspass och sett till organisationens bästa skulle det inte vara bra att föra in fler. Förutom 
att effektiviteten skulle minska skulle även de fysiska träningspassen bli färre. Även här anser 
en företrädare för lednings- och samordningsuppdrag att det bästa är att hålla sig så nära 8-17 
normen som möjligt, eftersom det är det bästa ur arbetsmiljösynpunkt. En del av 
intervjupersonerna tror dock att det går att vara mer effektiv och alert om dygnspasset delas 
upp, eftersom de på dagen varit frånkopplade styrkan och inte varit på utryckningar. Det ses 
därför som ett bättre alternativ till rena dygnspass av några intervjupersoner. Även om 
arbetstagaren skulle ha ett dagtidspass kan det hända att de får hoppa in i styrkan, men detta 
tror inte en av företrädarna skulle påverka påföljande nattpass negativt.  
 
5.1.2. Dagtidsveckan 
Dagtidsveckan är en återkommande sak som nämns som negativ med det nuvarande schemat i 
enkätundersökningen. Endast två respondenter uppger att det är positivt att ha en 
dagtidsvecka, merparten skulle hellre se att dagtidspassen var jämnt fördelade under övriga 
veckor. Många kommentarer på de öppna frågorna i enkäten rör just dagtidsveckan och lyfts 
av många respondenter fram som en nackdel med schemat. Exempel på återkommande 
kommentarer är att den används som en personalpool vid vakanser. Även användandet av 
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dagtidsveckan då förflyttningar behövs till andra arbetslag upplevs fungera dåligt av 
majoriteten av respondenterna.  
 
Även utifrån intervjuerna ser vi en tydlig tendens till att det förekommer mycket missnöje 
kring dagtidsveckan. Både företrädarna för lednings- och samordningsuppdrag och 
företrädarna för brandmännen anser att dagtidsveckan är tung med anledning av att fyra 
dagtidspass är förlagda under samma vecka. En majoritet är eniga i att det finns bättre 
lösningar på hur dagtidspassen skulle kunna förläggas, där ett återkommande förslag är att 
dagtidspassen kan spridas ut under samtliga veckor. Vissa av företrädarna för brandmännen 
förespråkar att arbeta dagtidspass frånkopplat styrkan följt av nattpass. En av företrädarna för 
brandmännen anser att det vore bra att arbeta ett dagtidspass som sedan är följt av ett 
dygnspass för att på så sätt få tid under dagtidspasset till att planera arbetsuppgifter för 
dygnspasset. Om de påbörjar planering av en övning under dagtidspasset finns det i så fall 
möjlighet att fullfölja planeringen under dygnspasset. Ett annat förslag som lyfts fram av en 
företrädare för brandmännen är att arbeta enbart dagtidspass under en längre sammansatt 
period under året för att sedan enbart arbeta i skift resten av året. Detta tror företrädaren skulle 
vara positivt eftersom man kunde hålla sig till uppgifter eller övningar utan avbrott och på så 
sätt uppnå en högre kvalité. Det bästa vore om det fanns ett frivilligt intresse till denna 
dagtidsperiod eftersom det annars skulle upplevas mycket negativt för dem som inte detta 
upplägg passar för. En av företrädarna för lednings- och samordningsuppdrag anser att det är 
en fördel att alla dagar är förlagda under samma vecka eftersom det annars blir olika personer 
varje dag som skickas ut på skolbrandskyddet, men anser att det är svårt att uttala sig om att 
sprida ut dagtidspassen då de aldrig har provat det. 
 
Många av intervjupersonerna är eniga i att syftet med dagtidsveckan var bra från början men 
att det inte finns tid för arbetslagen att genomföra de arbetsuppgifter som det var tänkt 
eftersom många tar ledigt den veckan samt för att alla befinner sig på olika ställen, till 
exempel på Väster eller på skolbrandskyddet. Både ur de med lednings- och 
samordningsuppdrag och brandmännens aspekt finns det mer att få ut av dagtidsveckan när 
det gäller arbetsuppgifter. En av företrädarna för lednings- och samordningsuppdrag anser att 
dagtidsveckan skulle kunna användas mer effektivt och att det finns mer att göra i projektform 
under den veckan, både på stationen och på Väster. Att alla tar ut sin ledighet under 
dagtidsveckan är inte bra och detta är en ledarskapssvaghet i den mening att ledningen 
godkänner all ledighet. De måste sätta ner foten och säga nej eftersom projekten behöver bli 
klara. En av företrädarna för brandmännen anser att en anledning till att dagtidsveckan inte är 
bra till stor del beror på att det inte upplevs meningsfullt att vara på Väster. Detta därför att 
arbetsuppgifterna inte fungerar bra eftersom de är där så kort period att det inte blir något 
gjort. Ibland skippas Väster på grund av personalbrist. Företrädaren för brandmännen anser att 
en lösning vore att ha fast personal på Väster som är där konstant. Även i 
enkätundersökningen framstår Väster som negativt. 26 av de 37 respondenterna anser inte att 
arbetstiden för Väster används tidsmässigt effektivt när det gäller att utföra arbetsuppgifter. 
Personalplaneringen för Väster upplevs också fungera dåligt och som kommentar i enkäten 
uppges att det finns en risk att samma personer hamnar på Väster på grund av olika 
kommenderingar. 
 
Det råder olika tolkning bland intervjupersonerna kring vad syftet med dagtidsveckan var från 
början när den infördes. Företrädarna för lednings- och samordningsuppdrag anger att syftet 
var att dagtidsveckan skulle användas som en personalpool och täcka platserna på 
externutbildning, skolbrandskydd, Västerstyrkan samt vakanser i skiftet under dagtid. 
Tidigare var nyanställd personal i så kallad pooltjänst och fick arbeta efter ett annat schema än 
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övriga, vilket ansågs vara mindre attraktivt. Detta ville Räddningstjänsten få bort genom det 
nya schemats dagtidsvecka för att ge alla anställda, oavsett anställningstid, samma 
förutsättningar och genom det uppnå en mer jämlik arbetsplats. Företrädarna för lednings- och 
samordningsuppdrag är positiva till att dagtidsveckan används som en personalpool och anser 
att det fungerar bra mycket för att det underlättar planeringen och att den ger en större 
möjlighet att genomföra till exempel utbildningar med två arbetslag samtidigt och på så sätt 
inte behöva genomföra vissa utbildningar vid fem olika tillfällen. Företrädarna för 
brandmännen är dock av en helt annan uppfattning och anger att syftet med dagtidsveckan 
inte var att den skulle fungera som en personalpool. Det gör den i dagsläget och detta är 
företrädarna för brandmännen kritiska till. Två av företrädarna för brandmännen lyfter fram 
svårigheterna med att kunna planera och att få ihop hela arbetslaget när personalen tar ledigt 
under dagtidsveckan. En av företrädarna ger ett exempel på svårighet och berättar att på 
måndagar var det meningen att de som arbetar dagtidsvecka skulle täcka upp och ta alla larm. 
På så vis skulle det arbetslag som hade dagpass vara friställt från larm och kunna åka iväg för 
att dyka. Det har bara hänt en gång för företrädarens arbetslag vilket visar på att det inte 
fungerar. En annan av företrädarna för brandmännen upplever att anledningen till att många 
tar ledigt under dagtidsveckan är för att många ur personalstyrkan inte vill vara på arbetet då. 
Oavsett schema ska de som vill ha eller behöver mer dagar kunna få det, men det ska inte 
ställa till det för alla. Att alla ska arbeta dagtidspass under en komprimerad period ser inte 
företrädaren som en lösning, valet att arbeta som brandman grundar sig i att det är ett flexibelt 
jobb med lika mycket arbete dag som natt. 
 
5.1.3. Arbetsuppgifter 
Respondenternas upplevelser angående om de har tillräckligt med tid för att hinna utföra sina 
arbetsuppgifter på arbetstid är splittrad. Som tabell 1.2. nedan visar är fördelningen mellan de 
som anser att de ofta respektive sällan hinner relativt jämn. Att kunna vara alert och prestera 
bra med det nuvarande schemat anses inte vara några problem, vilket en majoritet av 
respondenterna upplever sig klara ofta. Arbetsbelastningen och arbetsmängden upplever 24 av 
de 37 respondenterna som acceptabel. Möjligheterna att utföra arbetsuppgifter, såsom 
uppgifter i verkstad och tvätt, anses av 21 av de deltagande respondenterna fungera bra 
tidsmässigt. Däremot anser lite drygt hälften av dem att möjligheterna har minskat i 
jämförelse med det tidigare schemat. 
 
Tabell 1.2. Respondenternas attityder angående tid och att kunna vara alert (fråga 22, 29). 

  
Ofta 

 
Sällan 

Totalt 
(n=37) 

Upplever du att du har tillräckligt med tid för att hinna 
genomföra dina arbetsuppgifter på din arbetstid? 

 
20 

 
17 

 
37 

Upplever du att du klarar av att vara alert och prestera 
bra med nuvarande schema? 

 
32 

 
5 

 
37 

 
Flera av de företrädare för brandmännen som intervjuats anser att de har för mycket 
arbetsuppgifter att göra och att det hela tiden kommer mer saker de ska göra. För att det ska 
bli bättre uppger en av företrädarna att de måste skära ner på arbetsuppgifter eftersom det 
annars är svårt att hinna med allt. Även under dagtidsveckan uppger några av företrädarna för 
brandmännen att de har för mycket arbetsuppgifter och att det därmed känns tungt. Dock 
framhåller en företrädare att de inte hittat bra arbetsuppgifter till samtliga på dagtidsveckan.  
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Varje individ måste få ett ansvar att och veta att den här veckan så ska jag göra det här, 
detta är min ansvarsuppgift. Om jag inte får någonting annat så är det detta jag ska syssla 
med. Och det ska fungera även om man är här på stationen ska man veta vad man ska göra 
eller om man är uppe på Väster då, så ska man veta vad man ska göra då. Och det finns 
inte idag i min mening (intervjuperson 1).  

 
En av företrädarna för brandmännen upplever att kvalitén på arbetet de utför överlag är bra, 
även om det ibland kan ske misstag. Några andra företrädare menar däremot att det idag är 
svårare att vara duktig på utryckning då det inte övas lika mycket på det som när de var fyra 
arbetslag, vilket kan påverka kvalitén negativt. Såsom schemat är upplagt idag tror en 
företrädare för brandmännen att den operativa delen blir lidande och att utryckning blir som 
ett nödvändigt ont. De hinner inte öva på allt och få bra kvalité på det, liksom att alla inte kan 
vara bra på allt. Därmed anser denne företrädare att det är bättre att skala ner på 
arbetsuppgifterna och bli bättre på vad de gör. De behöver öva mer på hur räddningsarbetet 
kan bli bättre, men idag övar de mest på uppstarten till utryckning. En lösning för att få det 
bättre och som även skulle kunna lösa problematiken kring övning och utbildning skulle vara 
att separera det operativa arbetet från det förebyggande. Det senare skulle bland annat 
innebära kontroll av automatlarm, skolbrandskydd och övrig utbildning. Endast den operativa 
styrkan skulle åka på utryckningar. Om en annan styrka skulle ha ansvar för det förebyggande 
arbetet skulle det medföra mer tid för övning och utveckling av arbetsmetoder. Svårigheten 
skulle nog vara att få brandmän att vilja arbeta i den förebyggande styrkan eftersom 
utryckningar är det mest populära, men företrädaren tror att det skulle gå att lösa genom att 
locka med förmåner. 
 
5.1.4. Planering av arbetsschema 
Planering och upplägg av arbetsuppgifter och arbetstid kan i låg grad påverkas av 
respondenterna enligt svaren som framkom ur enkätundersökningen. Endast åtta av de 37 
respondenterna anser att de kan påverka dessa faktorer i antingen mycket eller ganska hög 
grad. Gällande schemat framhåller en av företrädarna för brandmännen i en intervju att de 
borde få vara mer delaktiga, vilket tros leda till nöjdare personal och därmed ett bättre 
arbetsklimat.  
 
