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Förord!
Tack!till!
 
Vi vill börja med att tacka räddningstjänsten där intervjuerna genomfördes för deras 
hjälp med vår c-uppsats samt att de lärde oss att åka brandstång. Vi vill även passa på 
att tacka vår handledare Tuula Bergqvist för all hjälp och allt stöd vi har fått under 
resans gång samt att hon orkat lyssnat på två lätt hysteriska damer. 

Uppdelning!av!arbetet!
 
Hela sammanfattningen, inledningen och teorikapitlet har skrivits gemensamt. 
Inläsningen till teorikapitlet har dock gjorts var för sig, även om båda har läst allt 
material och sammanfattat det tillsammans. Sökningen av vetenskapliga artiklar har 
även det gjorts tillsammans.  
 
Intervjuguiden konstruerades gemensamt och även intervjuerna har gjorts 
tillsammans, även om det var en som intervjuade och en som observerade. Dessa 
roller skiftade efter varje intervju, När intervjuerna var klara delades de upp och 
transkriberades var för sig. Den första intervjun delade vi dock upp så att vi skrev 
halva var. Vi skrev därmed ut 3,5 intervjuer var.  
 
Hela metodkapitlet, resultat och analys samt den sammanfattande diskussionen har 
skrivits gemensamt. 
 
!
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Sammanfattning!
Syftet med undersökningen var att ta reda på hur män kombinerar sitt yrke som 
brandman med sitt övriga liv och på vilket sätt brandmannayrket påverkar männens 
uttag av föräldradagar. I det inledande kapitlet beskrivs hur begreppet work life 
balance har växt fram och vilken problematik det medfört i samhället. Den teoretiska 
referensramen består av relevanta teorier om work life balance och den svenska 
föräldraförsäkringen. Dessutom redogörs för hur faderskapet har förändrats under tid 
och vilken press de moderna papporna kan uppleva i dag. Undersökningen består av 
sju intervjuer med heltidsarbetande brandmän som har minst ett barn under 20 år. 
Resultaten analyserades med utgångspunkt i Grounded Theory genom kodning och att 
skriva memos. Resultaten visar att brandmännen har en god work life balance och de 
problem som uppstår löser de bland annat tillsammans med sin partner eller 
närstående. Arbetstiden är en stor faktor till varför brandmännen upplever en god 
work life balance. Brandmännen har möjlighet att vara föräldralediga uppemot en 
månad i samband med förlossningen, då deras uttag av föräldradagar baseras på 
dagarna de arbetar. Även arbetsschemat är en anledning till varför brandmännen inte 
tagit ut hälften av föräldradagarna som de har rätt till enligt föräldraförsäkringen, utan 
att partnern istället tagit ut de flesta föräldradagarna. Brandmännens uttag av få 
föräldradagar beror bland annat på att de har ledigt flera dagar i veckan och kanske 
därför inte är i behov av att ta ut fler dagar. En fråga man kan ställa sig då är om 
försäkringskassan är anpassad för skiftarbetare som arbetar långa arbetspass. 
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1.#Inledning!
Under industrisamhället var det mannen som stod för försörjningen och kvinnan som 
skötte hushållshållsarbetet och tog hand om barnen, vilket kan liknas vid en 
enförsörjarmodell. Det här förändrades under 1970-talet, då Sverige gick mot ett 
tvåförsörjarsystem (Jordansson, Holth och Gonäs 2011, s 37ff). Det var under den 
tiden som kvinnorna började komma in på arbetsmarknaden, vilket ledde till att 
villkoren i hemmet var tvungna att förändras. Männen var därmed tvungna att börja 
hjälpa till med hushållsarbetet och barnuppfostran, dock ligger dessa aktiviteter 
fortfarande till största del på kvinnorna. Kvinnor sägs ha ett dubbelarbete, både 
lönearbete och hushållsarbete. Det här kan skapa problematik i vardagen, då det har 
blivit svårare att på ett framgångsrikt sätt kombinera familjeliv och arbetsliv. Det kan 
uppstå konflikter mellan arbetet och familjelivet vilket har gett upphov till att nya 
begrepp skapats för att fånga dessa konflikter. Work life balance är ett sådant begrepp 
som fångar problemen med livspusslet (Noon & Blyton 2007, s 356).  
 
Under senare år har det forskats mycket kring work life balance. En uppmärksammad 
forskare i ämnet är Hochschild (1997) som ville ta reda på varför inte fler föräldrar i 
hennes undersökning valde att utnyttja det amerikanska företagets familjevänliga 
policys, trots att nästan alla föräldrar ansåg att familjen var viktigast. Hon gör en 
intressant koppling mellan familjelivet och Taylors (1919) scientific management. 
Hochschilds koppling handlar om att arbetet på ett sätt har flyttat in i hemmet och 
gjort hushållssysslorna mer effektiva. Allt för att spara så mycket tid som möjligt för 
att kunna göra andra aktiviteter.  
 
Vi upplever att forskningen mestadels har fokuserat på kvinnors svårigheter att 
balansera familjeliv med arbetsliv och det har lagts mycket fokus på kvinnornas 
dubbelarbete. Kvinnor har än idag det största ansvaret i hemmet, men pressen har ökat 
på männen att vara delaktiga i familjelivet och barnuppfostran. Därför har vi valt att 
fokusera vår undersökning på männens syn på work life balance och hur de löser 
problemen som kan uppstå med deras livspussel rent praktisk. Undersökningen har 
därför inriktats på att undersöka heltidsarbetande manliga brandmän som arbetar 
långa skift. Vi kommer hädanefter att benämna intervjupersonerna som endast 
brandmän, därmed anser vi att det blir underförstått att dessa brandmän är av det 
manliga könet. På räddningstjänsten kommer sju intervjuer att göras med 
heltidsarbetande brandmän. Det som kan ses enligt Försäkringskassans 
(Försäkringskassan 3) statistik är att från år 2000 till och med år 2012 har antalet män 
som tagit ut föräldradagar nästan fördubblats. Räddningstjänsten kan ses som en 
mansdominerad arbetsplats med skiftarbete (Bergqvist & Jakobsen 2012) och det kan 
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därför vara intressant att se hur skiftarbetande brandmän väljer att ta ut sin 
föräldraledighet.   

1.1!Syfte!och!frågeställningar!
!
Syftet med undersökning var att ta reda på hur män på räddningstjänsten gör för att 
kunna balansera sitt arbete som brandman med sitt övriga liv.  
 

• Är det svårt att ha en bra balans mellan arbetsliv och fritid om man arbetar 
skift med obekväma arbetstider, och hur löser brandmän de problem och de 
konflikter som kan uppstå?  

• Har hushållsuppgifterna någon påverkan på brandmännens work life balance? 
• Hur påverkas uttaget av föräldradagar av att heltidsarbetande brandmän 

arbetar långa skift? 

1.2!Disposition!
!!
Inledningsvis i den teoretiska referensramen kommer en beskrivning att göras om hur 
det är att arbeta som brandman. Efter det kommer en förklaring kring begreppen 
arbete och fritid, sedan görs en redogörelse för den tidigare forskning som gjorts inom 
området work life balance. Därefter görs en beskrivning av hur det är att vara en far i 
dagens samhälle. Efter det kommer en beskrivning av kopplingen som Hochschild 
(1997) gör mellan sin egen undersökning om hur arbetet flyttat in i hemmet och 
Taylors (1919) scientific management. Ytterligare kommer en beskrivning av 
forskning angående män och kvinnors uppdelning av hushållssysslor. En förklaring av 
hur föräldraförsäkringen i Sverige ser ut kommer sedan att göras. Avslutningsvis görs 
en redogörelse för vilka konsekvenser föräldraledigheten kan få på arbetsplatsen samt 
hur föräldraförsäkringen kanske inte är anpassad för de som arbetar skift. 
 
I metodkapitlet kommer en redogörelse för varför det görs en kvalitativ undersökning 
och hur urvalet går till samt vilken datainsamling teknik som används. Tekniken som 
kommer att användas för att samla in data är intervjuer. Det görs en kort presentation 
av intervjupersonerna samt hur deras livssituation ser ut. Sedan kommer en 
beskrivningen om hur intervjuerna genomförs samt hur bearbetning av det insamlade 
materialet kommer att gå till. Därefter förs en diskussion angående de fyra allmänna 
huvudkraven kring de forskningsetiska reglerna som vetenskapsrådet fastställt samt 
validiteten och reliabiliteten för undersökningen.  
 
Därefter kommer en presentation av de resultat som framkommer av undersökningen. 
Med hjälp av relevanta teorier och intervjumaterialet görs en analys angående de 
resultat som framkommer av det insamlade intervjumaterialet. I slutsatsen i den 
sammanfattande diskussionen görs en återkoppling till syftet för att kunna besvara 



!

!
!

7!

frågeställningarna. Slutligen förs en diskussion kring undersökningen i allmänhet och 
vad som kunde gjorts bättre samt vad framtida forskning skulle kunna fokusera på. 

! !
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2.#Teoretisk)referensram!
Teorikapitlet delas in i tre områden, work life balance, effektivisering av arbete och 
hemmet samt hur föräldraförsäkringen ser ut i Sverige. Det görs en beskrivning under 
respektive område för vad som kommer att redogöras för under dessa. !

2.1!Work!Life!Balance!och!faderskap!!
!
En kort redogörelse angående begreppen arbete och fritid samt en beskrivning om hur 
det är att arbeta som brandman och vilka arbetsuppgifter de har. En redogörelse 
kommer att göras om begreppet work life balance och hur en obalans mellan 
arbetslivet och det övriga livet kan skapa konflikter. Dessa konflikter kan uppstå då 
både män och kvinnor är ute i arbetslivet, vilket gör att de måste hjälpas åt med hem 
och familj. Det innebär att det kan ställas andra krav på faderskapet idag, då de precis 
som kvinnorna både arbetar och deltar i barnuppfostran. En beskrivning kommer att 
göras om hur det är att vara en far i dagens samhälle och vilken problematik det kan 
medföra då samhället ställer andra krav på faderskapet. 

2.1.1!Arbete!och!fritid 
!
Work life balance är ett begrepp som handlar om individers förmåga att framgångsrikt 
kunna kombinera sitt arbete med det övriga livet. För att undersöka manliga 
brandmäns work life balance behöver det dras en gräns mellan vad som är fritid och 
vad som är arbete, då dessa på senare tid har börjat flyta samman. För att kunna 
urskilja vad som är fritid och vad som är arbete så förklaras dessa begrepp lite 
närmare. Arbetsbegreppet kan förklaras som att ”arbete är de verksamheter som 
försiggår inom ramen för de interna sociala relationer – arbetsformer – som 
organiserar nödvändighetens sfär i ett samhälle” (Karlsson 2002, s 52). 
 
För att avgöra om en aktivitet kan ses som arbete eller inte menar Karlsson (2002, s 
49) att ”när den försiggår inom ramen för den sociala relationen mellan arbetsgivare 
och anställd, som lönearbetet utgör, så är den arbete - annars inte”. En aktivitet är 
först lönearbete när man är anställd och utför något för en arbetsgivare mot ersättning. 
Traditionellt lönearbete innebär att den anställde säljer sin tid och arbetskraft till sin 
arbetsgivare och får då i utbyte en ekonomisk ersättning. Lönearbete är en bland flera 
arbetsformer, andra arbetsformer är karriärlönearbete, egenarbete och investorer 
(Karlsson 2002, s 52 ff). Vi kommer dock inte att förklara någon annan arbetsform än 
lönearbete närmare då dem inte är intressanta för den här undersökningen.  
 
Arbete kan sägas vara de aktiviteter som finns inom ”nödvändighetens sfär”, det vill 
säga det som måste göras för att överleva. Det är alltså inte aktiviteten i sig som är 
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avgörande för om det är arbete eller inte, utan om aktiviteten sker inom 
”nödvändighetens sfär”. Ett exempel som Karlsson (2002, 50 f) tar upp för att 
illustrera det här handlar om bokbinderi. En bokbindare som binder böcker som yrke 
gör det för att kunna överleva, medan en annan som gör det som sin hobby endast gör 
det för nöjes skull. I det första fallet är det arbete men i det andra fallet så ses 
aktiviteten som en fritidssysselsättning. Enligt Bergqvist och Jacobsen (2012, s 52) 
ses fritiden som den tid som är icke arbetsrelaterad. Oftast är familjen en stor del av 
fritiden, vilket även ställer krav på relationen till arbetet. Arbetar man som brandman 
innebär det långa arbetsdagar vilket även kan ställa krav på relationen till det övriga 
livet då man har svårt att lämna brandstationen under arbetstid.  

2.1.2!Att!arbeta!som!brandman!
!
Inom räddningstjänsten finns det olika typer av anställningsformer och 
arbetsuppgifter. Dessa kan dock också variera, beroende på vart i landet man arbetar. 
Att arbeta inom räddningstjänsten idag handlar både om att arbeta förebyggande samt 
med uttryckningsarbete. På en räddningstjänst kan det finnas olika räddningsstyrkor, 
allt ifrån en till flera. Dessa räddningsstyrkor leds av en räddningsledare. En 
räddningsledare kan betecknas som styrkeledare, brandmästare, brandförman, 
insatsledare, räddningschef i beredskap eller yttre befäl. Beslut om vem som ska 
verka som räddningsledare samt hur man skall beteckna sina befäl ligger hos den egna 
räddningstjänsten (Bergqvist & Jakobsen 2012, s 50). 
 
Huvudarbetsuppgiften för heltidsbrandmännen är att ha ansvar för uttryckningar och 
insatser vid bränder och andra olyckor. Andra arbetsuppgifter för dessa brandmän är 
underhåll av material, utbildningar samt andra övningar. De arbetar dessutom med 
förebyggande arbete, så som att informera allmänheten om hur bränder och olyckor 
uppkommer. Arbetar man inom räddningstjänsten kan man arbeta antingen som 
deltid- eller heltidsbrandman. Som deltidsbrandman har man oftast beredskap i 
hemmet var fjärde vecka och har då oftast brandmannayrket som bisyssla. Arbetar 
man som heltidsbrandman eller befäl så arbetar man oftast i skift. Dessa skift är 
fördelade i hela eller delade dygn vilket gör att brandmännen har flera lediga dagar 
under veckorna. (Bergqvist & Jakobsen 2012, s 50 f). En fråga som man kan ställa sig 
är om dessa lediga dagar påverkar brandmännens work life balance  

2.1.3!Work!life!balance!framväxt!
!
Allt eftersom samhället har förändrats har det uppkommit olika områden som kan ha 
bidragit till den växande problematiken kring work life balance. Work life balance är 
ett begrepp som handlar om individers förmåga att framgångsrikt kunna kombinera 
sitt arbete med det övriga livet. Genom kvinnors inträde på arbetsmarknaden har 
samhället gått ifrån en enförsörjarmodell till en tvåförsörjarmodell, det vill säga 
numera bidrar både män och kvinnor till den ekonomiska försörjningen. Många 
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arbetstagare spenderar mycket mer tid på arbetet och flera tar även med sig arbetet 
hem (Noon & Blyton, s 356 ff). Även brandmän spenderar mycket tid på arbetet då de 
har långa arbetsskift.  
 
Arbetet är en stor del av de flesta människors liv. Det är viktigt att tänka på att 
begreppet work life balance har olika betydelse för olika människor, beroende på den 
egnas omständigheter, exempelvis om man arbetar eller är arbetslös. Vid 
förvärvsarbete kan en obalans mellan arbete och det övriga livet komma till uttryck på 
två sätt. Press på arbetet göra det svårare att uppfylla sitt ansvar i det övriga livet, 
exempelvis då i familjelivet och press från familjen gör det svårare att uppfylla sina 
arbetsuppgifter (Noon & Blyton 2007, s 357 f). 
 
Det finns enligt Noon & Blyton (2007, s 357) tre olika källor till varför det kan 
uppkomma konflikt mellan arbetsliv och familjeliv; tidsbaserad konflikt, pressbaserad 
konflikt och beteendebaserad konflikt. Tidsbaserad konflikt handlar om att det 
spenderas mer tid i den ena sfären, vilket resulterar i att man är mindre tillgänglig i 
den andra sfären. Pressbaserad konflikt innebär att press i den ena sfären gör det svårt 
att fullfölja sina åtaganden i den andra sfären. Beteendebaserad konflikt betyder att 
beteenden som krävs i den ena sfären inte är passande i den andra sfären.   
 
Hur tillfreds skiftarbetare är med sin balans mellan arbetsliv och familjeliv beror på 
vilket typ av skift man arbetar. I Kanada var det 1,2 miljoner människor som hade 
roterandeskift och av dessa var 73 % nöjda med sitt livspussel. De som var minst 
nöjda med situationen var de som arbetade oregelbundna skift eller delade skift. 
Missnöjdheten med livspusslet kunde variera för heltidsarbetare, även om det kunde 
urskiljas vissa gemensamma faktorer. De flesta som var missnöjda med sitt livspussel 
ansåg att de spenderade för mycket tid på arbetet och för lite tid med sin familj och 
sina vänner. De ansåg dessutom att de hade för lite tid till andra aktiviteter utanför 
arbetet. Skiftarbetarna kände att de hade för mycket att göra, men för lite tid att göra 
det på. När skiftarbetarna behövde mer tid till andra aktiviteter, så var det sömnen 
som de drog ner på i första hand. Balansen mellan familjeliv och arbetsliv kan vara 
kopplat till välmående och trivsel på arbetet. Det betyder att de som trivs på arbetet 
kände sig mer tillfreds med sin balans mellan familjeliv och arbetsliv (Williams 
2008).  
 
Individer använder olika strategier för att kunna uppnå en balans mellan arbete och 
sitt övriga liv. Det här kan ge sig uttryck i att en av föräldrarna väljer att arbeta deltid, 
vilket oftast är oftast kvinnan, för att kunna utföra sina förpliktelser som finns i det 
övriga livet, exempelvis hämta barn på dagis. Det här kan ses som en modifiering av 
enförsörjarmodellen. En ytterligare strategi är att försöka hitta ett flexibelt arbete, med 
exempelvis flexibla arbetstider för att kunna uppnå en balans mellan arbetsliv och det 
övriga livet. Har man en partner som också arbetar kan de välja att arbeta mot 
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varandra, det vill säga att en exempelvis arbetar dagtid och en kvällstid (Noon & 
Blyton 2007, s 369).  
 
Räddningstjänsten är en arbetsplats där de flesta arbetstagarna är män. I en studie som 
Bergqvist och Jakobsen (2012, s 52, 65) gjort på räddningstjänsten, ägnar sig de flesta 
inom räddningstjänsten åt familjen när de inte arbetar. Nästan lika många svarade att 
de spenderar sin lediga tid med att vara aktiva. Deras slutsats är att det kan finnas 
svårigheter att kombinera arbetet inom räddningstjänsten med sitt övriga liv, då de 
arbetar obekväma arbetstider och storhelger. De säger dock att det här inte är specifikt 
för de som arbetar inom räddningstjänsten utan kan även ses inom andra yrkesgrupper 
så som vården eller handeln. 
 
De som har svårast att kombinera familjelivet med arbetslivet är de som arbetar 
eftermiddagsskift. Det gör att arbetet många gånger krockar med barnens matcher, 
möten med lärare eller andra aktiviteter. Många pappor är rädda för att missa viktiga 
händelser i sina barns liv på grund av arbetet. (Lawrence, Root & Perry-Wootens 
2008). 

2.1.4!Socialpolitiska!initiativ!
!
I dagens samhälle är det lättare att balansera familjelivet med arbetslivet, framförallt 
genom socialpolitiska initiativ som finns i Sverige, så som exempelvis 
föräldraförsäkring, utbyggnad av kommunal barnomsorg. Sverige ligger i framkant 
vad gäller barnomsorg och föräldraförsäkring, om man jämför med andra länder inom 
EU. Storbritannien har exempelvis ingen betald föräldraledighet 
(Barnomsorgsguiden). De socialpolitiska initiativen har förenklat för männen i 
Sverige att delta i familjens vardagsliv. I och med att samhället har blivit mer 
jämställt har också faderskapets förväntningar följt i samma riktning. Det gamla 
fadersidealet har dock inte försvunnit i och med det nya jämställda synsättet. (Plantin 
2001, s 13 a, s 16 b).  
 
Dagens pappor är mer engagerade i sina barns liv än förut, även om det största 
ansvaret vad gäller barnens omsorg fortfarande ligger på kvinnorna. Det här 
förhållandet verkar oberoende om båda föräldrarna lönearbetar eller om kvinnan 
endast är hemma och tar hand om barnen. Idag upplever även mannen en problematik 
med att balansera familjeliv och arbetsliv då de både ska försörja familjen men också 
delta i barnuppfostran (Bäck-Wiklund & Bergsten 1997, s 76 ff).  

2.1.5!Föräldraskapets!synlighet!
!
Familjevänliga policys på arbetet är i första hand riktade till mammor, och pappor i 
andra hand. Det kan skapa konflikter mellan barnens olika aktiviteter och pappornas 
arbetsscheman. Faderskapet har dock fått en större roll i och med kvinnornas intåg på 
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arbetsmarknaden.  Det har skapat en ny generation arbetade pappor som är mer 
delaktiga i sina barns liv (Lawrence, Root & Perry-Wootens 2008).  
Först när en anställd blir förälder blir föräldraskapet synligt runt omkring på 
arbetsplatsen Det talas om barnen på kafferasten och ibland följer barnen med till 
arbete vilket gör att föräldraskapet blir synligt. Det behöver inte betyda att synligheten 
påverkar arbetet eller verksamheten nämnvärt. Konsekvenserna av föräldraskapet 
kommer först då den anställde tar ut olika typer av ledighet. Kvinnors föräldraskap är 
i högre grad mer synligt än mäns, då kvinnor oftare tar ut mer föräldraledigt eller är 
hemma för vård av sjukt barn. Föräldraskapet märks först när en anställd är borta från 
arbetet. Det resulterar i att det är mest kvinnor som betraktas som föräldrar på 
arbetsplatserna då det är dem som är mest föräldralediga. Det talas ofta om att män 
möter motstånd när de synliggör sitt föräldraskap på arbetsplatsen. Attityden på 
arbetsplatsen sägs vara en avgörande faktor till varför män i så låg grad tar ut 
föräldraledighet. Föräldraskapet brukar förknippas med kvinnor, inte med män 
(Bekkengen 2002, s 67). 
 
Männens föräldraledighet avgörs att de gör ett aktivt val att vara lediga. Männens 
ledighet förknippas därmed med en valfrihet. ”Föräldraledigheten blir en 
arbetsplatsfråga först när mannen själv har fattat sitt beslut. Kvinnans föräldraledighet 
blir en arbetsplatsfråga när kvinnan bestämt sig för att bli förälder” (Bekkengen 2002, 
s 102).  

2.1.6!Ekonomi!och!stress!
!
Idag bedöms mannen av samhället och av omgivningen efter hur framgångsrik karriär 
man har. Den här bedömningen bygger på vårt välfärdssamhälle där det fortfarande 
anses att karriären är ett bevis på hög status. Män i dag upplever fortfarande sig själva 
som först och främst lönearbetare. Männen anser sig också ha en större press nu än 
förr, eftersom de måste hjälpa till i hemmet samt ta hand om barnen. Ansvaret ser 
dock olika ut för män och kvinnor. Männens ansvar är att se till att ekonomin går ihop 
genom sitt lönearbete samt att arbeta med de materiella tingen i hemmet. Kvinnor 
däremot har ansvar för familjen samt hemarbetet så som städning och diskning (Bäck-
Wiklund & Bergsten 1997, s 190). 
 