I enkätundersökningen anger sju av de 11 förmännen att förutsättningen att planera arbetet för 
sitt arbetslag fungerar bra. En företrädare för lednings- och samordningsuppdrag anger under 
en intervju att dagtidsveckan är bra ur planeringssynpunkt. Däremot anser en företrädare för 
brandmännen som har planeringsansvar att planeringen under dagtidsveckan försvåras i och 
med att många tar ledigt och att det då är svårt att få ihop hela arbetslaget. Både denne 
företrädare och en annan med samma roll anser däremot att dagtidsveckan är väldigt bra i den 
meningen att två hela dagar kan ägnas åt planering utan att behöva göra andra arbetsuppgifter. 
Vid detta tillfälle har de möjlighet att planera sju veckor i förväg och slipper sitta på kvällar 
och planera som de fick göra i det tidigare schemat. Dock uppger en av dessa företrädare att 
schemat är skevt eftersom det under vissa perioder inte förekommer några dagpass, vilket gör 
det svårt att hinna med planering. Eftersom saker kan ändras anser den aktuelle 
intervjupersonen att dagtidsveckan inte räcker till att ha planeringsdagar under. 
 
När det gäller brytning av schemat eller byte av arbetspass på grund av att arbetsgivaren vill 
det syns ingen tydlig tendens i vad respondenterna tycker. Fördelningen av respondenter som 
upplever att det sker ofta respektive sällan är jämn. På frågan om de anser sig ha möjlighet att 
byta arbetspass med sina kollegor uppger 23 av de 37 respondenterna att de ofta eller mycket 
ofta har möjlighet till det. En företrädare för lednings- och samordningsuppdrag uppger att 
schemaändringar förekommer och att då det gäller flytt av en person till ett annat arbetslag 
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måste meddelas i god tid. Andra ändringar i schemat sker med kortare varsel. Helgerna 
upplevs som svårare att bemanna eftersom de flesta vill vara lediga på sin ordinarie lediga 
helg. Planeringen av dagtidsveckan anser en företrädare för brandmännen sköts bra av 
planeringssamordnaren samt förmännen, men det blir ändå mycket ändringar. Det är ofta 
arbetsuppgifterna ändras, men inte vilka dagar de arbetar. En annan företrädare tycker att det 
är för mycket förflyttningar i schemat och att det beror på att det finns för lite arbetstagare att 
täcka upp med. Ytterligare en företrädare för brandmännen uppskattar att ungefär ett 
arbetspass per vecka byts och att det är helt okej. Planeringssamordnaren är till stor hjälp vid 
byten, uppger en av företrädarna för brandmännen, som även tycker det är bra att de kan byta 
arbetspass med varandra. Det brukar gå bra att lösa de förfrågningar gällande byten som 
planeringssamordnaren kommer med. Dock blir det “hoppigt” när arbetsgivaren byter deras 
arbetspass eftersom de inte kan fortsätta med sina arbetsuppgifter. 
 
Det händer att de blir inkallade för att delta på möten eller liknande dagar då de egentligen ska 
vara lediga. Detta anser en företrädare för brandmännen ibland stör ledigheten, särskilt då det 
är efter en arbetad helg. Det förekommer också en del projekt som gör att personal blir 
förflyttade mycket. Att bli förflyttad till ett annat arbetslag kan upplevas svårt eftersom de 
olika arbetslagen har lite olika rutiner kring sina arbetsuppgifter. En företrädare för 
brandmännen anser att det även på sätt och vis kan påverka kvalitén negativt. Att komma in i 
ett annat arbetslag gör enligt denne företrädare att de blir ensammare i allt. Det är positivt att 
lära känna de andra och trevligt om kemin stämmer, men det gäller att passa in. Därför anses 
det bättre att ha samma människor omkring sig och att tryggheten i arbetsmomenten blir 
bättre då de känner varandra.  
 
5.1.5. Övning och utbildning 
Utförande av övning och utbildning anser 23 av de 37 respondenterna att de tidsmässigt har 
bra möjlighet till. Jämfört med det tidigare schemat anger 17 stycken att det har minskat, 
medan de flesta därutöver inte ser någon skillnad. Majoriteten upplever att det i hög grad är 
möjligt att genomföra dykläger och dylikt. Intervjupersonerna är av splittrade åsikter när det 
gäller övning och utbildning. Vi ser en tendens till att många är positiva till att det numera är 
en person som enbart arbetar med och är ansvarig för att planera in övningar och utbildningar. 
Tre av företrädarna för brandmännen är eniga kring att det var enklare att få till 
övningstillfällen då de arbetade på det tidigare fyrskiftsschemat eftersom det var fyra istället 
för fem arbetslag som skulle genomföra övningarna. Vi ser också en tendens till att vissa 
anser att det inte finns tillräckligt med tid för att genomföra övningar och utbildningar, bland 
annat för att det inte övas någonting på dagtidsveckan och för att det hela tiden kommer in 
andra arbetsuppgifter som prioriteras före. En av företrädarna för brandmännen anser att 
ingenting kring övning och utbildning har fungerat och beskriver situationen som en katastrof.  
 

Ingenting har fungerat över huvud taget, man har haft nya chefer och alla har nu 
jäklar ska vi satsa på detta och sen har det bara puh. Och det har berott på att 
arbetsgivaren har inte tillåtit det och man har inte gett till pengar och tid. Det har inte 
varit prioriterat, vi ska hålla på med tusen andra grejer, projekt (intervjuperson 2). 

 
Dagtidsveckan har i det nuvarande schemat kunnat användas till vissa utbildningar, vilket två 
av företrädarna ur de med lednings- och samordningsuppdrag anser vara bra eftersom alla kan 
delta och att arbetstagarna de dagarna låses till att vara på utbildningen. Ur en företrädare för 
lednings- och samordningsuppdrags aspekt är det svårt att se en sådan lösning utan 
dagtidsdagar. Dagtidsdagarna behöver dock inte vara sammankopplade till en vecka i sträck. 
Ur en av företrädarnas synpunkt fungerar det bra att få in övning och utbildning i schemat. 
Det har inte varit så här många övningar på länge. Även dyklägret uppges fungera bra. För att 
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kunna få ihop det med de som ska vara med flyttas arbetstagarna mellan arbetspass, men de 
uppges mer än gärna byta pass för att vara med på dyklägret. 
 
När det är övningar brukar en utsedd brandman som har dagtidsvecka agera instruktör åt 
andra arbetslag. En av företrädarna för lednings- och samordningsuppdrag anser att detta är en 
fördel med det nuvarande schemat eftersom en och samma instruktör därmed kan undervisa i 
övningarna så att alla lagen får ta del av samma utbildning. Därmed anser företrädaren att 
övningar och utbildning fungerar bra. Det optimala vore om de kunde få ihop övningarna till 
två veckor istället för tre genom att till exempel sätta in en övning under kvällen på ett 
nattpass under dagtidsveckan istället för att hålla övningen under dagtid. Instruktören får i så 
fall antingen arbeta ett dygnspass eller nattpass istället för ett dagtidspass en av dagarna under 
dagtidsveckan. På så sätt kan övningar hållas med samtliga lag under dagtidsveckan. Detta 
anser företrädaren vore dags att testa. På frågan hur kvalitén är i dagsläget på övningar och 
utbildningar svarar företrädaren att övningarna blir bättre med en instruktör eftersom 
förmännen också kan delta, vilket de inte annars hade kunnat då de hade behövt hålla i 
undervisningen själva. Företrädaren anser dock att schemat inte påverkar kvalitén förutom att 
det kan bli krångligare att ordna en instruktör om dagtidsveckan tas bort. Företrädaren för 
lednings- och samordningsuppdrag anser även att det är en fördel att det i det nuvarande 
arbetsschemat är lättare än tidigare att planera in utbildningsdagar med tanke på att det finns 
övertaliga från dagtidsveckan. Dagtidsveckan behövs eftersom den ger möjlighet till att börja 
på ett projekt och slutföra det under en vecka för att slippa att schemat blir “hoppigt”. 
Utspridda dagtidsdagar skulle ge mer flyttar vilket inte ger en kontinuitet. 
 
5.1.6. Jämställdhet i arbetet 
När det gäller jämställdhet i arbetet är det många av intervjupersonerna som inte är positiva 
till kvotering av kvinnor i rekryteringen eftersom de anser att alla bör anställas på samma 
villkor. Det blir inte bra när kvinnor anställs för mångfaldens skull eftersom alla vill känna sig 
trygga med att alla kollegor klarar samma uppgifter. En konsekvens kan bli att kompetens 
tappas. När kvinnor anställs ska de klara samma uppgifter som män, annars blir det en del 
skitsnack anger en av de manliga företrädarna för brandmännen. Väl i arbetet ska alla 
behandlas lika och den allmänna uppfattningen bland intervjupersonerna är att alla behandlas 
lika och att det är en jämställd arbetsplats. Även enligt enkätundersökningen upplever 26 av 
respondenterna att schemats konstruktion ger förutsättningar för ett jämställt agerande på 
arbetsplatsen då det rör arbetsuppgifter. Det framkommer dock i intervjuerna med två av 
företrädarna för brandmännen, vilka båda är män, att det existerar en väldigt grabbig jargong 
på arbetsplatsen som kan vara svår för kvinnor att anpassa sig till. De har båda sett fallgropar i 
vissa fall när de nyanställt kvinnor då det har handlat om att kvinnorna inte har velat be om 
hjälp för att visa att de klarar sig själva. Det är bättre att våga ta hjälp av varandra, det visar på 
en bra inställning. En av företrädarna för brandmännen samt en av företrädarna ur de med 
lednings- och samordningsuppdrag uppger att de är mycket positiva till projekt som UPR 
(Unga i Räddningstjänsten) som ger möjlighet för unga män och kvinnor med olika etnicitet 
att börja arbeta på Räddningstjänsten under en viss period på prov. På detta sätt lär 
brandmännen känna de olika individerna och fördomar kan förebyggas när man ser att det är 
vettiga människor. Mångfalden som UPR ger speglar samhället på ett bra sätt och kan bidra 
till att kvinnor mottages på ett bättre sätt på arbetsplatsen samt att de själva kan känna sig mer 
bekväma i att vara sig själva som kvinna utan att behöva bevisa någonting för de andra. En 
annan företrädare för brandmännen anser inte att jämställdheten i arbetet beror på schemat, 
men däremot jämlikheten mellan olika yrkesgrupper. Till exempel får vissa yrkesgrupper 
arbeta mer dygnstjänst än andra.  
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En av företrädarna för de med lednings- och samordningsuppdrag anser att det i själva arbetet 
inte är någon skillnad mellan män och kvinnor, de gör exakt samma saker. Kvinnor tar för sig 
och vill inte särbehandlas. Det är i ansökningsfasen det behöver ändras. Så länge inga kvinnor 
söker sig till Räddningstjänsten går det inte att påverka. Fler kvinnor bör lockas till yrket 
genom att de kvinnor som arbetar som brandmän till exempel bör vara ute på infodagar och 
informera i skolor. En annan av företrädarna ur de med lednings- och samordningsuppdrag 
anser att det rent fysiskt är ansträngande att arbeta ett dygnspass, men att upplevelsen av det 
mest beror på personliga skäl och inte på om personen är man eller kvinna. Här har fysisk 
kondition och ålder nog större betydelse.  
 
5.2. Arbetsschemats uppbyggnad och konsekvenser för privatlivet 
I denna del presenterar vi resultatet som framkommit från både enkätundersökningen och 
intervjuerna kring dagtidsveckan, välbefinnande, socialt liv samt jämställdhet med fokus på 
hur det uppfattas utifrån privatlivet. 
 
5.2.1. Arbetsschemats konstruktion 
Som framgår ovan anser tre företrädare för brandmännen att det är positivt att arbeta mer 
sammanhängande och långa arbetspass. Detta ger även fördelar för privatlivet då fler lediga 
dagar mellan arbetspassen hade gjort att arbetstagarna får mer sammanhängande tid hemma. 
 
5.2.2.  Dagtidsveckan 
Som nämnt tidigare är nästan samtliga av respondenterna från enkätundersökningen och 
företrädarna för brandmännen från intervjuerna negativa till dagtidsveckan och hur den är 
upplagd. När det gäller dess påverkan på privatlivet anser många att det är en tung vecka 
eftersom fyra dagtidspass är förlagda under samma vecka och att det sociala livet påverkas 
negativt på grund av att de kommer hem sent från arbetet varje dag.   
 

Man åker tidigt på morgonen och sen så kommer man hem sent på kvällen. Där liksom, 
där är inte någonting att spela på. Alla har ju åkt iväg på sina aktiviteter, man hinner ju 
inte träffa någon där över huvud taget (intervjuperson 3). 