Kvinnors stress uppstår när de har svårigheter att kombinera arbetet med familjen. 
Män ses av samhället och av sig själva som oersättliga när det gäller arbetet.  Av 
männen upplevs det som oproblematiskt att bli ersatta i hemmet. Det är först och 
främst kvinnan som får lösa problemen som uppkommer mellan arbetet och familjen 
(Bekkengen 2002, s 153 ff). Männens upplevelse av stress kan däremot kopplas ihop 
med en känsla av tidspress. När det gäller föräldraskapet upplever kvinnor mer stress 
än vad männen gör.  Männens stress uppkommer däremot när deras tid inte räcker till 
för deras egna fritidsintressen. När det gäller arbetet i hemmet upplever männen stress 
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först när deras ansvar för barnen krockar med tid som är till för att, exempelvis 
renovera huset. Stress kan även orsakas av ekonomin samt eventuell sömnbrist på 
grund av sjuka barn (Bäck-Wiklund & Bergsten 1997, s 142). Ekonomi är ett 
känslomässigt laddat begrepp för arbetarklasspappor. En version av att vara en bra 
familjefar är att kunna försörja familjen ekonomiskt. Faderskapet är nära bundet med 
att vara en bra försörjare. Att inte kunna försörja familjen ekonomiskt kan försvaga 
den manliga identiteten (Braun, Vincent & Ball 2011). 
 
Enligt Bergqvist & Jakobsen (2012, s 60) upplever de som arbetar inom 
räddningstjänsten en svårighet med att vara föräldralediga eftersom ekonomin inte 
tillåter att dem är det. De som arbetar på obekväma arbetstider förlorar mer rent 
ekonomiskt på grund av att föräldrapenningen är baserad på deras grundlön i 
huvudsak, vilket gör att de olika tilläggen inte räknas in. Det här gäller både kvinnor 
och män, dock upplevs män att kunna välja att vara föräldralediga vilket kvinnor 
oftast inte kan göra. Beredskapen är ofta större i kvinnodominerade organisationer än 
i de mansdominerade organisationerna, när det handlar om att vara föräldraledig. Den 
här problematiken kan dock finnas oberoende av om en organisation är kvinno- eller 
mansdominerad.   

2.2!Effektivisering!av!arbetet!och!hemmet!
!
En beskrivning för den koppling som Hochschild (1997) gör mellan sin undersökning 
om hur arbetet flyttat in i hemmet och Taylors (1919) scientific management. 
Ytterligare kommer en redogörelse av forskning kring män och kvinnors uppdelning 
av hushållssysslor för att se om de har en koppling till work life balance.  

2.2.1!Familjevänliga!policys!på!arbetet!
!
Hochschild (1997) spenderade tre somrar på ett stort amerikanskt företag för att 
intervjua och undersöka hur män och kvinnor på företaget lyckades kombinera sitt 
familjeliv med sitt arbetsliv. Hennes studie indikerar ett visst maktskifte i balansen 
mellan familjelivet och arbetslivet. Blir familjelivet för stressigt så flyr man till 
arbetsplatsen och arbetar längre dagar. Det i sig kan vara en bidragande faktor till 
varför familjelivet blir stressigt, vilket skapar en ond cirkel.  Det här kan även ses i 
Bäck-Wiklund & Bergstens (1997, s 143 f) studie, där männen uppger att de inte 
upplever att lönearbetet och familjelivet står i konflikt med varandra. Männen har 
heller inte dåligt samvete av att gå till arbetet, snarare upplever flera av dem det som 
skönt att lämna hemmet för en stund. 
 
Företaget som Hochschild (1997, s 22 ff) studerade har infört en rad policys för att 
hjälpa sina medarbetare att kombinera arbetet med vardagen. Ett sätt för företaget att 
hjälpa sina medarbetare att kombinera familjelivet med arbetslivet var att investera i 
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ett dagcenter för 150 barn där de anställda kunde lämna sina barn under arbetsdagen. 
Företaget arrangerade dessutom olika aktiviteter för barnen efter skolan och de erbjöd 
även hjälp med äldrevården. I Sverige, till skillnad från USA, finns det kommunal 
barnomsorg och enligt Svensk Skollag (2010:800) 8 kap 5§ och 6§ så har barn rätt till 
förskoleplats från att de är ett år i den omfattning det behövs om deras föräldrar 
förvärvsarbetar. Om en förälder är föräldraledig eller arbetslös har barnet rätt till 
förskoleplats i genomsnitt 15 timmar i veckan från det att barnet har fyllt ett år.  
 
En annan viktig policy som det amerikanska företaget lanserade var att de hade infört 
flextider samt kortare arbetsdagar för de arbetstagare som ville. Dessutom fick 
nyblivna mammor upp till tio veckors betald mammaledighet. Företagets 
undersökningar visade dock att det var ytterst få som faktisk utnyttjade dessa 
privilegier. En fråga som Hochschild intresserade sig för var orsaken till varför 
föräldrarna inte tog chansen att spendera mer tid med sina barn när deras arbetsplats 
erbjöd dem det (Hochschild 1997, s 23, 29 ff).  
 
En förklaring till varför det var så få som utnyttjade föräldraledigheten och likande 
policys var att många helt enkelt inte hade råd att dra ner på sina arbetstimmar. En 
annan förklaring till varför dessa familjevänliga policys inte utnyttjades mer var för 
att de arbetande föräldrarna helt enkelt var rädda för att bli avskedade eller uppsagda 
om de valde att arbeta färre timmar (Hochschild 1997, s 29). 
 
Hochschild (1997, s 36 f) ville undersöka om situationen i hemmet kunde ha någon 
påverkan på beslutet om att föräldrarna inte utnyttja företagets familjevänliga policys. 
Hon gick in i undersökningen med en rad antaganden kring arbete och familjeliv. 
Hennes förförståelse var att människor arbetar för att leva, inte lever för att arbeta. 
Dessutom antog hon att de allra flesta ansåg att det är i hemmet som man känner sig 
bekväm och avslappnad och därför finns viljan att spendera mest tid i hemmet. Hon 
förmodade också att många associerade arbetsplatsen som något nödvändigt ont och 
som en plats med mycket stress och påfrestning. 
 
Hon mötte en rad arbetande föräldrar som delade med sig av sin situation både i 
hemmet och på arbetet. En kvinna berättade att för henne var hemmet inte en plats för 
avslappning, utan ännu en arbetsplats. När hon kom hem efter en lång arbetsdag var 
det dags att utföra diverse hushållsarbete så som städning och tvättning. För henne var 
det ombytta roller, hemmet hade blivit en arbetsplats och arbetet hade blivit mer som 
ett hem. Det var på arbetet som kvinnan kände sig hemma och kunde vara sig själv. 
Där var stämningen lätt och det var ingen som klagade på henne utan anledning. 
Kvinnan ansåg att hon kunde varva ner på arbetet till skillnad från sin man som var 
tvungen att åka iväg och fiska eller liknande aktiviteter för att slappna (Hochschild 
1997, s 37 ff).  
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!

2.2.2!Arbetet!flyttar!in!i!hemmet!
!
Ser man tillbaka till början av 1900-talet kan det finnas en förklaring till varför 
människor idag känner en ökad press, speciellt inom arbetet. Grunden till den ökade 
pressen hos arbetare kan ses i scientific management. Taylors (1919, s 12 ff, 18 ff, 25) 
utgångspunkt i scientific management var att människan är naturligt lat, och behöver 
därmed någonting för att motivera honom för att arbeta fullt ut. I och med människans 
inbyggda lathet, så arbetar han heller inte med sin fulla kapacitet om han inte måste. 
Taylor uttryckte det som att arbetarna rullade tummarna under större delen av sin 
arbetstid. Taylor menade att de tidigare metoderna för att genomföra en viss aktivitet 
skulle bytas ut och istället arbeta med metoder som är vetenskapligt uträknade för att 
det skulle bli mest optimalt.   
 
Han blev därmed intresserad av hur effektiviteten kunde ökas hos ett par stålarbetare. 
Taylor såg själv att de arbetade under sin fulla kapacitet. Han ansåg att det fanns ett 
optimalt sätt att utföra varje aktivitet för att öka effektiviteten. Det krävdes dock noga 
vetenskapliga uträkningar och tester för att komma fram till vilket sätt som var det 
mest optimala. För att få fram det mest optimala sättet att utföra diverse 
arbetsuppgifter så gjorde han en rad tidstester (Taylor 1919, s 65).  
 
Ett av Taylors (1919, s 65 f) tester gick ut på att se på när arbetarna skyfflade diverse 
material. Enligt Taylors beräkningar var det optimala för just den här uppgiften att 
skyffla 21 lbs, vilket motsvarar cirka 7,3 kg (egen omvandling) på spaden varje gång. 
Olika material har olika densitet vilket gör att det skulle krävas olika storlek på 
spadarna beroende på vilket material som skulle skyfflas. Fabriken såg därmed till att 
det fanns optimala spadar i olika storlekar för att kunna skyffla just 7,3 kg. Fabriken 
ökade i och med det nya sättet att skyffla rejält i produktionen samt effektiviteten och 
arbetarna belönades med löneförhöjning. Det krävdes dock inte lika många arbetare i 
fabriken när arbetsuppgifterna effektiviserades. På grund av det nya sättet att arbeta så 
fick många arbetstagare omplaceras inom fabriken. 
 
Hochschild (1997, s 49) gör en intressant koppling mellan Taylors (1919) scientific 
management och hennes egen undersökning om hur arbetet har flyttat in hemmet. 
Scientific management innebär att arbetsprocessen ska optimeras och på så sätt spara 
så mycket tid som möjligt. Taylors idéer har sin utgångspunkt i att optimera 
arbetsområden. Hochschild kopplade däremot Taylors idéer till hemmet och 
familjesituationen.  Det hon såg var att fler och fler försökte effektivisera 
hushållsarbetet, det vill säga göra flera saker samtidigt för att spara så mycket tid som 
möjligt. Det största problemet för de allra flesta i Hochschilds undersökningen var 
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helt enkelt att få tiden att räcka till. På grund av det här försökte de att trycka in så 
många aktiviteter och så mycket hushållsarbete som möjligt på minsta tänkbara tid. 
 
I och med att pressen i hemmet ökat har ett nytt begrepp, kvalitetstid, växt fram. 
Kvalitetstid kan ses som att det schemaläggs tid där föräldrarna under en intensiv 
period är tillsammans och umgås med sina barn. Föräldrarna försöker kompensera för 
all den tid då dem inte är tillsammans med barnen på grund av exempelvis arbete. 
Föräldrarna försöker få ”samma resultat” genom att umgås en timme med barnen som 
man förr fick under flera timmar. Det här kan ses likna scientific management och 
Taylors (1919) idéer kring att effektivisera arbetsuppgifterna. De som drabbas av 
effektiviseringen i hemmet är barnen som inte upplever kvalitetstid som något positivt 
då de hellre vill ha kvantitetstid med sina föräldrar. Då föräldrarna arbetar långa dagar 
kan kvantitetstiden med barnen bli lidande (Hochschild 1997, s 50 ff).  

2.2.3!Uppdelningen!i!hemmet!
!
Under tid har arbetsveckans timmar reducerats, trots det har det fortsatts att arbeta 
övertid. Det här kan bero på att de som har lågavlönade yrken vill uppnå en 
acceptabel levnadsstandard vilket de gör genom att jobba övertid och tjäna mer 
pengar. För andra arbetstagare kan det handla om att klättra i hierarkin och därmed bli 
befordrad. Inom en del organisationer vill ledningen skapa en slags kultur som 
innebär att arbetstagarna bör arbeta längre dagar, vilket då kan upplevas som en press 
(Noon & Blyton 2007, s 362). Se även Hochschild (1997). 
 
Enligt Hochschild (1997, s 66 f) så hade högt uppsatta manliga chefer likande tankar 
kring sitt arbete och sitt föräldraskap. Många av cheferna ångrade att de inte 
spenderade mer tid med sina barn när de var yngre. De var alla ambitiösa män som 
älskade sitt arbete och arbetade långa dagar med mycket övertid. En av cheferna 
berättade att han inte tog ut en enda semesterdag under sitt äldsta barns första sex år. 
Det var dock chefernas fruar som var mest missnöjda med sina partners långa 
arbetsdagar. Fruarna berättade att deras män missade många av barnens födelsedagar 
och matcher. De fick agera som både en mamma och en pappa då barnen knappt såg 
sin far.   
 
Enligt Braun, Vincent och Ball (2011) beskrevs pappor av mammor som några som 
endast hjälpte till i hemmet. Kvinnorna beskrev de män som hjälpte till i hemmet som 
bra familjefäder. Det här stöds av Weismann, Boeije, van Doorne-Huiskes och den 
Dulks (2008) som menar att männen endast hjälpte till med hushållsarbetet enligt 
traditionella könsroller. Kvinnorna förstärker dessa roller omedvetet i och med att de 
instruerar och förklarar hushållsuppgifterna för männen. Kvinnorna bekräftar därmed 
mannen som endast en medhjälpare i hemmet. Kvinnor bär det största ansvaret för 
hushållsarbetet, vilket i kombination med lönearbete kan upplevas som stressigt och 
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utmattande. Paren i undersökningen delade automatiskt upp hushållsarbete och 
lönearbete efter traditionella könsroller. Enligt Bäck-Wiklund & Bergsten (1997, s 
190) har män och kvinnor liknande tankar vad gäller familjeprojektet, dock så skiljer 
det sig i handlingarna i vardagen. ”I ord är familjeprojektet gemensamt och 
könsneutralt, i handling är det individuellt och könsspecifikt” (Bäck-Wiklund & 
Bergsten 1997, s 190). 
 
En man i Hochschilds (1997, s 59 ff) undersökning var noga med att poängtera att 
hans fru gjort det möjligt för honom att klättra så högt på karriärstegen som han gjort. 
Hans fru tog hand om deras barn när de var små samt gjorde alla hushållssysslor i 
hemmet.  Han spenderade inte så mycket tid med sina barn när de var små, men ansåg 
ändå att han funnits där när de har behövt honom, så som vid skolpjäser eller matcher. 
För honom var det viktigare att arbeta och kunna försörja sin familj ekonomiskt. Det 
var att vara en god familjefar enligt honom.  
 
Män tycks mest ha problem med att balansera familjelivet med arbetslivet när deras 
barn var yngre. Då arbetade männen långa dagar och helger samt mycket övertid 
vilket de såg som problematiskt för balansen. Männen i undersökningen ångrade i 
efterhand att dem inte var mer delaktiga i sina barns liv när de var yngre. En del 
pappor menade att deras roll som försörjare stod i konflikt med tiden som deras fru 
förväntade sig att de skulle spendera hemma med sina barn (Emslie och Hunt 2009).   

2.3!Föräldraförsäkringen!i!Sverige!
!
Det kommer en förklaring av hur föräldraförsäkringen i Sverige ser ut och vilka 
konsekvenser föräldraledigheten kan få på arbetsplatsen samt hur 
föräldraförsäkringen kanske inte är anpassad för de som arbetar skift. 

2.3.1!Föräldrapenningen!i!Sverige!
!
Den ersättning som föräldrar får i Sverige för att vara hemma med små barn istället 
för att arbeta kallas för föräldrapenning. Tillsammans har föräldrarna rätt till att vara 
lediga 480 dagar per barn. Båda föräldrarna har rätt till 240 dagar var. Av de 240 
dagarna är dock 60 dagar avsatta för var och en av föräldrarna. Resterande dagar kan 
man välja att ge bort till sin partner. Är du däremot ensam vårdnadshavare så har du 
rätt till alla 480 dagarna. I samband med barnets födsel har fadern rätt att ta ut 10 
dagar med föräldrapenning, samtidigt som mamman också är föräldraledig 
(Försäkringskassan 1). 
 
Hur mycket föräldrapenning föräldrarna kan få utbetalt är grundat på tre 
ersättningsnivåer. Den första nivån är sjukpenningnivån som grundas på inkomsten, 
vilket är cirka 80 % av lönen. Den andra nivån gäller om man haft låginkomst eller 
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ingen inkomst alls. Då har man rätt till ett fast belopp per dag. Den tredje nivån kallas 
lägstanivån, den gäller för 90 dagar och man får ett fast belopp (Försäkringskassan 1). 
Föräldrar som stannar hemma från arbetet för vård av sjukt barn har rätt till tillfällig 
föräldrapenning, vilket även det är cirka 80 % av lönen (Försäkringskassan 2). Enligt 
Försäkringskassans hemsida har det också infört en jämställdhetsbonus för att 
underlätta för föräldrar som vill dela lika på föräldrapenningen. Det som krävs är att 
man har gemensam vårdnad om barnet, vilket ger en extra ersättning.  

2.3.2!Föräldraledighetens!konsekvenser!
!
Att vara föräldraledig kan skapa reaktioner på arbetsplatsen från arbetskamraterna 
eller ledningen, hur starka reaktionerna kring föräldraskapet blir beror på vilken 
konsekvens föräldraledigheten får. Det i sin tur beror på vilken typ av arbete den som 
är ledig har och vilka som blir påverkade av att arbetstagaren är ledig. Kompetensen 
är en avgörande faktor för vilken konsekvens föräldraledigheten får. Det har stor 
betydelse hur många inom organisationen som innehar samma kompetens samt hur 
viktig den är för företaget. Arbetet kan delas in i tre kategorier, beroende på vilka 
konsekvenser föräldraledigheten kan få: individbaserat, kollektivtbaserat eller 
teambaserat (Bekkengen 2002, s 71). 
 
Har arbetstagaren ett individbaserat arbete innehar den som är föräldraledige specifik 
kompetens som har en stor betydelse för organisationen. Personen i fråga har ett eget 
ansvarsområde och arbetar ofta enskilt. När arbetstagaren vill vara föräldraledig 
påverkas därmed endast arbetsledningen. Det beror på att den specifika kompetens 
måste ersättas, vilket ibland kan vara svårt att hitta på arbetsmarknaden. Därmed är 
det i dessa situationer vanligt med internrekrytering. Processen att rekrytera och 
introducera vikarien kan därmed bli lång och utdragen. Därför är det ofta 
arbetsgivarna som kan inneha negativa attityder till att någon är föräldraledig vid 
individbaserat arbete. Arbetskamraterna brukar däremot ha en mer positiv och vänlig 
inställning med lyckönskningar, då de till stor del inte blir berörda av frånvaron 
(Bekkengen 2002, s 72).  

Kollektivbaserade arbeten baseras på att det är många som har samma eller likande 
kompetens, antingen en nära arbetskamrat eller på någon annan enhet inom 
organisationen. Den anställde som vill vara föräldraledig ingår ofta i en arbetsgrupp 
där arbetsuppgifterna utförs tillsammans, även om det finns en formell arbetsdelning. 
En frånvaro kan lösas genom att ansvaret omfördelas eller genom en rekrytering, 
vilket gör att processen inte blir lika problematisk. Vid en frånvaro är det den 
föräldralediges arbetskamrater som påverkas. Arbetsbelastningen kan komma att öka 
om ledningen inte ersätter den som är föräldraledig, eller så är det arbetskamraterna 
som måste hålla i introduktionen för den nyrekryterade, vilket kan vara påfrestande. I 
det här fallet är det arbetskamraterna som kan visa en mer negativ attityd mot den som 
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vill vara föräldraledig (Bekkengen 2002, s 73). Problematiken med arbetskamraternas 
inställning till föräldraledigheten inom räddningstjänsten beskrivs i Bergqvist och 
Jakobsen (2012, s 66). De berättar hur uttag av föräldraledighet kan leda till att 
arbetskamrater får arbeta mer under tiden någon är föräldraledig och det kan göra att 
det blir spänningar i arbetsgruppen. Det här kan då härledas till att beredskapen inom 
vissa organisationer är för dålig när det kommer till att anställda ska vara 
föräldralediga.  

Den sista kategorin, teambaserat arbete är en kombination av individ- och kollektiv 
baserat arbete. Det är vanligt när man brukar arbeta i projektform. Det innebär att 
individen innehar en viss kompetens samtidigt som de ingår i en arbetsgrupp. 
Arbetstagarna arbetar med sina egna arbetsuppgifter samtidigt som man är beroende 
av alla medlemmar i teamet för att lyckas med projektet. Ska en individ med 
teambaserat arbete vara föräldraledig berörs både arbetsgivare och arbetskamrater. 
Här kan ledningen välja att omfördela arbetet eller försöka hitta någon med likande 
kompetens. Ändras arbetsfördelningen är det arbetskamraterna som påverkas. Väljer 
ledningen dock att söka efter en ersättare förskjuts istället ansvaret till arbetsgivaren.  
Sett ur det här perspektivet kan föräldraledigheten få konsekvenser för både ledningen 
och arbetskamrater. Det kan ge upphov till negativa attityder och reaktioner kring 
föräldraledigheten från både ledningen och arbetskamraterna.(Bekkengen 2002, s 74). 
 
Det är dock enligt Bekkengen (2002, s 74 f) omöjligt att koppla specifika arbeten och 
yrken till respektive kategori. Det finns fler faktorer som spelar in för att avgöra om 
föräldraledigheten kommer få några konsekvenser. Identiska arbetsuppgifter kan i ett 
företag vara individbaserat, medan de i ett annat företag kan vara kollektivbaserade. 
Det beror som sagt på fler faktorer, bland annat av tid och rum. Om arbetet måste 
utföras på arbetsplatsen och under fastställda arbetstider kan det få större 
konsekvenser än om arbetet är helt frånkopplat från tid och rum. Har man tillgång till 
internet och kan arbeta hemifrån blir konsekvenserna av en föräldraledighet oftast 
betydligt mindre. !

2.3.3!En!positiv!utveckling?!
!
Trots att det kan förekomma negativa reaktioner på arbetsplatsen vid föräldraledighet 
så kan det ses i försäkringskassans (Försäkringskassan 3) statistik att män i Sverige 
har ökat sitt uttag av föräldraledighetsdagar. Från år 2000 till och med år 2012 har 
antalet män som tagit ut föräldraledighetsdagar nästan fördubblats. Under år 2000 var 
antalet män som tog ut föräldraledighet 166 663. År 2012 hade antalet nästan 
fördubblats till 333 246. 
 
Pappaledighet har blivit ett viktigt verktyg för att kunna uppnå jämställdhet i Sverige. 
Är det dock givet att föräldralediga män är jämställda män, medan män som avstår är 
ojämställda? De föräldradagar som män tar ut behöver inte visa på utsträckningen av 
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männens ansvar och omsorg för sina barn. Föräldraledighetsstatistiken ger endast 
uppgifter om hur föräldrapenningen är utspridd mellan könen. Det finns föräldrar som 
spenderar tid med sina barn som inte ryms under den statistiken. Den kan därmed ge 
missvisande resultat. Skiftarbetande män skulle därmed kunna anses ojämställda då 
de kanske inte tar ut lika många föräldradagar, men de spenderar lika mycket tid med 
sina barn, om än inte mer, som en man som tar ut alla sina föräldradagar (Bekkengen 
2002, 189 f). 
 
Trots att vi går mot ett mer jämställt samhälle, så är framförallt lönerna fortfarande 
ojämställda. Männen har högre makt på arbetsmarknaden och därmed högre lön, även 
om kvinnor och män har samma utbildning (Plantin 2001, s 13 a). En mans inkomst 
ses som överordnad en kvinnas. Det är en av förklaringarna till att män oftare avstår 
från att vara föräldralediga. De avstår då på grund av ekonomiska skäl. Dock så finns 
det de som ändå väljer att dela föräldraledigheten mellan sig trots den ekonomiska 
aspekten (Bekkengen 2002, s 176 ff).  
!  
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3.#Metod!
I metodkapitlet kommer en redogörelse för varför det görs en kvalitativ undersökning 
och hur urvalet gick till. Sedan kommer en beskrivningen av hur intervjun genomförs 
samt hur bearbetning av det insamlade materialet gått till. Därefter förs en diskussion 
angående de fyra allmänna huvudkraven kring de forskningsetiska reglerna samt 
validiteten och reliabiliteten för undersökningen. 