 
Att dagtidsveckan används som en personalpool gör att det blir mycket förflyttningar i 
schemat, vilket påverkar privatlivet eftersom det gör det svårare att planera. Därmed är det 
även för privatlivet en bättre lösning att sprida ut dagtidspassen under samtliga veckor enligt 
en majoritet. Ett annat förslag till lösning som nämndes av en av företrädarna för 
brandmännen var som vi tidigare nämnt att arbeta dagtidspass sammanhängande under en 
längre period under året. Förutom fördelarna som nämndes för arbetets skull anser 
företrädaren att denna lösning även vore smidig för familjen eftersom de skulle vara 
förberedda på det och därmed kunna planera i förväg. 
 
Det har framkommit att några av företrädarna för lednings- och samordningsuppdrag upplever 
det som att många av de heltidsarbetande brandmännen är negativa till dagtidsveckan 
eftersom de har en bisyssla som de inte vill vara borta ifrån för länge. Bisysslan innebär ett 
annat arbete vid sidan om sin anställning hos Räddningstjänsten. De tror också att 
brandmännen vill arbeta mer dygnspass för att få mer tid över för sin bisyssla. Detta har dock 
inte bekräftats av företrädarna för brandmännen, som i intervjuerna har angett att bisysslor 
upptill huvudsysselsättningen inte borde styra arbetsschemat.  
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5.2.3. Välbefinnande 
Nästan hälften av respondenterna upplever att schemat har negativa konsekvenser för deras 
välbefinnande. Många uppger att de är kvällsmänniskor och sömnen påverkas för 20 av 
respondenterna på grund av schemat, medan 14 anser att det inte är någon skillnad. Försämrad 
kvalité av sömnen uppges av flerparten vara en konsekvens. En företrädare för brandmännen 
uppger att sömnen påverkas negativt av att arbeta skift. Vissa nätter sover företrädaren sämre 
och det är jobbigt att återhämta sig efter ett arbetspass som har inneburit en vaken natt. Det 
går dock i perioder hur det påverkar, ibland känner sig personen i fråga ”supersliten” efter att 
ha arbetat nätter och helger medan det andra gånger är hur bra som helst. Företrädaren för 
brandmännen anser dock inte att skiftarbete bidrar till utmattning. Detta kan även utläsas i 
enkätundersökningen då endast åtta respondenter uppgett att förväntningar från arbete och 
privatliv i hög grad upplevs leda till emotionell utmattning. Samtidigt som 25 av 
respondenterna svarar att de sällan eller mycket sällan känner sig stressade på arbetsplatsen. 
Majoriteten av respondenterna upplever dessutom att de får ett bra stöd från sin närmsta chef i 
frågor som rör arbetsbelastning och arbetstid. Även när det gäller socialt stöd utanför arbetet 
anser nästan samtliga att de har bra stöd.  
 
5.2.4. Socialt liv 
Arbetets påverkan på privatlivet uppfattas på olika sätt enligt enkätundersökningen. Som 
tabell 1.3. nedan visar uppger 22 respondenter att genomförandet av sociala aktiviteter och att 
upprätthålla relationer ofta försvåras på grund av schemats konstruktion. Däremot anser 
många att de har tid att umgås med sina närstående och 24 respondenter upplever att de har tid 
för sådana sociala aktiviteter som vanligtvis sker på dagtid. Arbetets utförande kan inte ses 
påverkas av krav från hem och familjeliv.  
 
Tabell 1.3. Respondenternas attityd angående det sociala livet respektive arbetets påverkan (fråga 36, 37, 
38) 

  
Ofta 

 
Sällan 

Totalt 
(n=37) 

Påverkar arbetsschemat genomförandet av sociala 
aktiviteter och upprätthållande av relationer? 

 
22 

 
15 

 
37 

Försvårar förflyttningar genomförandet av sociala 
aktiviteter och upprätthållandet av relationer? 

 
14 

 
22 

 
36 

 
Påverkar kraven från ditt hem- och familjeliv ditt arbete? 

 
3 

 
34 

 
37 

 
På frågan i intervjuerna om företrädarna för brandmännen anser att schemat skulle kunna 
konstrueras på något annat sätt för att öka möjligheterna till en bättre balans mellan arbete och 
privatliv är svaren av lite olika slag. Många anser att familjesituationen i hög grad påverkar 
hur man uppfattar schemat. För de företrädare för brandmännen som inte har barn eller som 
har äldre barn upplevs inte schemat påverka privatlivet i lika hög grad, medan det påverkas i 
mycket större omfattning för de som har barn. Det blir annorlunda med små barn som ska 
lämnas och hämtas från förskolan och det känns viktigare när man har barn att vara ledig 
under helgdagar samt helger. En av företrädarna för brandmännen anser att det blir intensivt 
för barnen på förskolan under dagtidsveckan eftersom sambon arbetar dagtid. Att arbeta 
kvällar och nätter leder också till tillfällen då barnen inte får träffa båda föräldrar samtidigt. 
För dem som har små barn hemma måste sambon ta hand om barnen när brandmännen 
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arbetar. Trots det ser företrädaren ingen skillnad på schemat om man har barn eller inte, skift 
är skift och det fungerar lika bra med barn som utan. Denna företrädare är en manlig 
intervjuperson som nedan uttrycker sin syn på det sociala livet med sin kvinnliga partner.  
 

Nu har hon ju ungarna så nu kan hon inte dra iväg hur som helst och vind för våg och 
sticka till, ta flyget till Stockholm till någon polare eller så. Nu sitter hon där med 
ungarna liksom. Så det är klart, det blir ju lite tyngre så för henne. Så det är väl den 
stora skillnaden där (intervjuperson 4).  
 

Företrädarna för brandmännen är alla eniga i att privatlivet alltid blir lidande när man arbetar 
skift eftersom det ofta innebär arbete när alla andra är lediga, vid helgdagar och vid speciella 
evenemang. En majoritet anser dock att det inte är några problem eftersom det finns fler 
fördelar som väger upp. En av företrädarna beskriver det som att det sociala livet blir lidande 
då det är dygnspass på helger, men trots det ses detta arbetspass som positivt. Två andra 
företrädare anser att det fungerar bra att få ihop arbetet med privatlivet eftersom det alltid går 
bra att byta arbetspass med någon om det är någon aktivitet man verkligen vill gå på. En 
fjärde företrädare är dock negativ till att arbetspassen är förlagda så utspritt och anser att 
längre arbetspass vore att föredra då det enbart stör en kväll istället för två som det är i dagens 
schema.  
 
5.2.5. Jämställdhet i privatlivet 
En majoritet av respondenterna uppger att schemats konstruktion i hög grad ger 
förutsättningar för ett jämställt agerande i privatlivet. Den generella uppfattningen bland 
majoriteten av intervjupersonerna är att brandmän gör mer i hemmet och hjälper till mer med 
barnen än en genomsnittlig partner eftersom de har mycket ledig tid under dagen. Om de 
exempelvis arbetar ett nattpass kan de åka och handla, klippa gräset etcetera under dagen. En 
av företrädarna för brandmännen anser att mer komprimerade arbetspass och längre ledighet 
skulle underlätta för jämställdheten i privatlivet då det skulle ge en ökad möjlighet att hjälpa 
till mer i hemmet. Vi ser en tendens i intervjupersonernas uppfattningar kring jämställdheten i 
privatlivet att det skiljer sig åt om de har barn eller ej. De med mindre barn anser att det 
behövs mer planering och schemats konstruktion spelar en mycket större roll eftersom det 
måste fungera med att till exempel lämna och hämta på förskolan med mera. De anser även att 
dygnspass försvårar möjligheten till jämställdhet i privatlivet då partnern tvingas sköta allt i 
hemmet de dagar de arbetar dygn. En av företrädarna för brandmännen anger även att det är 
en fördel att man inte behöver ta ut så mycket ”vård av barn” när barnen är sjuka eftersom 
schemat gör att man är hemma mycket. De som inte har barn anser inte att schemat påverkar 
jämställdheten i någon större bemärkelse.  
 
Ur en av företrädarna för lednings- och samordningsuppdrags synvinkel fungerar schemat bra 
idag med hänsyn till jämställdhet i privatlivet, med undantag för dagtidsveckan då 
brandmännen arbetar långa dagar. En annan företrädare ur de med lednings- och 
samordningsuppdrag anser att dygnspass inte är helt optimalt, särskilt inte för den som är 
småbarnsförälder. Det är tungt för den partnern som är hemma som behöver utföra alla 
sysslor.  
 
6. Analys 
I analysen har vi reflekterat över sambandet mellan det empiriska materialet och de valda 
teorierna. Vi har också genomfört ett antal sambandsanalyser av resultatet som framkom i 
enkätundersökningen. Liksom i resultatkapitlet använder vi oss av benämningen respondent 
då vi talar om de anställda som deltagit i enkätundersökningen och företrädare när det är svar 
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som framkommit i intervjuerna. Då en majoritet av de deltagande i denna undersökning är 
män vill vi poängtera att det mesta som framkommer i vår analys baseras på en manlig 
uppfattning kring ämnet.  
 
6.1. Resursbevarande modell 
Vi ser en tydlig tendens till att majoriteten av respondenterna i enkätundersökningen är 
negativa till dagtidsveckan av många olika anledningar, däribland att arbetstiden inte används 
effektivt då arbetsuppgifterna inte anses vara strukturerade på ett bra sätt och att det blir för 
mycket med fyra dagtidspass under en vecka. Att respondenterna anser att detta är negativt 
kan förklaras genom COR-modellen som visar vikten av resurser. Tid och kunskap är enligt 
denna modell så kallade energiresurser, och när dessa inte används på ett effektivt sätt går 
resursen förlorad (Hobfoll, 1989). Tiden på arbetsplatsen går förlorad då många anser att det 
till exempel inte finns några vettiga arbetsuppgifter att utföra när man är kommenderad till 
Väster och att det sällan finns möjlighet att genomföra övningar som det var tänkt, eftersom 
många väljer att ta ledigt under dagtidsveckan. Endast de företrädare för brandmännen med 
planeringsansvar visar en positiv enighet till hur tiden används på dagtidsveckan för dem 
själva, då de upplever att de i dagens arbetsschema har en god möjlighet till planering under 
dagtidsveckan. Även resursen kunskap går förlorad genom att de anställda inte får genomföra 
några arbetsuppgifter på dagtidsveckan som de anser känns vettiga samt att många upplever 
det som att det är mindre övning och färre utryckningar för den enskilde i dagens 
arbetsschema. Då stimuleras inte de kunskaper man har förvärvat och chansen till utveckling 
av kunskaper minimeras, vilket kan leda till en sämre kvalité i arbetet.  
 
Dagtidsveckan anses även negativ för det sociala livet på grund av att brandmännen kommer 
hem sent från arbetet varje dag den veckan. Detta bidrar till en svårighet att hinna med sociala 
aktiviteter och att få tid över för familjen. Särskilt negativt uppfattas detta av de som har 
mindre barn hemma, då det blir långa dagar för barnen på förskolan om partnern också arbetar 
dagtid. Detta framkommer både i enkätundersökningens öppna frågor samt under 
intervjuerna. När det gäller det sociala livet kan COR-modellen ge en förklaring till denna 
problematik genom att kraven från arbetet hindrar arbetstagaren från att spendera tid med sin 
familj, vilket blir en förlorad resurs. Sociala relationer kan ses som en resurs då de 
tillhandahåller eller underlättar bevarandet av värdefulla resurser, därmed är denna resurs 
viktig för att klara av kraven från arbetet (Hobfoll, 1989). Detta styrks av Grönlund (2004) 
som menar att höga krav från två sfärer kan leda till stress och rollkonflikter, och här nämner 
hon specifikt långa arbetsdagar och barn som höga krav. 
 
Vi gjorde ett antal sambandsanalyser med utgångspunkt i enkätfrågan om respondenterna 
upplever att förväntningar från arbete och privatliv bidrar till utmattning. Emotionell 
utmattning förklaras av Halbesleben (2009) som ett symptom på utbrändhet och är en viktig 
potentiell konsekvens i samband med skiftarbete. Vid brist på resurser som energi och tid 
samt med förväntningar från olika roller kan detta leda till rollkonflikter som i sin tur kan leda 
till utmattning (Halbesleben, 2009). Hobfoll (1989) styrker detta i sin teori där han beskriver 
att människor strävar efter att minimera förlusten av resurser. Särskilt när människor utsätts 
för stress strävar de efter att bevara sina resurser. Under perioder då människor inte utsätts för 
stress försöker de samla på sig ett överskott av resurser för att motverka framtida förluster.   
 