3.1!Val!av!metod!
 
Det som avgör vilken metod som tillämpas för undersökningen är dess syfte och 
frågeställning. Om forskaren är intresserad av att svar på frågor som: Var? Hur? Vilka 
är relationerna? så bör kvantitativ metod användas. Är forskaren däremot intresserad 
av att tolka människors upplevelser och studera underliggande mönster, bör kvalitativ 
metod istället tillämpas (Patel & Davidsson 2011, s 12). En kvalitativ undersökning 
gjordes med intervjuer som insamlingsmetod, eftersom syftet var att ta reda på hur 
brandmännen gör rent praktiskt för att skapa en balans mellan sitt familjeliv och 
arbetsliv, samt deras tankar och upplevelser kring sin föräldraledighet. Att göra en 
kvalitativ intervju innebär att forskaren, exempelvis vill ta reda på den intervjuades 
uppfattningar om specifika fenomen, vilket gör att forskaren inte kan avgöra vad som 
är det sanna svaret på en fråga, då alla människor har olika uppfattningar (Patel & 
Davidson 2011, s 82). Intervjuerna som genomfördes var halvstrukturerade. Enligt 
Lantz (1993, s 19 ff) innebär halvstrukturerade intervjuer att frågorna ställs i en 
bestämd följd med möjlighet till följdfrågor samt att intervjuerna har en kombination 
av öppna och fasta frågor. Halvstrukturerade intervjuer tillämpades eftersom de 
fångar intervjupersonens tankar och uppfattningar kring ett i förväg bestämt begrepp.  

3.2!Urval!
!
Syftet med undersökning var att ta reda på hur män som arbetar skift och obekväma 
arbetstider hanterar de problem som kan uppstå då de ska försöka kombinera sitt 
familjeliv med sitt arbetsliv, samt hur dessa män ser på faderskap och 
föräldraledighet. På grund av att det har forskats mycket kring kvinnor och deras 
dubbelarbetande, både i hemmet och på arbetet, så var det intressant att se männens 
perspektiv på work life balance. Utgångspunkten var därmed att se om män upplever 
en problematik med work life balance och hur de i så fall löser dessa problem. 
Dessutom var det intressant att se om skiftarbetet påverkar uttaget av föräldradagar.  
Då räddningstjänsten är ett mansdominerat yrke (Bergqvist & Jakobsen 2012), så föll 
valet på att undersöka heltidsarbetande brandmän inom räddningstjänsten.  
 
På räddningstjänsten finns det flera olika yrkesroller, exempelvis brandman eller 
brandingenjör. Är man brandman kan man antingen arbeta heltid eller deltid 
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(Bergqvist & Jakobsen 2012, s 50). Vi valde att intervjua heltidsbrandmän i och med 
att de arbetar långa arbetspass med dygnsskift varannan helg vilket ger dem flera 
lediga dagar i veckan. 
 
Genom en bekant till oss fick vi namnet på en chef inom räddningstjänsten. Första 
kontakten med honom var via telefon, där syftet förklarades och frågan ställdes om de 
var intresserade att delta i undersökningen. I samråd med chefen bestämde vi oss för 
att ta kontakt med en specifik brandstation, där undersökningen sedan genomfördes.  
 
Urvalet av intervjupersonerna skedde genom vår kontaktperson på den specifika 
brandstationen. Finns det ett antal variabler som har teoretisk betydelse för att få ett 
bra urval så kallas det att göra ett strategiskt urval (Trost 1997, s 106). De variabler 
som fanns i vårt urval var att intervjupersonerna var tvungna att ha minst ett barn som 
var under 20 år och att samtliga skulle vara män samt arbeta som brandman på heltid. 
Vi är medvetna om att barnens åldrar kan påverka brandmännens work life balance. 
En brandman med äldre barn kanske inte stöter på liknande problem som de som har 
yngre barn gör. Med hjälp av kontaktpersonen på brandstationen genomfördes sju 
stycken halvstrukturerade intervjuer. I resultatet har vi valt använda fiktiva namn på 
intervjupersonerna för att skydda deras identiteter. Vi är dock medvetna om att det 
kan finnas möjlighet för deras arbetskamrater och bekanta att identifiera dem, då 
partnerns yrke och barnens åldrar nämns. Vi anser dock att utomstående ej ska kunna 
ha möjlighet att identifiera intervjupersonerna, då val av brandstation ej nämns. 
Nedan följer en kort beskrivning av intervjupersonerna:  
 
Intervjuperson 1 väljer vi att kalla Joakim, som är en man i 30-årsåldern. Han har en 
partner som för tillfället är mammaledig, men som annars arbetar i butik. Det gör att 
hon arbetar mycket kvällar och helger. De har tillsammans tre barn varav den äldsta är 
fem år.  
 
Intervjuperson 2 har vi valt att kalla Anders, som är en man i 40-årsåldern. Anders är 
ensamstående med två barn som är 10 och 16 år.  
 
Intervjuperson 3 har vi valt att kalla Stefan, som är en man i 40-årsåldern. Han har en 
partner som arbetar mestadels dagtid. Tillsammans har de två barn på 13 och 15 år. 
 
Intervjuperson 4 har vi valt att kalla Peter, som är en man i 30-årsåldern. Peter har två 
barn, 3 och 6 år gamla. Han har en partner som arbetar dagtid. 
 
Intervjuperson 5 har vi valt att kalla Johan, som är en man i 30-årsåldern. Johan har 
två barn, 6 och 4 år gamla. Han har en partner som arbetar deltid, cirka två kvällar i 
veckan.  
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Intervjuperson 6 har vi valt att kalla Eric, som är en man i 20-årsåldern. Han har en 
partner som för närvarande är mammaledig, men som annars arbetar dagtid inom 
kommunen. De har tillsammans ett barn på cirka 1 år. 
 
Intervjuperson 7 har vi valt att kalla Tomas, som är en man i 40-årsåldern. Tomas har 
två barn som är 21 år och 19 år. Hans partner arbetar också skift på en fabrik. 

3.3!Konstruerande!av!intervjuguiden!
!
Enligt Lantz (1993, s 62 f) bör forskaren använda sig av teoretiska förförståelsen för 
att konstruera sin intervjuguide. Vår intervjuguide konstruerades med teorikapitlet 
som grund. Några bakgrundsfrågor ställdes till intervjupersonerna, så som ålder, antal 
barn och om de hade en partner. Om intervjupersonen hade äldre barn ställdes även 
frågor om hur det var när deras barn var yngre för att få en mer övergripande bild av 
deras work life balance. Frågorna var uppdelade i tre underkategorier: arbete, familj 
och fritid. I slutet ställdes en övergripande fråga om deras syn på ett bra föräldraskap. 
Enligt Lantz (1993) kan det vara bra att göra en provintervju innan första intervjun för 
att kunna granska de frågor som skall ställas. Intervjuguiden testades inte i en 
provintervju för att se om intervjufrågorna var väl konstruerande. Det skulle kunna 
varit en fördel att ha gjort en provintervju innan första intervjun för att kontrollera 
vilka frågor som var relevanta för undersökningen 

3.4!Genomförandet!av!intervjuerna!
!
De sju intervjuerna genomfördes på brandstationen i deras fikarum. Innan intervjun 
startade så informerades brandmännen om att vi kom från Karlstad universitet, vad 
syftet med undersökningen var samt varför valet föll på att göra våra intervjuer på 
deras brandstation. Dessutom informerades intervjupersonerna om att den insamlade 
datan även kommer att användas i jämställdhetsprojektet, ”Den genuskodade 
räddningstjänsten” som görs av Karlstad Universitet. Under intervjun ställde en av oss 
frågorna medan den andra observerade samt ställde eventuella följdfrågor. Rollerna 
byttes efter varje intervju för att intervjua varannan gång. Under intervjun användes 
diktafon för att inte missa några viktiga detaljer. Enligt Trost (1997, s 50 f) måste 
forskaren ha tillstånd av intervjupersonen för att få spela in intervjun. Fördelen med 
att spela in intervjun är att svaren registeraras exakt. Nackdelen är dock att 
inspelningen kräver att forskaren transkriberar varje intervju, vilket kan vara 
tidskrävande och kostsamt. Ytterligare en nackdel kan vara att intervjupersonen kan 
känna sig begränsad av bandspelaren och därför inte talar lika fritt.  
 
I vår undersökning varierade intervjuerna i längd beroende på hur mycket 
intervjupersonerna hade att berätta. Intervjuerna varade allt ifrån 16 minuter till 42 
minuter långa. Det sammanlagda inspelningsmaterialet var drygt tre timmar. 
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!

3.5!Bearbetning!av!material!
!
Vi har valt att utgå ifrån en vidareutveckling av Grounded Theory som utvecklats av 
Corbin & Strauss (2008) när vårt datamaterial bearbetades och sedan presenterades i 
en analys. Grounded Theory är från början är en teori som skapades av Glaser och 
Strauss (1967) som ett sätt att behandla och förstå empiriskt material. Enligt Corbin 
och Strauss (2008) handlar Grounded Theory om att skapa nya teorier utifrån det 
insamlade empiriska materialet. Vid kvalitativ forskning är det viktigt att belysa 
deltagarnas ord och handlingar. Forskaren bör ha en objektiv syn på det insamlade 
materialet, det är inte forskarens uppfattning av materialet som ska stå i centrum. I 
analysarbetet ska man enligt Corbin och Strauss (2008) koda materialet och hitta 
etiketter och teman som är beskrivande för intervjun. Efter kodningen kan forskaren 
välja att skriva memos i samband med bearbetningen av materialet. Det är ett 
strukturerat sätt att skriva anteckningar som sedan kan användas i analysen. I memos 
kan man se kopplingar mellan olika teman för att sedan skapa en teori av det 
analyserade materialet.  Syftet med vår undersökning var dock inte att skapa en ny 
teori av vårt insamlade material, utan att istället se hur brandmännen gör för att kunna 
balansera sitt arbetsliv med sitt övriga liv utifrån befintliga teorier. Grounded Theory 
valdes som analysmetod för att få en bättre överblick över materialet och se de 
övergripande kategorierna samt vilka samband som kunde urskiljas. 
 
Efter att intervjuerna var färdiga transkriberades dessa för att lättare kunna analysera 
resultatet. Analysen började med att vi kodade de transkriberade intervjuerna för att få 
en bättre överblick av det insamlade materialet. Exempel på koder som används är: 
föräldraledighet, delade hushållsuppgifter, egentid och gemensamma beslut. 
Materialet delades sedan in i fem kategorier: Att arbeta som brandman, arbetstidens 
positiva påverkan, arbetstidens negativa påverkan, uppdelningen av hushållsarbetes 
påverkan och föräldraledighet. Under dessa kategorier har en sammanställning gjorts 
av det bearbetade materialet samt de koder som framkom genom tillämpningen av 
Grounded Theory (Corbin & Strauss 2008, s 1, 33, 49). Citat har används när 
brandmännens egna ord och tankar har varit talande för uppsatsens 
undersökningsområde. Utifrån relevanta teorier och det insamlade intervjumaterialet 
har vi försökt skapa en förståelse för hur brandmännen gör för att få en bra work life 
balance samt hur skiftarbetet påverkar uttag av föräldraledighet. Vi har dessutom 
försökt se om uppdelningen av brandmännens hushållsuppgifter har en påverkan på 
work life balance.  

3.6!Fyra!allmänna!huvudkrav!kring!forskningsetiska!regler!
 
Enligt vetenskapsrådet finns ett individskyddskrav som skyddar individer från att bli 
kränkta eller förödmjukade i samband med forskning. Det finns dessutom krav på 
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forskningen att den ska bedrivas med hög kvalitet och inriktas på väsentliga frågor. 
Det här kravet kallas forskningskravet och det kan hända att dessa två kraven behöver 
ställas mot varandra, det vill säga att forskaren måste väga den information som 
framkommer i undersökningen mot de eventuella negativa konsekvenserna för 
deltagarna. Individskyddskravet är uppdelat i fyra huvudkrav kring forskningsetiska 
regler: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. 
 