Ovanstående teori kan hjälpa oss att förstå följande sambandsanalys. I jämförelsen mellan hur 
förväntningarna från arbete och privatliv bidrar till utmattning samt hur ofta respondenterna 
känner sig stressade pekar vårt resultat på att de som sällan är stressade i låg grad upplever 
utmattning. Resultatet var ej signifikant vilket innebär att det kan ha berott på slumpen. När 
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det gällde frågan om respondenterna känner att arbetsmängden och arbetsbelastningen är 
acceptabel visade resultatet att de som upplever det som acceptabelt i låg grad anser att 
förväntningar leder till utmattning. Detta resultat var signifikant vilket innebär att vi kan 
utesluta att dessa skillnader beror på slumpen. De som sällan upplever sig vara stressade och 
som anser att arbetsmängden och arbetsbelastningen är acceptabel klarar då enligt Hobfoll 
(1989) att bevara sina resurser och kanske till och med att samla på sig ett överskott. Dessa 
personer klarar att hantera förväntningarna från både arbete och privatliv eftersom de 
känslomässiga resurserna är tillräckliga. 
 
Effekten av socialt stöd bidrar enligt Hobfoll (1989) till att främja en positiv självkänsla och 
en uppfattning att man kan behärska eller ta sig igenom stressiga omständigheter. Hobfoll 
(1989) lyfter fram äktenskap som en villkorsresurs samtidigt som Campbell Clark (2000) 
skriver att nära relationer och personlig lycka tillfredsställs genom familjelivet. Ett bra 
äktenskap tolkar vi som att resursen ökar. Med detta i åtanke menar vi att vara ensamstående 
därför kan ses som att en resurs i form av en partner fattas. När det gäller socialt stöd utanför 
arbetet anser nästan samtliga av respondenterna i enkätundersökningen att de har bra stöd. 
Under intervjuer har framkommit att det är svårare att få ihop arbete och privatliv för de som 
har barn. För de som är ensamstående med barn blir det ännu krångligare att exempelvis få det 
att fungera med barnpassning och att få schemat att passa ihop med de veckor brandmännen 
har barnen. Resursen tid har vi därmed förstått är extra värdefull för dessa personer. De som 
inte har någon partner och som därmed saknar den stödjande resursen blir enligt Hobfoll 
(1989) ännu mer sårbara för fler resurser. Om en människa som själv är i behov av stöd måste 
stödja andra finns det studier som visar att han eller hon upplever ökad psykisk påfrestning. 
Påverkas då tiden i privatlivet negativt på grund av arbetsschemat anser vi att det är ännu en 
resurs som riskeras gå förlorad, vilket enligt Hobfoll (1989) skulle kunna leda till stress eller 
sämre välbefinnande. Även enligt Campbell Clark (2000) krävs det att omgivningen bryr sig 
om individen som en total människa, inte bara för att uppfylla de tillfälliga kraven. De två 
sfärernas medlemmar behöver stötta individen i dess ansvarsområden i den andra sfären. 
Detta leder till ökat välbefinnande hos individen. Särskilt arbetsgivarens stöd är viktigt för att 
skapa välbefinnande, vilket i sin tur leder till färre konflikter mellan arbete och privatliv. 
Majoriteten av respondenterna i enkätundersökningen anser att de får ett bra stöd från sin 
närmsta chef i frågor som rör arbetsbelastning och arbetstid.   
 
Enligt vårt resultat framkom det i en sambandsanalys att de respondenter som är i ett 
förhållande upplever en låg grad av utmattning, medan det för dem som är ensamstående var 
en jämn fördelning mellan om de upplevde att förväntningarna från arbete och privatliv bidrar 
till utmattning eller ej. Det framkom även bland de respondenter som har barn att de flesta 
inte upplever att förväntningarna från arbete och privatliv bidrar till utmattning. Bland de som 
inte har barn ser vi ingen markant skillnad, men även här är det fler som inte upplever sig vara 
utmattade på grund av förväntningarna. Trots att arbetsschemat påverkar privatlivet upplever 
många det ändå som en fördel att arbeta skift. Det har framkommit att det positiva överväger 
det som anses vara negativt. Därmed tolkar vi det som att fokus ligger på vad de kan vinna 
snarare än vilka resurser som kan gå förlorade, vilket enligt Hobfoll (1989) handlar om att 
skifta fokus för uppmärksamhet. Detta anser vi ger en förklaring till brandmännens 
upplevelser, då de bland annat uppgav att eftersom de överlag är lediga mycket har de gott om 
tid för familjen även om de ibland jobbar dygns- eller helgpass.  
 
6.2. Gränsteorin om balansen mellan arbete och familj 
I en sambandsanalys angående vilket arbetspass respondenterna i enkätundersökningen 
föredrar beroende av civilstånd och om de har barn framkom det ingen signifikant skillnad. I 
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sambandet mellan civilstånd och föredraget arbetspass kunde ett samband utläsas mellan att 
de som är ensamstående i högre utsträckning än de som är i ett förhållande föredrar 
dygnspass, men även bland de som är i ett förhållande är dygnspass det mest populära. 
Gällande nattpass såg vi en tendens att fler respondenter som är i ett förhållande föredrar 
nattpass i jämförelse med de ensamstående. Sett till det totala är dygnspass det mest 
föredragna även när det gäller sambandet mellan om respondenterna har barn eller ej. Det 
kunde inte utläsas någon markant skillnad mellan de som har barn och de som inte har barn. 
Däremot fann vi att fler av respondenterna som har barn föredrar nattpass. Med tanke på att 
sambanden inte var signifikanta kan dock skillnaderna mellan variablerna inte uteslutande 
bero på slumpen. Däremot gällande frågan om dygnspass var för få, för många eller lagom 
kunde vi utläsa en skillnad mellan vad respondenterna föredrar och civilstånd. Av de som är 
ensamstående uppgav en majoritet att de ville ha fler dygnspass medan det för dem som är i 
ett förhållande visade sig vara relativt jämn fördelning mellan dem som anser att antalet 
dygnspass är för få eller lagom. Det kunde inte utläsas någon markant skillnad i om 
respondenterna har barn eller ej, vare sig de är ensamstående eller i ett förhållande. 
I analysen kring om samband kunde finnas mellan hur respondenterna föredrar att 
förläggningen av arbetspassen är samt civilstånd och om de har barn eller ej ser vi ett klart 
samband mellan att de som är i ett förhållande föredrar mer täta pass med mer 
sammanhängande ledighet. För de som är ensamstående är respondenterna för få för att kunna 
utläsa någon skillnad, men överlag ser vi tydligt att merparten av dessa också föredrar mer 
täta pass med mer sammanhängande ledighet. En minoritet av respondenterna anser att 
mindre täta pass med mer utspridd ledighet är bättre. Sett till variabeln barn kan vi tydligt 
utläsa att de som inte har barn föredrar mer täta pass. De som har barn föredrar också mer täta 
pass, men skillnaden mellan att vilja ha mer eller mindre täta pass är inte särskilt stor. Det är 
relativt jämnt fördelat mellan de respondenter som är i ett förhållande och har barn kring om 
de föredrar mer eller mindre täta pass. För de respondenter som är i ett förhållande men som 
inte har barn är täta pass det mest föredragna. För de som är ensamstående går det inte heller 
här att utläsa någon skillnad i frågan beroende på om de har barn eller inte, eftersom det är för 
få respondenter som är ensamstående. 
 
Problematiken kring hur arbetstiden ska förläggas kan förklaras enligt Campbell Clark (2000) 
som menar att arbetstiden är en tidsmässig gräns mellan sfärerna arbete och privatliv och det 
krävs visad förståelse från båda håll för att förhindra att det uppstår konflikter mellan sfärerna. 
En del arbetstagare föredrar att arbetet och privatlivet är integrerat med svaga gränser för vad 
som är arbetstid och vad som är ledig tid medan vissa föredrar starka gränser mellan sfärerna. 
Vi tolkar det som att många av brandmännen föredrar täta pass med längre ledighet samt 
långa pass i form av dygnspass beroende på att detta medför tydligare gränser mellan arbete 
och privatliv. Vid långa arbetspass upplever många av företrädarna för brandmännen att 
arbetet blir mer effektivt och att gruppen blir mer sammansvetsad. De är sedan hemma ett par 
dagar och vill då vara helt frånkopplade från jobbet. En av företrädarna för brandmännen 
uppgav under en intervju att det upplevs som besvärande att bli kontaktad av arbetsgivaren 
under sin lediga tid, då företrädaren inte vill beblanda arbetet med privatlivet. En av 
företrädarna för de med lednings- och samordningsuppdrag anger att de i så låg grad som 
möjligt försöker kontakta arbetstagarna på deras lediga tid, eftersom de då befinner sig i den 
privata sfären och att det bästa är att korsa dessa gränser i så låg grad som möjligt. 
Arbetsgivaren och partnern är vanligtvis de som vaktar gränserna och de är därmed 
betydelsefulla för hur arbetstagaren klarar att hantera gränserna mellan arbete och privatliv. 
Det gäller att skapa en förståelse mellan sfärerna för att minimera konflikterna sinsemellan. 
 
Även problematiken kring dagtidsveckans påverkan på det sociala livet anser vi kan förstås 
genom gränsteorin som Campbell Clark (2000) lyfter fram. Denna vecka består av fyra 
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dagtidspass under en vecka vilket gör att gränserna mellan arbete och privatliv ser annorlunda 
ut denna vecka i jämförelse med de andra fyra veckorna. Många av företrädarna för 
brandmännen har angett att de inte vill arbeta så mycket dagtid och att de valde yrket 
brandman med tanken att slippa arbeta så mycket dagtid. Vi tolkar det därmed som att många 
är missnöjda med dagtidsveckan eftersom gränserna mellan arbete och privatliv denna vecka 
ser annorlunda ut än vad de upplever att de har valt. Under brandmännens dagtidsvecka som 
anses vara tung för det sociala livet är alltså kommunikationen med arbetsgivaren samt 
partner viktig. Om förskolan stänger samma tid som arbetspasset är slut krävs det en god 
kommunikation med arbetsgivaren för att kunna hantera dessa gränser. Det blir extra tufft att 
hantera gränserna för dem som är ensamstående med barn som inte har någon annan som kan 
ta hand om barnen denna vecka. Det blir långa dagar på arbetsplatsen följt av att behöva laga 
mat och natta barnen på kvällen vilket gör att det inte blir särskilt mycket tid över för andra 
aktiviteter.  
 
Vi ser en tydlig tendens att många av brandmännen anser att privatlivet störs på grund av 
arbetet. I och med att det är skiftarbete innebär det arbete på kvällar, helger och helgdagar. 
Detta är utanför 8-17 normen då många andra arbetar, vilket har konsekvenser för umgänge 
med familj och vänner. Campbell Clark (2000) beskriver att den tidsmässiga gränsen mellan 
de två sfärerna gör att familjen och privatlivet påverkas, särskilt då brandmännen arbetar på 
helger och vid speciella högtider. Enligt Campbell Clark (2000) skräddarsyr människor ofta 
sitt fokus, mål och stil för att matcha kraven i arbetssfären respektive familjesfären, men 
många aspekter i de två världarna är svåra att ändra. Det går bara att påverka till en viss del 
hur gränserna och broarna mellan sfärerna ska se ut för att skapa en önskvärd balans. Att ha 
inflytande och att identifiera sig med ansvarsområdena i de olika sfärerna bidrar till att deras 
motivation ökar till att klara av att hantera gränserna mellan arbete och privatliv. Endast en 
liten del av respondenterna upplever att de har inflytande över sina arbetsuppgifter och sin 
arbetstid vilket enligt gränsteorin kan vara en förklaring till varför många anser att privatlivet 
störs av arbetet. En företrädare för brandmännen uppgav under en intervju att det vore bra om 
brandmännen fick vara mer delaktiga i hur schemat ser ut eftersom det troligtvis skulle göra 
dem mer nöjda. Har brandmännen inflytande över schemat skulle de kunna konstruera ett 
schema som bättre passar för de båda sfärerna. Är de mer nöjda med gränserna anser vi, med 
grund i gränsteorin, att det skulle bli mindre konflikter mellan arbete och privatliv. 
 