Informationskravet innebär att intervjupersonen blir informerad av forskaren om 
vilket syfte som ligger bakom undersökningen. Det är viktigt att även berätta för 
intervjupersonen att dennes medverkan är helt frivillig och att han får avbryta 
intervjun om han skulle vilja.  
 
Samtyckeskravet handlar om att de som berörs av undersökningen har samtyckt till att 
delta. Vill deltagaren avbryta intervjun finns det möjlighet till det och ska inte få 
några negativa konsekvenser för deltagarna. Deltagaren får heller inte utsättas för 
påtryckningar eller någon slags påverkan för att fortsätta intervjun. Det bör heller inte 
finnas ett beroendeförhållande mellan intervjupersonen och forskaren. Då 
beroendeförhållandet inte kan undvikas bör intervjun göras på ett annat sätt, 
exempelvis att forskaren inte kan identifiera källan (vetenskapsrådet).  
 
Konfidentialitetskravet innebär att utomstående personer inte ska kunna identifiera 
intervjupersonen genom de uppgifter han lämnat. Det är särskilt viktigt om dessa 
personen ingår i en speciellt utsatt grupp eller är lätt att känna igen. Det ska även vara 
omöjligt för utomstående att komma åt uppgifterna som lämnats av den intervjuade. 
Handlar intervjun om etiskt känsliga uppgifter kan det vara bra att skriva på ett 
tystnadspliktsavtal för att skydda uppgiftslämnaren. Det kan finnas en risk för att 
intervjupersonen oavsiktligt identifieras. Den kunskapen som intervjun ger bör 
övervägas mot de eventuella negativa konsekvenser uppgifterna kan få för 
intervjupersonen om denne bli identifierad.  
 
Nyttjandekravet handlar om att den information som kommit fram genom intervjun 
endast ska användas till forskningssyfte. De uppgifter som lämnats får inte utan den 
berördes medgivande användas till beslut som kan påverka individen negativt 
(vetenskapsrådet). 
 
Intervjupersonerna informerades om vad syftet med undersökningen var samt att 
undersökningen ingår i ett jämställdhetsprojekt som Karlstads universitet genomför. 
Vi var noga med att tala om att det var helt frivilligt att delta och att de fick lämna när 
helst de ville under intervjun. Samtliga intervjupersoner samtyckte till att delta i 
undersökningen och alla stannande kvar och fullföljde intervjun. Det fanns inget 
beroendeförhållande att ta ställning till då vi aldrig träffat någon av 
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intervjupersonerna tidigare. Vi upplevde att det inte fanns några påtryckningar för 
brandmännen att stanna kvar då vi var tydliga i början med att de fick lämna när de 
ville.  
 
Intervjupersonerna informerades om att deras svar under intervjun var helt 
konfidentiella och att ingen utomstående skulle kunna identifiera dem. För att 
försäkra oss om att intervjupersonerna inte skulle kunna identifieras valde vi att ge 
alla brandmän andra namn och inte namnge deras partner eller barn. De fick även veta 
att all information som kommit fram under intervjun endast skulle användas av oss 
och de som arbetar inom jämställdhetsprojektet på Karlstads Universitet. 
Informationen kommer inte att användas till något annat syfte som skulle kunna 
påverka individen negativt.  

3.7!Reliabilitet!och!validitet!
!
Reliabilitet och validitet är två begrepp som skiljer sig åt beroende på om kvantitativ 
forskning eller kvalitativ forskning beskrivs. Validiteten i kvantitativforskning 
innebär att forskaren undersöker det som var avsett att undersökas och reliabilitet 
innebär att undersökningen sker på ett tillförlitligt sätt. För att få en hög reliabilitet i 
en kvantitativ undersökning vill man få samma resultat oberoende av när och var 
undersökningen sker. I en kvalitativ undersökning däremot, är det viktigare att fånga 
det unika i varje situation, vilket gör att forskaren inte är intresserad av att erhålla 
samma svar (Patel & Davidson 2011, 106). I vår undersökning försökte vi anpassa 
intervjufrågorna till varje intervjuperson, för att fånga deras unika situation. 
Följdfrågor ställdes där det kändes nödvändigt, för att utveckla en del av svaren samt 
valdes en del frågor bort på grund av att de var överflödiga.  
 
När en kvalitativ undersökning genomförs är begreppen reliabilitet och validitet mer 
sammanflätade än vad som är fallet om man gör en kvantitativ undersökning. 
Begreppet validiteten får en större betydelse inom den kvalitativa forskningen, på 
grund av att den genomsyrar hela forskningsprocessen inte bara datainsamlingen som 
validiteten gör vid en kvantitativ undersökning. Validiteten kopplas till om forskaren 
lyckas skapa en tillförlitlig tolkning av det insamlade datamaterialet. Forskaren bör 
vara medveten om de val han gör vid hanteringen av det insamlade datamaterialet och 
hur dessa val kan påverka analysen (Patel & Davidson 2011, s 106 ff). Brandmännen 
valde vid intervjutillfällena platsen för intervjun, vilket kan ha påverkat validiteten. 
Intervjuerna genomfördes i deras fikarum, där det under flera tillfällen passerade 
andra medarbetare. Det kan ha påverkat intervjupersonens svar i och med att de andra 
medarbetarna kunde höra vad intervjupersonerna svarade på frågorna. Det är dock 
svårt att säga hur mycket det här påverkade intervjupersonerna, då frågorna inte tog 
upp känsliga ämnen.  
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Transkriberingsarbetet delades upp lika mellan oss, vilket gjorde att transkriberingen 
utfördes på olika sätt. Det sattes inte från början upp några riktlinjer för hur 
transkriberingen skulle genomföras, vilket kan ha påverkat validiteten. Hälften av 
transkriberingarna skrevs med talspråk och utan tillägg av skiljetecken. Resterande 
transkriberingar skrevs mestadels om till skrivspråk och med tillägg av skiljetecken. I 
resultatet valdes det därför att lägga till skiljetecken vid citat. Det kan ha påverkat 
vilka citat som valdes ut till resultatet. Citaten valdes dock ut för att på bästa sätt 
beskriva intervjupersonernas olika situationer och upplevelser och inte beroende på 
hur de transkriberades. Det här upplever vi inte ha påverkat validiteten nämnvärt, då 
tolkningen av resultaten är oberoende av om det är tal- eller skrivspråk i 
transkriberingen.     
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4.#Resultat(och(analys 
Resultatet och analysen är uppdelat i fem kategorier: Att arbeta som brandman, 
arbetstidens positiva påverkan, arbetstidens negativa påverkan, uppdelningen av 
hushållsarbetes påverkan och föräldraledighet. Frågorna som finns i inledningen 
kommer att besvaras i resultatet och analysen. Inledningsvis kommer vi återge syfte 
och frågeställningar för att underlätta för läsaren.  
 
Syftet med undersökning var att ta reda på hur män på räddningstjänsten gör för att 
kunna balansera sitt arbete som brandman med sitt övriga liv.  
 

• Är det svårt att ha en bra balans mellan arbetsliv och fritid om man arbetar 
skift med obekväma arbetstider, och hur löser brandmän de problem och de 
konflikter som kan uppstå?  

• Har hushållsuppgifterna någon påverkan på brandmännens work life balance? 
• Hur påverkas uttaget av föräldradagar av att heltidsarbetande brandmän 

arbetar långa skift? 

4.1!Att!arbeta!som!brandman!
!
En kort beskrivning av vad som framkom i undersökningen angående brandmännens 
arbetstider och arbetsuppgifter. 

4.1.1!Brandmannayrket!
!
På räddningstjänsten arbetar heltidsbrandmännen delade dygn. Skiften är uppdelade i 
dagpass, nattpass och hela dygnspass. Ett dagpass börjar klockan 07:30 och pågår 
fram till klockan 17:30. Nattpasset börjar när dagpasset slutar, det vill säga klockan 
17:30 och avslutas klockan 07:30. Brandmännen arbetar dessutom varannan helg då 
de gör dygnspass. De börjar då klockan 07:30 på lördag eller söndag och arbetar fram 
till klockan 07:30 dagen därpå. Brandmän har långa arbetspass vilket resulterar i att 
de får flera lediga dagar i veckan. 
 
Under dagpasset har brandmännen varierande arbetsuppgifter, några är schemalagda 
och måste utföras, andra uppgifter kan göras när tillfälle ges. Uttryckningar går dock 
före alla andra aktiviteter och är deras huvuduppgift. Innan ett dagpass börjar går 
brandmännen tillsammans med nattskiftet igenom vad som har hänt under nattpasset. 
De går sedan igenom den utrustning som de har ansvaret för den dagen. Innan 
frukosten har de träning, aktiviteten är beroende av vädret. Efter frukosten har 
brandmännen övning. De har en årlig lista med övningar som ska genomföras. Efter 
lunch är det stationsarbete, som kan se väldigt olika ut från dag till dag. Stationsarbete 
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kan innebära allt ifrån att renovera till att tvätta arbetskläderna. Nattpassen ser 
liknande ut med olika aktiviteter fram till cirka klockan 22:00, därefter kan 
brandmännen välja att sova om de skulle vilja. Dygnspasset däremot har mindre 
schemalagda aktiviteter, det viktigaste är att brandmännen befinner sig på stationen i 
24 timmar för att kunna rycka ut på larm om det skulle behövas. 

4.2!Arbetstidens!positiva!påverkan!
!
Brandmännen upplever att yrket som brandman och deras arbetstider underlättar för 
dem att kunna kombinera sitt arbetsliv med sitt övriga liv på ett framgångsrikt sätt. 
Brandmännens arbetstider och hjälp från närstående och barnomsorg, gör det lättare 
för dem att umgås med familjen och att få tid till att utöva sina fritidsaktiviteter. 

4.2.1!Brandmannayrket!underlättar!work!life!balance!
!
Intervjupersonerna uppger att de inte upplever några svårigheter med att kombinera 
brandmannayrket med sitt familjeliv. De uttrycker att det snarare är tvärtom, att deras 
yrke underlättar, då de har så många lediga dagar i veckan. Stefan beskriver att hans 
arbete som brandman snarare har underlättat för honom att kombinera arbetslivet med 
familjelivet. Joakim upplever inte heller några problem med att balansera familjelivet 
med arbetet som brandman. ”Nej inte med det här yrket. Det är ju värre om man kör 
07-16 och kommer hem på kvällarna”.  
 
Brandmännen i vår undersökning arbetar roterande skift, det vill säga, dagpass, 
nattpass och helgpass. I Kanada var det 73 % av de 1,2 miljoner människor som 
arbetade just roterande skift som var nöjda med sin balans mellan arbetslivet och det 
övriga livet (Williams 2008). Våra resultat kan jämföras med Williams undersökning, 
då även våra intervjupersoner kände att de hade en bra balans mellan arbetslivet och 
det övriga livet. Williams menar också att de som trivs på arbetet känner sig mer 
tillfreds med sin balans mellan familjeliv och arbetsliv. Balansen är kopplad till 
välmående och trivsel på arbetet. Johan och Joakim berättar om arbetskamraterna och 
hur kul de har tillsammans. Johan uttrycker det som att ”Man har en bra kontakt med 
sina kollegor” Williams kan därmed styrka våra tankar om att brandmännen i vår 
undersökning inte upplever några svårigheter att balansera arbetslivet med sitt övriga 
liv. Eric säger att ”Ja, jag tycker ju att det är världens bästa jobb”. 
 
Brandmännen uppger att en av de största fördelarna med sitt yrke är att de arbetar 
långa skift när de väl arbetar. Det betyder att de då får flera lediga dagar under 
veckorna som de kan spendera med barnen eller göra andra aktiviteter på. Eric säger: 
”Jag tycker att arbetstiderna passar perfekt faktiskt. Det är ju som jag sade förut, det 
är lite längre pass och man är ledig lite längre.” 
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4.2.3!Byten!av!arbetspass!
 
Trots att brandmännen har en bra work life balance finns det ändå en del förhållanden 
som de skulle vilja ändra på om det fanns möjlighet. Peter berättar vad han skulle 
vilja ändra på för att får en bättre balans mellan arbetsliv och det övriga livet ”Det går 
ju inte att ändra. Det är ju att ändra på schemat och det går ju inte. Det är ju att byta 
jobb i så fall, men det vill jag ju inte göra heller för jag trivs ju så bra”. Brandmännen 
uppger att de idag kan förändra sitt schema genom att byta skift med någon av sina 
arbetskamrater. Anders beskriver det som: ”Jag förändrar ju mitt schema redan idag 
så att… som brandman i alla fall är det så lätt att byta då vi är så många som kan 
byta”. Anders som är ensamstående ser det som en stor fördel att kunna byta 
arbetspass, då han har sina barn varannan vecka. Anders säger ”Då kan jag jobba lite 
mer ena veckan än den andra”. På grund av att de har relativt enkelt att byta 
arbetspass med varandra så kan de med hjälp av arbetskamraterna undvika den 
tidsbaserade konflikten. Tidsbaserad konflikt innebär att tiden man spenderar i den 
ena sfären står i strid med den tid man kan spendera i den andra sfären (Noon och 
Blyton 2007, s 357).  

4.2.4!Stress!och!egentid!
!
För att undvika stress är det viktigt att brandmännen har platser där de kan känna sig 
avslappnade. Brandmännen uppger bland annat att de upplever minst stress när de har 
egentid eller är barnlediga. Tomas och Stefan säger att de känner sig som minst 
stressade när de är på arbetet. Brandmännen upplever inte sitt arbete som stressigt, 
förutom de tillfällen de får larm om en olycka. Jämförs intervjupersonerna och deras 
upplevelse av stress kan man se likheter i det Hochschild (1997 s 37) kom fram till. 
En man och en kvinna i hennes studie beskrev att ingen av dem kunde koppla av i 
hemmet. Kvinnan kunde koppla av när hon befann sig på arbetsplatsen, medan 
mannen var tvungen att söka egentid genom exempelvis fiske. Tomas och Stefan 
upplever minst stress på arbetet eftersom de har kontroll över sina arbetsuppgifter likt 
kvinnan i Hochschilds studie. Några av de andra brandmännen däremot söker egentid 
för att koppla av, vilket även kan ses i Hochschild. Brandmännen upplever inte sig 
själva som stressade och de känner att de har tid med familj och för sina 
fritidsaktiviteter. Bäck-Wiklund och Bergsten (1997, s 142) menar att mäns 
upplevelse om stress kan kopplas till att tiden inte räcker till deras egna 
fritidsintressen. Brandmännens framgångsrika work life balance kan bero på att de har 
möjlighet till egentid på grund av att de bland annat har långa arbetspass och flera 
lediga dagar i veckan.    

4.2.5!Mycket!tid!för!familjen 
 
Den moderna fadern är idag mer engagerad i sina barns liv än vad de var förr. Det kan 
medföra en problematik för papporna att balansera sitt arbetsliv med sitt familjeliv 
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eftersom de numera både deltar i barnuppfostran och försörjer familjen ekonomiskt 
(Bäck-Wiklund & Bergsten 1997, s 76 f). Den här problematiken finns dock oavsett 
om du är kvinna eller man.  Enligt Lawrence, Root, Perry-Wootens (2008) är många 
pappor rädda för att missa viktiga tillfällen i sina barns liv på grund av sitt arbete. I 
och med att dagens pappor är mer engagerade i barnens liv och har en större roll i 
barnuppfostran har det skapats en ny generation arbetande pappor både arbetar och 
deltar i barnuppfostran. Både Stefan och Anders anser att vara engagerad i barnens liv 
är en viktig del i att vara en bra förälder. Brandmännen anser sig själva vara 
engagerade i sina barns liv, mycket tack vare att de har så pass många lediga dagar i 
veckan, vilket kan vara en stor anledning till varför de inte upplever några problem 
med work life balance. I Bäck-Wiklund och Bergstens (1997, s 143 ff) studie 
upplever inte männen att deras familjeliv och arbetsliv står i konflikt med varandra. 
Det är snarare tvärtom, de får inte dåligt samvete när de går till arbetet utan tycker att 
det kan vara skönt att arbeta. Anders upplevelser skiljer sig från de i Bäck-Wiklund 
och Bergstens studie på grund av att han känner dåligt samvete när han skall arbeta då 
han varit ledig flera dagar.  Anders berättar ”Nej! Får man höra från barnen då. Men i 
själva verket kanske jag har varit hemma fyra dagar av fem, och föräldrar vi jobbar, 
de flesta i all fall”. Det kan vara så att Anders barn har blivit vana att deras pappa är 
hemma mycket under vardagarna och därmed reagerar barnen negativt de dagar han 
arbetar, vilket kan innebära att det egentligen inte föreligger någon konflikt. 
!
De flesta i Hochschilds (1997, s 49) studie upplevde att deras tid inte räckte till och 
valde därför att utföra så mycket hushållsarbete och aktiviteter som möjligt på så kort 
tid som möjligt. Hochschild anser att tidspressen som har uppstått och Taylors 
scientific management kan vara grunden till det nya begreppet kvalitetstid. Taylor 
(1919, s 12 ff) kom med vetenskapliga beräkningar fram till att det finns optimala sätt 
att utföra olika aktiviteter. Enligt Hochschild kan kvalitetstid ses som ett sätt för 
föräldrarna att kompensera barnen för all den tid de lägger på att arbeta. De försöker 
därmed att få samma resultat genom att umgås med sina barn en kortare tid som man 
förr fick när man umgicks en längre tid med barnen. Johan anser att det är viktigt att 
både spendera kvalitetstid och kvantitetstid med sina barn. ”Det är klart att man ska 
spendera mycket tid med sina barn. Och i mitt fall får jag ju göra det”. Det är först 
och främst barnen som drabbas av effektiviseringen i hemmet. Barn tycks hellre vilja 
ha kvantitetstid med sina föräldrar än kvalitetstid (Hochschild 1997, s 49 f).  
 
Tomas berättar att det är viktigt att både spendera kvalitetstid och kvantitetstid med 
sina barn. Han säger ”Nu är de ju vuxna, så nu vill de ju inte umgås med en annan. 
Men åker man utomlands vill de ju med givetvis. […] Det är kul också att de vill följa 
med nu när de är vuxna”. Då hans barn är vuxna behöver de kanske inte kvantitetstid 
med föräldrarna på samma sätt som när de var yngre. Enligt Emslie och Hunt (2009) 
kan män ha större problem med att balansera arbetslivet med familjelivet när barnen 
är yngre. Det kan bero på, enligt Hochschild (1997, s 49 f) att yngre barn behöver mer 
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kvantitetstid med sina föräldrar, vilket kan innebära att föräldrarna får mindre tid över 
till andra aktiveter som exempelvis att spela golf. När de kommer upp i tonåren kan 
det finnas ett större behov av att spendera kvalitetstid med sina föräldrar istället för 
kvantitetstid. Det kan därför vara svårare att kombinera sitt arbete med sitt familjeliv 
när barnen är små. Det tycks dock inte vara så för brandmännen i vår undersökning, 
mycket på grund av deras arbetstider.    
 
I och med att brandmännen är så mycket lediga under veckorna, kan det enligt Stefan 
vara svårt att veta vad som är kvalitet och kvantitetstid med barnen. ”Den enda 
gången som jag kan tycka att det är riktig kvalitet, det är när vi är hela familjen och 
gör någonting tillsammans”. Peter berättar att det är de lediga dagarna som gör att han 
har mycket kvantitetstid tillsammans med sina barn och han säger ”Kvalitetstiden 
kommer ju mer på helgen då man är ledig allihop”. Brandmännen ser kvantitetstiden 
med barnen som någonting positivt då de får vara delaktiga och mer engagerade i 
barnens liv. Joakim berättar att det under föräldraledigheten har blivit mycket 
kvantitetstid med barnen, då han har tre barn tycker han att det kan vara viktigt att 
spendera kvalitetstid med ett barn i taget. Han säger ”Sen kan jag ju ta ett barn och 
åka iväg ibland och spendera mer tid med det”. Kvalitetstid med familjen kan vara 
svårt att få ihop i och med att de arbetar dygnsskift varannan helg. Kvantitetstid med 
barnen däremot har brandmännen på grund av att de arbetar långa skift när de väl 
arbetar. Brandmännens arbetstider kan därmed påverka deras work life balance både 
negativt och positivt som vi tidigare har sett. De är mycket lediga på vardagarna när 
barnen är på skolan eller dagis vilket gör att de kan få andra aktiviteter gjort under 
den tiden, som exempelvis motionera. Med det här perspektivet kan arbetstiden 
mestadels gynna brandmännen och deras work life balance. 

4.2.6!Övrig!tid!
!
Brandmännen uppger att de ibland spelar golf på sin fritid och att de är aktiva och 
gillar att motionera. Joakim säger ”Man får betalt för att sporta och idrotta och umgås 
med likasinnade personer”. Bergqvist och Jakobsen (2012, s 52) menar att de flesta 
inom räddningstjänsten spenderar sin lediga tid med familjen samt motionerar. Det 
kan vara fördelaktigt för de som ägnar sig åt motion på fritiden, då de som brandman 
får motionera på arbetstid. Utöver att vara aktiva spenderar de flesta brandmännen sin 
lediga tid med sin familj och sina barn. Joakim säger ”Barn är min lediga tid. Vi har 
ju gett oss in i det här med familjelivet med egen vilja”. Han säger också att den 
lediga tiden sällan spenderas med kompisar. Joakim menar att tiden inte riktigt räcker 
till för att kunna umgås med vänner. Om man spenderar för lite tid med sin familj och 
sina vänner så kan det vara ett tecken på att man är missnöjd med sin balans mellan 
arbetsliv och familjeliv (Williams 2008).  Det vi kan se i Joakims svar är att, till 
skillnad från Williams tankar så handlar inte Joakims brist på tid tillsammans med 
vännerna om kombinationen mellan arbetsliv och familjeliv utan istället om 
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prioriteringar. Joakim väljer att spendera sin lediga tid med sin familj och med sina 
barn.  

4.2.7!Stöd!och!hjälp!underlättar!!
!
Brandmännen har barn i olika åldrar och de har haft eller kommer att ha sina barn på 
dagis. I Svensk Skollag (2010:800) 8 kap 5-6§§ beskrivs att barn över ett år har rätt 
till kommunal barnomsorg under den tiden som föräldrarna förvärvsarbetar. Om 
föräldrarna är arbetslösa eller är föräldralediga har barnen ändå rätt till i genomsnitt 
15 timmar i veckan på förskolan. Joakim och Johan har sina barn på dagis 15 timmar 
per vecka. Johan säger också att de kanske inte behöver dessa timmar på dagis, men 
de känner att de fyller en funktion. Johans äldsta barn går på fritids, men inte så ofta, 
då Johan är hemma mycket på dagarna då han arbetar skift.  
 
Hämtningen och lämningen av barnen på dagis och fritids är något som brandmännen 
uppger att de hjälps åt med tillsammans med sin partner. Hur de löser det varierar 
beroende på arbetstiderna. Intervjupersonerna säger dock att det är de som sköter 
hämtning och lämning mest då de har många lediga dagar. Anders, däremot som är 
ensamstående, hämtar och lämnar barnen den veckan som han har barnen hos sig. 
Eric situation ser lite annorlunda ut då hans barn inte börjat på dagis än och hans 
partner fortfarande är föräldraledig. Brandmännen säger att de händer att de behöver 
eller behövde hjälp med hämtning och lämning av barnen från dagis eller fritids av 
närstående när de har problem att göra det själva. Det kan uppstå en tidsbaserad 
konflikt för brandmännen då de har långa arbetspass. Tidsbaserad konflikt innebär att 
tiden man spenderar i den ena sfären står i strid med den tid man kan spendera i den 
andra sfären (Noon & Blyton 2007, s 357). Den här konflikten kan uppstå de få dagar 
som brandmännen arbetar, vilket kan betyda att de är mer beroende av sin partner 
eller närstående. Om de har svårt att få hjälp från partner eller närstående kan det 
påverka brandmännens work life balance. De tycks dock inte ha problem med att 
kunna få hjälp med hämtning och lämning av barnen de dagar de behöver det. 