6.3. Rollkonflikter 
I sambandsanalysen gällande om respondenterna upplever att arbetsschemats konstruktion 
påverkar hem- och familjelivet på ett sätt som försvårar för dem att genomföra sociala 
aktiviteter och upprätthålla relationer kan vi inte utläsa någon tydlig skillnad beroende på 
civilstånd samt om de har barn eller ej. Av samtliga respondenter är det något fler som anser 
att hem- och familjelivet ofta påverkas. Sett till de som är ensamstående är det dubbelt så 
många som anser att arbetsschemats konstruktion ofta påverkar hem- och familjelivet. Fyra av 
de sex respondenter som är ensamstående uppgav i enkätundersökningen att sociala aktiviteter 
och relationer ofta påverkas på grund av schemats konstruktion och av dessa fyra har två barn. 
Dock måste det tas i beaktning att antalet respondenter som är ensamstående är få till antalet 
och det kan därför inte uteslutas att resultatet beror på slumpen.  
 
Utifrån intervjupersonerna anser många att schemats påverkan på privatlivet baseras på hur 
familjesituationen ser ut. De företrädare för brandmännen som intervjuades som har barn 
upplever en större påverkan än de som inte har barn, liksom att åldern på barnen spelar roll. I 
motsats upplever således de som inte har barn alternativt äldre barn inte i lika hög grad att 
privatlivet påverkas negativt på grund av schemat. Detta stöds av Grönlund (2004) som menar 
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att yngre barn innebär högre krav från familjen. Vidare förklarar hon att det beror på att det 
krävs ett större engagemang och synkronisering med arbetsplatsen för de föräldrar med yngre 
barn jämfört med de som har äldre barn som klarar sig mer själva.  
 
Vi gjorde en sambandsanalys där vi mätte om kraven från hem- och familjeliv påverkar 
arbetet på ett sätt som försvårar utförandet. Resultatet visar att de respondenter som svarat 
“sällan” också är de som anser att förväntningar i låg grad resulterar i utmattning. Dock är 
detta samband svårt att uttala sig om då antalet respondenter som anser att kraven påverkar 
arbetet på ett sätt som försvårar utförandet endast består av tre respondenter. Det är svårt att 
utläsa vad dessa personer anser kring utmattning, särskilt då det inte är signifikant och därmed 
kan skillnaderna bero på slumpen. Av de få som anser att hem- och familjelivet påverkas är 
samtliga i ett förhållande och har barn. Barnens ålder varierar dock där inget samband kan 
utläsas kring om dessa respondenter har småbarn. Vi ser därmed en förklaring till att de 
brandmän som har småbarn uppger att det ibland kan vara jobbigt att få tiden att räcka till. 
Vi ser en tydlig tendens till att nästan samtliga respondenter inte anser att kraven från hem- 
och familjeliv påverkar arbetet på ett sätt som förvårar utförandet, oavsett civilstånd och om 
de har barn eller ej. Enligt Grönlund (2004) påverkar de olika sfärernas krav på tid och energi 
upplevelsen av konflikt mellan arbete och privatliv. Kraven från sfärerna får därför inte bli för 
höga, vilket kan få rollkonflikter och stress som påföljd. Att kraven inte upplevs påverka 
arbetets utförande anser vi kan bero på att det är två så olika sfärer. Även på grund av att de är 
lediga mycket och därmed har möjlighet att utföra mycket av det som personer med schema 
utifrån 8-17 normen kanske inte hinner tolkar vi det som att belastningen inte är så hög.  
 
6.4. Slutsats 
En av frågorna vi ställde var hur stor andel som är nöjda med dagens arbetsschema och vilka 
faktorer som gör att det uppfattas som bra respektive mindre bra. Det har i undersökningen 
framkommit att majoriteten av deltagarna, från såväl enkätundersökningen som intervjuerna, 
är missnöjda med arbetsschemat och att många anser att det finns bättre sätt att lösa 
schemaförläggningen. Många är nöjda med att arbeta två av fem helger medan den största 
problematiken i arbetsschemat är att en majoritet upplever dagtidsveckan som tuff, både 
arbetsmässigt och för det privata livet.  
 
En annan fråga var hur stor andel som anser att dagens arbetsschema påverkar balansen 
mellan arbete och privatliv samt vad de anställda upplever gynnar balansen och vad som 
bidrar till att balansen upplevs som problematisk. Undersökningen visar att en majoritet anser 
att dagens arbetsschema stör balansen mellan arbete och privatliv, men att det positiva 
överväger det negativa. Många upplever det som positivt att vara långledig under sju dagar 
och att de arbetar dygnspass ibland eftersom de då anser att både arbetstiden och privatlivet 
får högre kvalité. Återigen är det dagtidsveckan som en majoritet upplever gör det 
problematiskt att uppnå en god balans mellan arbete och privatliv, särskilt för de arbetstagare 
som är ensamstående med barn. 
 
Vi undrade dessutom hur de anställda upplever att arbetsschemat påverkar arbetsinnehåll och 
arbetstillfredsställelse. Undersökningen visar angående arbetets innehåll att många upplever 
att de har för mycket arbetsuppgifter, medan det under dagtidsveckan anses vara för dåligt 
uppstyrt då det inte finns vettiga arbetsuppgifter till samtliga. Nästan alla brandmän anser att 
stödet från både närmsta chef och i privatlivet är bra, vilket kan mildra negativa konsekvenser 
från arbetet. Strax över hälften av respondenterna har i enkätundersökningen svarat att 
schemat inte har negativa konsekvenser för välbefinnandet. Trots delade uppfattningar om 
dygnspass och hur effektiv det går att vara när de arbetar så långa arbetspass, uppgav en 
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majoritet i enkätundersökningen att de klarar av att vara alerta på arbetet med dagens 
arbetsschema.  
 
Slutligen undrade vi hur ett optimalt arbetsschema skulle se ut, enligt arbetstagaren samt 
organisationen. Vi har fått ta del av flera olika idéer och synpunkter, främst ur brandmännens 
synvinkel, men även från företrädare för lednings- och samordningsuppdrag. Det finns många 
olika uppfattningar, men flera av intervjupersonerna anser att det säkert finns ett schema som 
är mer optimalt än det nuvarande. Två företrädare för lednings- och samordningsuppdrag 
anger att de inte är främmande för att testa ett nytt schema. Förutsättningen är dock att det 
måste ske inom rimliga gränser med en tidsgräns. Skulle inte det införda schemat visa sig 
fungera anser inte en av dessa företrädare att det skulle störa vare sig verksamheten eller 
arbetstagarna.   
 

7. Diskussion 
I det här kapitlet reflekterar vi över de resultat som framkommit och hur utfallet blev. Vi har 
även reflekterat över hur utfallet från analysen har kunnat styrkas eller motsägas av tidigare 
forskning inom ämnet. Vår strävan i detta kapitel är att ge ytterligare svar på undersökningens 
syfte och problemformuleringar samt diskutera om detta hade kunnat uppnås genom någon 
annan metod.   
 
7.1. Diskussion kring resultatet 
Resultatet går inte att generalisera till andra företag som har skiftarbete eftersom 
Räddningstjänsten arbetar efter ett ganska unikt schema där brandmännen tillåts att sova 
under nätterna då de har jour. Vår strävan var dock att uppnå ett generaliserbart resultat för 
Räddningstjänster runt om i landet genom enkätundersökningen som genomfördes som en 
totalundersökning på den aktuella brandstationen. Antalet respondenter var lite för få för att 
kunna säga att det är generaliserbart, men urvalet kunde inte bli större eftersom de anställda är 
såpass få. Gällande intervjuerna anser vi att vi fått ett representativt urval med tio stycken 
intervjuer genomförda, där både företrädare från brandmännen och från de med lednings- och 
samordningsuppdrag representeras. Anledningen till att vi valde att intervjua såpass många är 
för att alla fem arbetslag skulle representeras samt för att få med personer med olika 
yrkesroller som ansågs vara väsentliga för resultatet. Vi kom fram till att flera resultat inte 
visade sig stämma överens med vad som har framkommit i tidigare forskning. Många av de 
studier som vi hade som utgångspunkt i undersökningen baseras på skiftarbete som inte är 
identiskt med det undersökta, vilket kan vara en anledning till skillnaden. 
 
Som framkom i analysen, enligt vår tolkning, föredrar en majoritet av brandmännen täta pass 
med längre ledighet samt långa pass i form av dygnspass beroende på att detta medför 
tydligare gränser mellan arbete och privatliv. Vi tror även att natt- och dygnspass kan 
upplevas positivt på grund av att det vanligtvis är lugnare och innefattar en natt där de får 
sova om det inte är utryckningar. Detta tror vi ger förutsättningar att lättare orka ha en 
bisyssla. Vid långa arbetspass upplever många av företrädarna för brandmännen att arbetet 
blir mer effektivt och att gruppen blir mer sammansvetsad samtidigt som det blir mer tid över 
för privatlivet. Brandmännens önskemål om att arbeta fler dygnspass och mer täta pass 
stämmer inte överens med en del tidigare forskning inom ämnet. Enligt Harrington (2001) kan 
arbetstagare som sysslar med skiftarbete eller som arbetar många timmar uppleva betydande 
störningar av familjesysslor och sociala aktiviteter som i allmänhet sker på dagtid. Det finns 
även forskning som visar att prestandan minskar i samband med många arbetstimmar, särskilt 
på natten (Harrington, 2001; Williams, 2008; Pilar de Luis Carnicer et al., 2004). Det är dock 
svårt att dra någon slutsats kring vad som fungerar bäst då den tidigare forskningen som 



34	  

presenteras ovan inte har handlat om yrket brandmän. Forskningen innefattar därmed inte att 
arbetstagarna får sova under sina nattpass eller schemaupplägget som brandmännen har. Som 
en kontring till dessa forskare har Halbesleben (2009) kommit fram till att de som arbetade 
längst arbetspass följt av längst sammanhängande ledighet upplevde minst konflikter mellan 
arbete och privatliv samt minst emotionell utmattning. Halbesleben (2009) undersökte 
balansen mellan arbete och privatliv för brandmän vilket gör att vi anser att denna tidigare 
forskning är relevant för ämnet.  
 
I enkätundersökningen framkom att majoriteten av respondenterna anser att de har låg 
påverkan på arbetsuppgifter och arbetstid. I analysen kopplade vi samman detta med 
gränsteorin som säger att det kan vara en orsak till konflikt mellan arbete och privatliv. En 
företrädare för brandmännen tror till exempel att arbetstagarna skulle vara mer nöjda om de 
fick vara mer delaktiga i hur schemat ser ut, vilket vi då tolkar som att missnöjet med schemat 
skulle minska. Förutom gränsteorin styrks detta även av tidigare forskning. Halbesleben 
(2009) menar att konflikter mellan arbete och privatliv kan undvikas om arbetstagarna 
involveras i schemaläggningen. Det gör att deras familjer får bättre förståelse för hur schemat 
är konstruerat. Dessutom skapar det ett engagemang i arbetet (Halbesleben, 2009) och 
uppmuntrar till bra arbetsresultat (Harrington, 2001). En annan studie kom dessutom fram till 
att tillfredsställelse och kontroll över schemat var relaterat till om arbetet påverkar familjen 
samt synergi mellan arbete och familj. Studien kom också fram till att stöd från chefen hängde 
samman med om arbetstagarna upplever kontroll och tillfredsställelse över schemat (Beutell, 
2010). Det sistnämnda stämmer dock inte överens med den aktuella undersökningen då vi i 
enkätundersökningen fann att många är missnöjda med schemat samtidigt som chefens stöd 
uppges vara högt. Vi tror dock att en anledning till att många uppgav att de är nöjda med 
stödet från chefen kan ha berott på att en majoritet av respondenternas närmsta chef är 
förmannen, vilket inte behöver betyda att stödet från övriga chefer i organisationen är bra.  
 
Att ha i åtanke när man läser denna undersökning är att den är utförd på en mansdominerad 
arbetsplats, vilket kan ha påverkat resultatet. Främst gäller detta upplevelsen av jämställdhet 
och balansen mellan arbete och privatliv då de flesta arbetstagare som deltog i 
undersökningen var män. Hade fördelningen mellan män och kvinnor varit jämn hade 
eventuellt ett annat resultat framkommit. Detta på grund av att vår uppfattning är att det 
generellt är kvinnor som står för den största delen av hemarbetet.  
 
7.2. Diskussion kring val av metod 
Vi anser att valet av datainsamlingsmetod är bra då en metodkombination mellan kvantitativ 
metod och kvalitativ metod gav en bred förståelse till attityderna och upplevelserna av 
arbetsschemat. Det gav dessutom insikt i hur det är att arbeta med skiftarbete med arbetstider 
utanför 8-17 normen där arbete på kvällar, nätter, helger och helgdagar hör till det normala. 
Enkätundersökningen bidrog till att vi fick ta del av samtliga berörda arbetstagares attityder 
till arbetsschemat när det gäller arbetets innehåll och hur balansen upplevs vara mellan arbete 
och privatliv. Intervjuerna i sin tur bidrog till att vi kunde fördjupa oss inom vissa personers 
upplevelser kring vad som upplevs bra respektive mindre bra i arbetet samt i balansen mellan 
arbete och privatliv. Semistrukturerade intervjuer användes i syfte att kunna nå de faktorer 
som intervjupersonerna själva anser är viktigast att belysa. Vi upplever att vi fick svar på 
samtliga problemformuleringar och att syftet med undersökningen har uppnåtts, vilket 
presenteras i slutsatsen.  
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7.2.1. Enkätundersökningen 
Som bakgrundsfrågor i enkätundersökningen valde vi att ha med civilstånd, barn samt 
eventuell ålder på dessa, anställningstid och arbetslag. Därtill fanns en fråga om 
respondenterna var förmän eller ej. Vi är medvetna om att denna information tillsammans 
skulle kunna bidra till att personerna som arbetar på Räddningstjänsten kan förstå vem som är 
vem. Dessa frågor har dock inte sammanställts eller analyserats på ett sätt som vi anser gör 
det möjligt för utomstående att utläsa detta. Angående barnens ålder har vi valt att analysera 
ålderns påverkan i de frågor där åldern kan ha haft betydelse, i resterande har vi valt att inte 
analysera detta. Variabeln ålder på respondenterna valde vi att inte ta med då det inte ansågs 
relevant för undersökningens syfte. Vad gäller kön är det så få kvinnor som arbetar efter 
femskiftschemat att vi anser att den variabeln hade kunnat röja identiteten samt att en skillnad 
mellan män och kvinnor inte heller är mätbart. Därför togs inte variabeln kön med i 
enkätundersökningen. 
 
Gällande enkätundersökningen tror vi att resultatet som framkommit kan ha påverkats av en 
del faktorer. Utdelningen av enkätundersökningen genomfördes vid fem olika tidpunkter med 
de olika arbetslagen vilket kan ha påverkat hur de olika lagen har svarat. Detta med tanke på 
att respondenterna upplevde olika otydligheter kring enkätens frågor vid varje tillfälle. Vi 
lärde oss desto mer vi var på plats vad respondenterna upplevde som otydligt i enkäten, vilket 
gjorde oss medvetna om att förtydliga vissa saker. Till exempel blev vi allt tydligare kring att 
respondenterna bara skulle fylla i ett svarsalternativ och att de skulle fråga om de undrade 
något. Detta kan ha påverkat resultaten som framkom vid de olika tidpunkterna, därför kunde 
det kanske varit bättre att samla samtliga arbetslag vid samma tidpunkt om detta varit 
genomförbart.  
 
Vidare har vi i efterhand upptäckt att en del frågor i enkätundersökningen kan ha varit 
svårtolkade och som kunde ha formulerats på ett tydligare sätt. Hit hör till exempel frågan om 
respondenterna upplever att förväntningarna från arbete och privatliv bidrar till utmattning där 
begreppet “utmattning” kan ha varit ett för vagt ord för att förstå vad det innebär. Detta kan ha 
varit orsaken till att nästan samtliga har svarat att de inte upplever att de är utmattade, medan 
andra resultat tyder på att de kan tänkas vara det. Därmed blev det svårt att göra en 
bedömning i sambandsanalyserna och vi tror att ett annat ordval än utmattning kan gjort att 
analyserna hade blivit annorlunda. Även frågorna om jämställdhet visade sig vara svårtolkade 
då många fick fråga om hur arbetsschemat hörde ihop med jämställdhet. Denna fråga kunde 
därmed ha förtydligats för att respondenterna lättare skulle förstå vad de skulle svara. Vi valde 
att inte analysera anställningstid eftersom samtliga hade svarat att de arbetat mer än två år. 
Detta gör att ingen skillnad kunde utläsas beroende av om de anställda arbetat en kortare eller 
längre tid som brandman. I efterhand kan vi se att frågan kring anställningstiden vore bättre 
utformad med fler svarsalternativ än två. Gällande fråga 11 om dagtidsveckan anser vi i 
efterhand att svarsalternativen kunde ha utformats på ett annat sätt för att undvika ledande 
frågor. Exempelvis kunde svarsalternativen ha varit “Positivt” eller “Negativt” och sedan 
kunde respondenterna fått möjlighet att förklara varför de anser att det är så. Angående fråga 
14 kunde frågan ha varit mer precis, istället för att väva in både arbetsuppgifter och arbetstid 
som gör att respondenterna kan bli förvirrade vad de besvarar.  
 
Det kan vid otydliga formuleringar bli att respondenterna själva tolkar hur de ska svara på 
frågorna och då blir resultatet inte tillförlitligt. Otydliga frågor kan även ha orsakat de interna 
bortfallen. När mer än ett svar på en fråga i enkätundersökningen uppdagades valde vi att 
redovisa detta som ett internt bortfall, eftersom det inte gick att gissa vilket svarsalternativ 
som vägde tyngst för personen. Även detta bidrog till att andelen interna bortfall ökade. 
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Gällande det externa bortfallet anser vi att det var ett lågt antal som inte deltog. I 
enkätundersökningen var det externa bortfallet 4 stycken vilket vi anser var en förväntad 
mängd sett till antalet anställda på femskiftschemat.  
 
7.2.2. Intervjuerna 

Vi valde i strävan efter konfidentialitet att använda oss av benämningarna företrädare för 
lednings- och samordningsuppdrag samt företrädare för brandmännen. Detta i strävan att inte 
röja någons identitet eller kön och för att de enskilda svaren inte skulle kunna kopplas till 
någon enskild person eller yrkesroll. Av samma anledning valde vi medvetet att inte skriva ut 
datum i referenserna till citaten i resultatkapitlet och refererar till exempelvis till 
intervjuperson 1, där siffrorna är utan inbördes ordning. 
 
Gällande resultatet som framkom i intervjuerna tror vi att utfallet kan ha påverkats av att 
kontaktpersonen på Räddningstjänsten valde ut vilka personer som skulle vara med och delta i 
intervjuerna. Detta tror vi kan ha hämmat intervjupersonerna från att vara helt öppna kring 
sina åsikter i rädsla för att ledningen skulle kunna utläsa vilket svar som var deras. Vi var 
tydliga innan intervjuerna påbörjades med att upplysa den deltagande intervjupersonen om att 
kontaktpersonen på Räddningstjänsten visste om att han eller hon deltog, men försäkrade 
respektive företrädare att informationen från varje intervju skulle behandlas så konfidentiellt 
som möjligt i uppsatsen. Intervjupersonerna ansågs vara ytterst viktiga att ha med i 
intervjuerna enligt kontaktpersonen på Räddningstjänsten och därmed fick vi ett visst urval 
tilldelat. Vi tog emot urvalet med några justeringar för att matcha önskemålet kring en relativt 
jämn fördelning där cirka hälften skulle ha barn. Att alla arbetslag är representerade upplever 
vi som positivt så att ingen känner att deras arbetslag glömdes bort.  
 
I intervjuerna fanns inget externt bortfall då alla utvalda intervjupersoner ville delta och 
samtliga fullföljde intervjun. Tack vare att intervjuerna var semistrukturerade blev ingen 
intervju den andra lik. Det framkom många olika synpunkter och alla intervjuer fick olika 
inriktning vilket gjorde utfallet intressant. De viktigaste för- respektive nackdelarna från var 
och en av intervjupersonerna framkom och vi ställde följdfrågor utefter vad som sades.  
 
7.3. Förslag på vidare forskning 
Vår analys har bidragit till nya infallsvinklar för den arbetsvetenskapliga forskningen kring 
hur konflikten mellan arbete och privatliv kan se ut och hur den kan hanteras. För att få denna 
undersökning att bli mer generaliserbar hade ett förslag varit att ha med Räddningstjänster 
från fler städer som använder sig av andra arbetsscheman för att på så vis kunna jämföra 
attityder och upplevelser mellan olika schemaupplägg. Det hade även varit intressant att se 
om det finns olika attityder till arbetsschema och upplevelser av balansen mellan arbete och 
privatliv beroende på yrke och bransch där skiftarbete förekommer. Vi tror, med 
utgångspunkt i tidigare forskning, att olika varianter av skiftarbete har olika påverkan på 
arbetstagarna. Faktorer som vi anser kunna påverka dessa skillnader är bland annat 
arbetspassens längd, förläggning, om det förekommer jour eller ej samt om det finns 
möjlighet att sova under nattpassen. Då många av deltagarna i den här undersökningen har 
uppgett att jämställdheten i såväl arbete som privatliv fungerar bra vore det i framtida 
forskning intressant att även ta med arbetstagarnas partners för att få med båda parters 
upplevelser av skiftarbete inom Räddningstjänsten. 
 
7.4. Avslutande reflektion  
I efterhand har det visat sig vara givande att se skillnaderna i upplevelserna kring 
arbetsschemat mellan de olika yrkesrollerna, det vill säga företrädare för lednings- och 
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samordningsuppdrag respektive brandmän. Det framkommer i både enkäter och intervjuer att 
företrädare för de med lednings- och samordningsuppdrag har andra prioriteringar kring 
arbetsschemat än respondenterna och företrädarna för brandmännen. Detta har bidragit till en 
djupare förståelse till att det uppstår konflikter kring arbetsschemat.  
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Bilaga 1 

 

Följebrev  2014-04-01 

   

 
Ta chansen att tycka till om ditt arbetsschema! 

 

Vi är två studenter som heter Sophie Herlowsson och Nina Sandberg som läser det 
arbetsvetenskapliga programmet på Högskolan i Halmstad. Just nu skriver vi vår 
kandidatuppsats som är inriktad på skiftarbete och dess konsekvenser. Vi har valt att i ett 
samarbete med Räddningstjänsten genomföra en undersökning som riktar sig till dig som 
arbetar inom den operativa styrkan. Syftet med studien är att undersöka hur ni upplever det att 
arbeta skift och att undersöka ert nuvarande arbetsschema. Resultatet av denna enkät kommer 
användas till att analysera skiftarbete och se om det finns förbättringsmöjligheter i nuvarande 
arbetsschema. Vi vore därför tacksamma om du ville hjälpa oss att fylla i detta formulär. 

 

Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta din medverkan utan att ange 
någon anledning. Svaren kommer att behandlas konfidentiellt och sammanställningen 
kommer göra att det inte går att utläsa enskilda personers svar. I slutet av enkäten har du 
möjlighet att fritt skriva dina egna synpunkter. Vi är tacksamma om du skriver utförliga och 
konstruktiva synpunkter för att vi ska få ett så bra underlag som möjligt för vår analys. Vid 
frågor skriv till ninsan11@student.hh.se eller sopher11@student.hh.se. 

 

Tack på förhand! 

 

 

Med vänliga hälsningar, 
 
Sophie och Nina 
 
 
Arbetsvetenskapligt program 
Högskolan i Halmstad 
 
 
 
 
 



	  

Bakgrundsinformation 
 
1. Civilstånd 
 
□ Ensamstående      □ I ett förhållande 
 
 
2.  Barn 
 
□ Ja         □ Nej 
 
Om ja, ange ålder__________________________ 
 
 
3. Anställningstid 
 
□ Mindre än 2 år  □ Mer än 2 år 
 
 
4. Vilket arbetslag tillhör du? 
 
□ Gul   □ Grön  □ Röd  □ Vit  □ Blå 
 
 Arbetsschemats konstruktion 
 
5. Hur upplever du det nuvarande arbetsschemat? 
 
□ Mycket bra        □ Ganska bra       □ Ganska dåligt       □ Mycket dåligt 
 
    
6. Vilket arbetspass föredrar du? 
 
  □ Dagpass      □ Nattpass      □ Dygnspass  
 
   
7. Anser du att mängden dagpass är lagom många? 
 
□ För få     □ För många     □ Lagom   
 
 
8. Anser du att mängden nattpass är lagom många? 
 
□ För få     □ För många     □ Lagom 
 
 
9. Anser du att mängden dygnspass är lagom många? 
 
□ För få     □ För många     □ Lagom 
 
 



	  

10. Anser du att mängden arbetspass förlagda på helgerna är lagom många? 
 
□ För få     □ För många     □ Lagom 
 
 
11. Hur upplever du förläggningen av dagtidsveckan (d)? 
 
□ Positivt med en dagtidsvecka 
□ Negativt, hellre dagtidspassen fördelade jämnt under övriga veckor 
□ Annat________________________________________________ 
 
 
12. Hur upplever du att användandet av dagtidsveckan fungerar i situationer där det behövs 
förflyttningar till andra arbetslag? 
 
□ Mycket bra        □ Ganska bra       □ Ganska dåligt       □ Mycket dåligt 
 
 
13. Vad föredrar du av följande alternativ? 
 
□ Mer täta pass med mer sammanhängande ledighet 
□ Mindre täta pass med mer utspridd ledighet 
□ Annat: ___________________________________________________ 
 
Planering av arbetsschema 
 
14. I vilken utsträckning kan du påverka ditt arbete vad gäller planering och upplägg av dina 
arbetsuppgifter och arbetstid? 
 
□ I mycket hög grad      □ I ganska hög grad      □ I ganska låg grad     □ I mycket låg grad 
 
 
15. Upplever du att schemat bryts eller att du måste byta arbetspass på grund av att 
arbetsgivaren vill det innan 10-veckorsperioden drar igång? 
 
 □ Mycket ofta       □ Ofta       □ Sällan       □ Mycket sällan/Aldrig 
 
 
16. Upplever du att schemat bryts eller att du måste byta arbetspass på grund av att 
arbetsgivaren vill det inom 10-veckorsperioden av schemat? 
 
 □ Mycket ofta       □ Ofta       □ Sällan       □ Mycket sällan/Aldrig 
 
 
17. Hur ofta upplever du att du har möjlighet att byta arbetspass med dina kollegor då du 
behöver? 
 
□ Mycket ofta       □ Ofta       □ Sällan       □ Mycket sällan/Aldrig 
 
 



	  

18. I vilken utsträckning anser du att arbetstiden för Väster (stryka 17) används tidsmässigt 
effektivt när det gäller att utföra era arbetsuppgifter? 
 
□ Mycket bra        □ Ganska bra       □ Ganska dåligt       □ Mycket dåligt 
 
 
19. Hur upplever du att personalplaneringen för Väster (styrka 17) fungerar? 
 
□ Mycket bra        □ Ganska bra       □ Ganska dåligt       □ Mycket dåligt 
 
 
20. Arbetar du som brandförman? 
 
□ Ja         □ Nej 
 
 
21. Om ja på tidigare fråga, hur upplever du förutsättningarna att planera arbetet för ditt 
arbetslag? 
 
□ Mycket bra        □ Ganska bra       □ Ganska dåligt       □ Mycket dåligt 
 
Arbetstid 
 
22. Upplever du att du har tillräckligt med tid för att hinna genomföra dina arbetsuppgifter på 
din arbetstid? 
 
□ Alltid/Mycket ofta       □ Ofta       □ Sällan       □ Mycket sällan/Aldrig 
 
 
23. Känner du att din arbetsbelastning/arbetsmängd är acceptabel? 
 
□ I mycket hög grad      □ I ganska hög grad      □ I ganska låg grad     □ I mycket låg grad 
 
 
24. Hur anser du att dina möjligheter att utföra dina arbetsuppgifter i verkstäder, tvätt, träning 
och dylikt fungerar tidsmässigt? 
 
□ Mycket bra        □ Ganska bra       □ Ganska dåligt       □ Mycket dåligt 
 
 
25. Om du jämför med tidigare arbetsschema, hur anser du att dina möjligheter att utföra dina 
arbetsuppgifter i verkstäder, tvätt, träning och dylikt har förändrats tidsmässigt? 
 
□ Ökat      □ Minskat □ Ingen skillnad □ Vet ej 
 
 
26. Hur anser du att dina möjligheter att utföra övning och utbildning fungerar tidsmässigt? 
 
□ Mycket bra        □ Ganska bra       □ Ganska dåligt       □ Mycket dåligt 
 



	  

27. Om du jämför med tidigare arbetsschema, hur anser du att möjligheterna har förändrats 
tidsmässigt när det gäller att hinna med att bedriva övning och utbildning? 
 
□ Ökat      □ Minskat □ Ingen skillnad □ Vet ej 
 
 
28. I vilken utsträckning upplever du att det är möjligt att genomföra dykläger och dylikt? 
 
□ I mycket hög grad      □ I ganska hög grad      □ I ganska låg grad     □ I mycket låg grad 
 
 
29. Upplever du att du klarar av att vara alert och att prestera bra med nuvarande 
arbetsschema? 
 
□ Alltid/Mycket ofta       □ Ofta       □ Sällan       □ Mycket sällan/Aldrig 
 
Välbefinnande 
 
30. Upplever du att din sömn påverkas på grund av ditt arbetsschema och i så fall hur? 
 
□ Svårare att somna     □ Försämrad kvalité av sömnen     □ Mindre sömn  
 
Annat_______________________________________________       
 
 
31. Vad kännetecknar dig bäst av följande alternativ? 
 
□ Morgonmänniska      □ Kvällsmänniska 
 
Annat_______________________________________________ 
 
 
32. Upplever du att ditt arbetsschema har negativa konsekvenser för ditt välbefinnande? 
 
□ Alltid/Mycket ofta       □ Ofta       □ Sällan       □ Mycket sällan/Aldrig 
 
 
33. Hur ofta känner du dig stressad på din arbetsplats? 
 
□ Alltid/Mycket ofta       □ Ofta       □ Sällan       □ Mycket sällan/Aldrig 
 
 
34. Upplever du att förväntningarna från arbete och privatliv bidrar till utmattning? 
 
□ I mycket hög grad      □ I ganska hög grad      □ I ganska låg grad     □ I mycket låg grad 
 
 
 
 



	  

35. Upplever du att du får ett stöd från din närmsta chef i frågor som rör arbetsbelastning och 
arbetstid? 
 
□ Alltid/Mycket ofta       □ Ofta       □ Sällan       □ Mycket sällan/Aldrig 
 
Socialt liv 
 
36. Påverkar arbetsschemats konstruktion ditt hem- och familjeliv på ett sätt som försvårar för 
dig att genomföra sociala aktiviteter och upprätthålla relationer? 
 
□ Alltid/Mycket ofta       □ Ofta       □ Sällan       □ Mycket sällan/Aldrig 
 
 
37. Upplever du att förflyttningar mellan olika arbetspass försvårar för dig att genomföra 
sociala aktiviteter och upprätthålla relationer?  
 
□ Alltid/Mycket ofta       □ Ofta       □ Sällan       □ Mycket sällan/Aldrig 
 
 
38. Påverkar kraven från ditt hem- och familjeliv ditt arbete på ett sätt som försvårar 
utförandet? 
 
□ Alltid/Mycket ofta       □ Ofta       □ Sällan       □ Mycket sällan/Aldrig 
 
 
39. Upplever du att du hinner spendera tillräckligt med tid tillsammans med dina närstående? 
 
□ I mycket hög grad      □ I ganska hög grad      □ I ganska låg grad     □ I mycket låg grad 
 
 
40. Upplever du att du har tillräckligt med tid för sociala aktiviteter som i allmänhet sker på 
dagtid? 
 
□ I mycket hög grad      □ I ganska hög grad      □ I ganska låg grad     □ I mycket låg grad 
 
 
41. Upplever du att du har ett bra socialt stöd utanför ditt arbete? 
 
□ Mycket bra      □ Ganska bra      □ Ganska dåligt       □ Mycket dåligt 
 
42. Upplever du att arbetsschemats konstruktion ger förutsättningar för ett jämställt agerande i 
ditt privatliv när det gäller till exempel städning, matlagning och barnpassning? 
 
□ I mycket hög grad      □ I ganska hög grad      □ I ganska låg grad     □ I mycket låg grad 
 
 
43. Upplever du att arbetsschemats konstruktion ger förutsättningar för ett jämställt agerande 
på arbetsplatsen när det gäller arbetsuppgifter? 
 
□ I mycket hög grad      □ I ganska hög grad      □ I ganska låg grad     □ I mycket låg grad 



	  

Övriga synpunkter 
 
Fördelar med nuvarande arbetsschema 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

Nackdelar med nuvarande arbetsschema	  
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
Övrigt 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 



	  

Bilaga 2 

Redovisning av enkätresultat   
   
 
 
Bakgrundsfrågor 

Antal  
(n=37) 

Andel 
(%) 

   
1. Civilstånd     
Ensamstående 6 16% 
I ett förhållande 31 84% 
   
2. Barn    
Ja 24 65% 
Nej 13 35% 
   
3. Anställningstid    
Mindre än 2 år 0 0% 
Mer än 2 år 37 100% 
   
4. Vilket arbetslag tillhör du?     
Gul    9  25% 
Grön 7 19% 
Röd 6 16% 
Vit 6 16% 
Blå 7 19%  
Internt bortfall 2 5%  
 
 
Arbetsschemats konstruktion 
   
5. Hur upplever du det nuvarande arbetsschemat?      
Mycket bra 0 0% 
Ganska bra 12 32% 
Ganska dåligt 15 41% 
Mycket dåligt 10 27%  
   
6. Vilket arbetspass föredrar du?     
Dagpass 3 8% 
Nattpass 6 16% 
Dygnspass 27  73% 
Internt bortfall 1  3% 
    
7. Anser du att mängden dagpass är lagom många?     
För få 0 0% 
För många 24 65% 
Lagom 12 32% 
Internt bortfall 1 3% 



	  

   
8. Anser du att mängden nattpass är lagom många?     
För få 10 27% 
För många 1 3% 
Lagom 26 70% 
   
9. Anser du att mängden dygnspass är lagom många?     
För få 23 62% 
För många 0 0% 
Lagom 14 38% 
   
10. Anser du att mängden arbetspass förlagda på helgerna är 
lagom många?     
För få 2 5% 
För många 1 3% 
Lagom 34 92% 
   
11. Hur upplever du förläggningen av dagtidsveckan (d)?     
Positivt med en dagtidsvecka 2 5% 
Negativt, hellre dagtidspassen fördelade jämnt under övriga veckor 22 60% 
Annat 13 35% 
   
12. Hur upplever du att användandet av dagtidsveckan fungerar i 
situationer där det behövs förflyttningar till andra arbetslag?     
Mycket bra 0 0% 
Ganska bra 6  16% 
Ganska dåligt 17 46% 
Mycket dåligt 13 35% 
Internt bortfall 1 3% 
   
13. Vad föredrar du av följande alternativ?     
Mer täta pass med mer sammanhängande ledighet 21 57% 
Mindre täta pass med mer utspridd ledighet 9 24% 
Annat 6 16% 
Internt bortfall 1 3% 
 
 
Planering av arbetsschema 
   
14. I vilken utsträckning kan du påverka ditt arbete vad gäller 
planering och upplägg av dina arbetsuppgifter och arbetstid?     
I mycket hög grad 3 8% 
I ganska hög grad 5 14% 
I ganska låg grad 17 46% 
I mycket låg grad 12 32% 
 
 
   



	  

15. Upplever du att schemat bryts eller att du måste byta 
arbetspass på grund av att arbetsgivaren vill det innan 10-
veckorsperioden drar igång?     
Mycket ofta 5 14% 
Ofta 14 38% 
Sällan 15  40% 
Mycket sällan/Aldrig 3  8% 
   
16. Upplever du att schemat bryts eller att du måste byta 
arbetspass på grund av att arbetsgivaren vill det inom 10-
veckorsperioden drar igång?     
Mycket ofta 5 14% 
Ofta 12 32% 
Sällan 17 46% 
Mycket sällan/Aldrig 3  8% 
   
17. Hur ofta upplever du att du har möjlighet att byta arbetspass 
med dina kollegor då du behöver?     
Mycket ofta 6 16% 
Ofta 17 46% 
Sällan 14 38% 
Mycket sällan/Aldrig 0  0% 
   
18. I vilken utsträckning anser du att arbetstiden för Väster 
(styrka 17) används tidsmässigt effektivt när det gäller att utföra 
era arbetsuppgifter?     
Mycket bra 2 5% 
Ganska bra 9 24% 
Ganska dåligt 11 30%  
Mycket dåligt 15 41%  
   
19. Hur upplever du att personalplaneringen för Väster (styrka 17) fungerar?   
Mycket bra 1 3% 
Ganska bra 11 30% 
Ganska dåligt 14  37%  
Mycket dåligt 11  30% 

 
 

 
20. Arbetar du som brandförman?   
Ja 11 30% 
Nej 26 70%  
   
21. Om ja på tidigare fråga, hur upplever du förutsättningarna att planera 
arbetet för ditt arbetslag?   
Mycket bra 1 3% 
Ganska bra 6 16%  
Ganska dåligt 2 5% 
Mycket dåligt 2 5% 
Frågan ej tillämplig 26     71% 



	  

Arbetstid 
   
22. Upplever du att du har tillräckligt med tid för att hinna 
genomföra dina arbetsuppgifter på din arbetstid?     
Alltid/Mycket ofta 3 8% 
Ofta 17 46% 
Sällan 15  41% 
Mycket sällan/Aldrig 2 5% 
   
23. Känner du att din arbetsbelastning/arbetsmängd är 
acceptabel?     
I mycket hög grad 4 11% 
I ganska hög grad 20 54% 
I ganska låg grad 9 24% 
I mycket låg grad 4 11% 
   
24. Hur anser du att dina möjligheter att utföra dina arbetsuppgifter i 
verkstäder, tvätt, träning och dylikt fungerar tidsmässigt?   
Mycket bra 4 11% 
Ganska bra 17 46% 
Ganska dåligt 11  29% 
Mycket dåligt 4 11% 
Internt bortfall 1  3% 
   
25. Om du jämför med tidigare arbetsschema, hur anser du att 
dina möjligheter att utföra dina arbetsuppgifter i verkstäder, 
tvätt, träning och dylikt har förändrats tidsmässigt?     
Ökat 3 8% 
Minskat 19 51% 
Ingen skillnad 11 30% 
Vet ej 3 8% 
Internt bortfall 1 3% 
   
26. Hur anser du att dina möjligheter att utföra övning och 
utbildning fungerar tidsmässigt?     
Mycket bra 1 3% 
Ganska bra 22 59% 
Ganska dåligt 13 35% 
Mycket dåligt 1 3%  
   
27. Om du jämför med tidigare arbetsschema, hur anser att 
möjligheterna har förändrats tidsmässigt när det gäller att hinna 
med att bedriva övning och utbildning?     
Ökat 0 0% 
Minskat       17 46% 
Ingen skillnad 15 41%  
Vet ej 5 13%  
   



	  

28. I vilken utsträckning upplever du att det är möjligt att 
genomföra dykläger och dylikt?     
I mycket hög grad 6 16% 
I ganska hög grad 20 54% 
I ganska låg grad 5  13% 
I mycket låg grad 1  3% 
Internt bortfall 5  14% 
   
29. Upplever du att du klarar av att vara alert och att prestera bra 
med nuvarande arbetsschema?     
Alltid/Mycket ofta 11 30% 
Ofta 21 57% 
Sällan 5 13% 
Mycket sällan/Aldrig 0 0% 
 
 
Välbefinnande 
   
30. Upplever du att din sömn påverkas på grund av ditt arbetsschema och i så fall hur? 
Svårare att somna 0 0% 
Försämrad kvalité av sömnen 12 32% 
Mindre sömn 8 22% 
Annat 15 41% 
Internt bortfall 2 5% 
   
31. Vad kännetecknar dig bäst av följande alternativ?   
Morgonmänniska 12 32% 
Kvällsmänniska 21 57% 
Annat 1 3% 
Internt bortfall 3 8% 
   
32. Upplever du att ditt arbetsschema har negativa konsekvenser 
för ditt välbefinnande?     
Alltid/Mycket ofta 5 14% 
Ofta 12 32% 
Sällan 19 51% 
Mycket sällan/Aldrig 1 3%  
   
33. Hur ofta känner du dig stressad på din arbetsplats? 
   
Alltid/Mycket ofta 3 8% 
Ofta 8 21% 
Sällan 21 57% 
Mycket sällan/Aldrig 4 11%  
Internt bortfall 1 3%  
 
 
   



	  

34. Upplever du att förväntningarna från arbete och privatliv 
bidrar till utmattning?     
I mycket hög grad 1 3% 
I ganska hög grad 7 19% 
I ganska låg grad 24 65% 
I mycket låg grad 5 13%  
   
35. Upplever du att du får ett stöd från din närmsta chef i frågor 
som rör arbetsbelastning och arbetstid?     
Alltid/Mycket ofta 11 30% 
Ofta 15 41% 
Sällan 6 16%  
Mycket sällan/Aldrig 5  13% 
 
 
Socialt liv 
   
36. Påverkar arbetsschemats konstruktion ditt hem- och familjeliv på ett sätt 
som försvårar för dig att genomföra sociala aktiviteter och upprätthålla 
relationer?   
Alltid/Mycket ofta 5 13% 
Ofta 17 45% 
Sällan 10 27% 
Mycket sällan/Aldrig 5 13%  
   
37. Upplever du att förflyttningar mellan olika arbetspass 
försvårar för dig att genomföra sociala aktiviteter och 
upprätthålla relationer?     
Alltid/Mycket ofta 3 8% 
Ofta 11 30% 
Sällan 18 48%  
Mycket sällan/Aldrig 4 11%  
Internt bortfall 1 3% 
   
38. Påverkar kraven från ditt hem- och familjeliv ditt arbete på ett 
sätt som försvårar utförandet?     
Alltid/Mycket ofta 0 0% 
Ofta 3 8% 
Sällan 21 57% 
Mycket sällan/Aldrig 13 35%  
   
39. Upplever du att du hinner spendera tillräckligt med tid tillsammans med 
dina närstående?   
I mycket hög grad 5 13% 
I ganska hög grad 21 57% 
I ganska låg grad 7 19%  
I mycket låg grad 3 8% 
Internt bortfall 1 3% 



	  

40. Upplever du att du har tillräckligt med tid för sociala 
aktiviteter som i allmänhet sker på dagtid?     
I mycket hög grad 2 5% 
I ganska hög grad 22 60% 
I ganska låg grad 13 35%  
I mycket låg grad 0 0%  
   
41. Upplever du att du har ett bra socialt stöd utanför ditt arbete? 
   
Mycket bra 15 41% 
Ganska bra 20 54% 
Ganska dålig 2 5%  
Mycket dålig 0 0%  
   
42. Upplever du att arbetsschemats konstruktion ger 
förutsättningar för ett jämställt agerande i ditt privatliv när det 
gäller till exempel städning, matlagning och barnpassning?     
I mycket hög grad 12 32% 
I ganska hög grad 18 49% 
I ganska låg grad 3  8% 
I mycket låg grad 3  8% 
Internt bortfall 1  3% 
   
43. Upplever du att arbetsschemats konstruktion ger förutsättningar för ett 
jämställt agerande på arbetsplatsen när det gäller arbetsuppgifter?   
I mycket hög grad 5 13% 
I ganska hög grad 21 57% 
I ganska låg grad 8 22%  
I mycket låg grad 3 8%  
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

Bilaga 3 

Intervjuguide Räddningstjänsten, företrädare för lednings och 
samordningsuppdrag (1) 

 

Ø Hur upplever du det nuvarande schemat? 
 

Ø Vad finns det för fördelar respektive nackdelar med schemat? 
- Vad anser du är bäst av mer täta pass eller mer utspridda pass? För arbetarnas skull 

och för organisationens skull? 
 

Ø Anser du att ni har tillräckligt med tid för att genomföra övning, utbildning, 
dykläger etc. med det nuvarande arbetsschemat? Har det ändrats sen föregående 
schema? 
 

Ø Vi har genom enkätundersökningen förstått att en majoritet är kritiska till 
dagpassveckan, vad anser du? (Nyttjas arbetstiden/passen som det är tänkt?) 
- Finns det någon bättre lösning tycker du? 

 
Ø Hur upplever du att personalen uppfattar schemat? 

 
Ø Hur skulle det mest optimala schemat se ut sett till organisationens behov där 

samtliga arbetsuppgifter ska rymmas och där kvalitén ska ha förutsättning till 
att bli god? 
 

Ø Hur skulle det mest optimala schemat se ut sett till organisationens behov, så att 
effektiviteten blir den bästa (arbetet utförs mest effektivt, personalen är effektiv)? 

 
Ø Hur upplever du att schemat skulle kunna konstrueras för att på ett bättre sätt 

öka möjligheterna till jämställdhet i privatlivet? 
 

Ø Hur upplever du att schemat skulle kunna konstrueras för att öka möjligheterna 
till jämställdhet i arbetet? 

 
Ø Hur anser du att schemats konstruktion bidrar till att en balans kan uppnås 

mellan arbete och privatliv? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

Bilaga 4 

Intervjuguide Räddningstjänsten, företrädare för lednings och 
samordningsuppdrag (2) 

 

Ø Hur upplever du schemat? 
- d-veckan, övning, utbildning? 
- Anser du att schemat bryts?  
- Bytesmöjligheter? 

Ø Vilka för- respektive nackdelar upplever du med schemat? 
- Täta pass eller mer utspridda pass? 

 
Ø Hur skulle den mest optimala schemaläggningen se ut sett till organisationens 

bästa?  
 

Ø Hur upplever du att schemat skulle kunna konstrueras för att öka möjligheterna 
till jämställdhet i privatlivet samt i arbetet för de anställda? 

 
Ø Hur anser du att schemats konstruktion bidrar till att en balans kan uppnås 

mellan arbete och privatliv? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



	  

Bilaga 5 

Intervjuguide Räddningstjänsten, företrädare för lednings och 
samordningsuppdrag (3) 

 

Ø Hur upplever du schemat? 
- d-veckan? 

 
Ø Anser du att ni har tillräckligt med tid för att genomföra övning, utbildning, 

dykläger etc. med det nuvarande arbetsschemat? 
 

Ø Hur anser du att det nuvarande schemat ger möjlighet att planera in övning och 
utbildning? 

 
Ø Hur anser du att kvalitén är på övning och utbildningar?  

- Påverkas det av schemat? 
 

Ø Vilka för- respektive nackdelar upplever du med schemat? 
 

Ø Hur skulle det mest optimala schemat se ut utifrån ditt ansvarsområde? 
 

Ø Hur skulle den mest optimala schemaläggningen se ut sett till organisationens 
bästa? (samtliga arbetsuppgifter ska rymmas, bra kvalité, effektivt) 

 
Ø Hur upplever du att schemat skulle kunna konstrueras för att öka möjligheterna 

till jämställdhet i privatlivet samt i arbetet? 
 

Ø Hur anser du att schemats konstruktion bidrar till att en balans kan uppnås 
mellan arbete och privatliv? 
 

	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

Bilaga 6 

Intervjuguide Räddningstjänsten, företrädare för brandmännen 

Ø Barn, ålder? 
 

Ø Partner? 
 

Ø Hur upplever du schemat? 
      (d-veckan, övning, utbildning) 

Ø Vilka för- respektive nackdelar upplever du med schemat? 
 

Ø Hur skulle den mest optimala schemaläggningen se ut utifrån dina personliga 
intressen?   
 

Ø Hur skulle den mest optimala schemaläggningen se ut sett till organisationens 
bästa? (samtliga arbetsuppgifter ska rymmas, bra kvalité, effektivt) 
 

Ø Anser du att ditt privatliv påverkas av att arbeta i skift? Motivera! 
      (relationer, sociala aktiviteter) 

Ø Hur upplever du att schemat skulle kunna konstrueras för att öka möjligheterna 
till jämställdhet i ditt privatliv/arbete? 
 

Ø Hur anser du att schemats konstruktion bidrar till att en balans kan uppnås 
mellan arbete och privatliv? 
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