4.3!Arbetstidens!negativa!påverkan!
!
De få svårigheter som kan uppstå på grund av brandmännens arbetstider och 
arbetsscheman är att de arbetar helger och storhelger när alla andra är lediga. 
Brandmännen arbetar långa nattpass och dygnspass vilket också kan försvåra deras 
work life balance. Arbetstiderna kan dessutom skapa problem med att vara delaktig i 
barnens fritidsaktiviteter.  

4.3.1!Att!arbeta!helger!och!storhelger!
!
Arbete inom räddningstjänsten kan innebära svårigheter med att kombinera sitt arbete 
med sitt övriga liv på grund av att de arbetar mycket helger och storhelger. Dessa 
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svårigheter är inte specifika för just räddningstjänsten utan finns även inom andra 
yrkesgrupper exempelvis inom handeln och sjukvården som också behöver arbeta när 
andra är lediga (Bergqvist & Jacobsen 2012, s 65). Stefan och Peter menar att de kan 
gå miste om en hel del då de måste tacka nej till att umgås med vänner och familj då 
de arbetar helg. Eric säger ”Enda nackdelen är väl egentligen att det är varannan helg 
som blir upplåst. […] Men det är ju de passen, 24 timmar, som frigör tid under 
veckorna man är ifrån. Så att det är ju lite ge och ta”. När brandmännen är på arbetet 
gör de långa skift, vilket kan ses som en tidsbaserad konflikt (Noon & Blyton 2007, s 
357). De spenderar hela dygn på arbetet varannan helg, vilket kan betyda att de då 
inte är tillgängliga för familjen och hushållet. Arbetstiderna kan därmed påverka 
familjen i och med att de flesta arbetar under vardagarna och barnen är på dagis eller i 
skolan. Det kan skapa en obalans mellan arbetslivet och det övriga livet.  

4.3.2!Mindre!sömn!vid!nattarbete!
!
En upplevelse av obalans mellan familjeliv och arbetsliv kan förklaras på två sätt. Om 
en press från familjelivet upplevs kan det bli svårt för arbetstagaren att genomföra 
sina arbetsuppgifter. Upplevs istället en press från arbetet kan den pressen leda till att 
man inte uppfyller sitt ansvar i det övriga livet (Noon & Blyton 2007, s 357).  
Brandmännen uppger att de har vilande natt, vilket innebär att de får sova på arbetstid 
så länge de inte får in något larm. De säger att de ibland sover ett par timmar efter att 
de arbetat ett nattpass. Stefan däremot sover inte efter ett nattpass utan tar igen det på 
lediga dagar. ”Man är ju som en zombie sen i alla fall hela dagen, men man tar ju 
hand om det som måste tas hand om, så det är ju barn och familjen”. I Williams 
(2008) undersökning var det just sömn som skiftarbetarna drog ner på för att få tid till 
att spendera med familjen och göra hushållsarbete. Brandmännen behöver ta igen den 
sömn på lediga dagar, vilket kan innebära att ett par timmar då går förlorade. Det kan 
betyda att pressen från arbetet gör att de inte hinner uppfylla sitt ansvar i hemmet på 
sina lediga dagar (Noon & Blyton 2007, s 357). Det kan också innebära att timmarna 
relaterade till arbetet blir längre, vilket kan påverka partnern negativt. Det kan tänkas 
bli en tidsbaserad konflikt enligt (Noon & Blyton 2007, s 357) eftersom det bli fler 
arbetsrelaterade timmar för att ta igen sömnen under sin lediga tid.   

4.3.3!Barnens!fritidsaktiviteter!och!brandmännens!arbetsscheman!
!
Det finns ytterligare konflikter som kan uppstå mellan brandmännens arbetstider och 
familjelivet. Arbetsschemat kan skapa svårigheter att vara delaktig i barnens 
fritidsaktivitet.  De brandmän som har äldre barn är mycket involverade i sina barns 
fritidsintressen. Både Stefan och Tomas har varit delaktiga i barnens idrott, då de varit 
ledare i många år. Anders däremot uppger att arbetstiderna är ett hinder för honom att 
kunna vara mer delaktig i barnens aktiviteter. Lawrence, Root och Perry-Wootens 
(2008) säger att de som har svårast att kombinera familjelivet med arbetslivet är de 
som arbetar eftermiddagsskiften, då det krockar med barnens fritidsaktiviteter. De 



!

!
!

35!

säger också att det kan skapa konflikter mellan pappornas arbetstider och barnens 
fritidsaktiviteter. Stefan och Tomas har aldrig upplevt någon konflikt mellan sitt 
arbetsschema och barnens fritidsaktiviteter. De upplever ingen tidsbaserad konflikt 
(Noon & Blyton 2007, s 357) men Anders däremot uppger att arbetstiderna är ett 
hinder för honom att kunna vara mer delaktig i barnens aktiviteter. En tanke är att 
Anders konflikt mellan sitt arbetsschema och barnens fritidsaktiviteter kan bero på att 
han är ensamstående, då både Stefan och Tomas har en partner som kan hjälpa till.  

4.4!Hushållsarbetets!påverkan!på!work!life!balance!
!
Uppdelningen av hushållsarbetet kan gynna work life balance för brandmännen då de 
har mycket ledig tid att utföra dessa på.  

4.4.1!Uppdelningen!av!hushållsarbetet!
!
Brandmännen berättar att de delar på hushållsuppgifterna med sin partner, men att de 
kanske gör lite mer då de har fler lediga dagar i veckan. Anders som är ensamstående 
får en del hjälp av sina barn i hushållet, annars så sköter han hushållsuppgifterna 
själv. Peter säger att ”Det blir ju stökigt när man har barn, det blir ju grejer överallt. 
Men då brukar jag plocka lite, och ibland dammsuger jag”. Peter brukar se till att det 
är städat tills hans partner kommer hem från arbetet.  
 
Eric berättar om hur deras uppgifter i hushållet fördelas mellan honom och hans 
partner. Han brukar ofta meka med bilen, men förklarar det som ”Det är nog mer av 
egenintresse än traditionella könsroller tror jag. Eller vet jag rättare sagt.” Även 
Joakim berättar om fördelningen i hemmet och förklarar att det ligger ett egenintresse 
bakom uppdelningen. Han säger att det inte är könsindelat hemma hos dem, även om 
hans partner lagar mat och tvättar medan han renoverar huset. Män och kvinnor ser på 
familjeprojekten på liknande sätt, dock skiljer sig handlingarna åt i vardagslivet. ”I 
ord är familjeprojektet gemensamt och könsneutralt, i handling är det individuellt och 
könsspecifikt” (Bäck-Wiklund & Bergsten 1997, s 190). Både Braun, Vincent och 
Ball (2011) och Weismann, Boeije, van Doorne-Huiskes och den Dulks (2008) menar 
att män kan ses av kvinnorna som medhjälpare i hemmet enligt traditionella 
könsroller. Kvinnor bekräftar männen som medhjälpare genom att de omedvetet 
förklarar och påpekar vilka hushållsuppgifter som ska utföras. Kvinnorna har 
fortfarande det största ansvaret för hemmet och familjen samtidigt som de 
lönearbetar, vilket kan ses som dubbelarbete. Med informationen som framkommit av 
resultatet är det svårt att dra slutsatser om brandmännen endast kan ses som 
medhjälpare i hushållet. På grund av att brandmännen är lediga ett flertal dagar i 
veckan så kanske de tar egna initiativ och själva ser vilka hushållsuppgifter som ska 
göras utan instruktioner från sin partner.  
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Under intervjuns gång kom det fram att det kanske finns en tendens till 
könsuppdelning av hushållsuppgifterna. Det här antagandet baseras bland annat på det 
Eric säger, vilket är att det ligger ett egenintresse i uppdelningen och inte traditionella 
könsroller, då Eric har som intresse att meka med bilen. Joakim säger också att deras 
uppdelning inte är könsindelad, men att det ändå är hans uppgift att renovera huset 
medan hans partner exempelvis lagar mat och tvättar. Brandmännen utför de typiskt 
manliga uppgifterna i hemmet, men de utför även andra hushållsuppgifter när de är 
lediga, så som städa, tvätta och laga mat. Vi kan se att brandmännen i vår 
undersökning tycks ha ett dubbelarbete likt det som kvinnor sägs ha eftersom de utför 
mycket hushållsarbete när de är lediga. I och med att hushållsarbete kan göras av 
brandmännen på dagtid när partnern arbetar och barnen är på dagis eller i skolan så 
kan de få mer tid över att umgås med familjen. Det kan gynna deras balans mellan 
arbetsliv och familjeliv.  !!

4.5!Föräldraledighet!
!
Vid föräldraledighet på räddningstjänsten har brandmännen fördelen att de får vara 
lediga uppemot en månad i samband med förlossningen. Trots att Sverige har infört 
flera socialpolitiska initiativ som ska verka för jämställdheten, så är det fortfarande 
mammorna i vår undersökning som tar ut det mesta av föräldraledigheten. Det beror 
på att brandmännen i vår undersökning inte behöver ta ut mer ledighet, då de ändå är 
lediga mycket på vardagarna. Därför kan man fundera på om försäkringskassans 
regler är anpassade för skiftarbetare. I nuläget finns många nyblivna föräldrar som vill 
ta ut föräldraledighet under sommaren. Det har skapat en del svårigheter för 
arbetskamraterna, då beredskapen på brandstationen kan vara för dålig. Det kan 
påverka brandmännens work life balance, då de kan bli tvungna att avstå från att ta ut 
fler föräldradagar. 

4.5.1!Tio!arbetspass,!inte!tio!arbetsdagar!
!
I Sverige har fadern rätt till tio föräldradagar i samband med förlossning samtidigt 
som mamman är föräldraledig (Försäkringskassan 1). Brandmännen har ett fåtal 
dagpass i veckan, vilket gör att de tio första förlossningsdagarna istället blir tio 
arbetspass. De blir därför föräldralediga i cirka en månad när barnet är nyfött, vilket 
kan ses som unikt. Brandmännen som är med i undersökningen var hemma de tio 
första dagarna eller arbetspassen, hur länge de var föräldralediga varierade dock. 
Anders säger att han tog ut föräldraledighet när hans äldsta barn var tre månader och 
var då föräldraledig i cirka ett år. Han säger ”Det var bland det bästa jag gjort i hela 
mitt liv. Det måste jag ju säga. Då var man ju med från början”. Eric har hittills varit 
föräldraledig de första tio arbetspassen, men planerar att ta ut sin föräldraledighet 
efter sommaren. Tanken är att han ska vara föräldraledig i fem månader.  
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4.5.2!Sveriges!socialpolitiska!initiativ!
!
Brandmännens uttag av föräldraledighet skiljer sig från Hochschilds (1997, s 66) 
studie där männen inte tagit ut någon föräldraledighet. En av männen i studien 
berättar att han inte tagit ut en enda semesterdag när barnen var små. Flera av männen 
i Hochschilds undersökningen berättade också att de i efterhand ångrat att de arbetat 
så mycket när barnen var små. Förklaringen till det kan ligga i att Hochschild har 
gjort sin studie i USA, som inte har en föräldraförsäkring som liknar Sveriges. Enligt 
Plantin (2001, s 13 a) kan det därför vara enklare att balansera familjelivet med 
arbetslivet i Sverige på grund av de socialpolitiska initiativ som införts, vilket 
underlättat för män att delta i familjelivet och vardagslivet. Även Emslie och Hunt 
(2009) fick i sin studie fram att männen de studerade arbetade långa dagar och mycket 
övertid när deras barn var små, vilket de ångrade i efterhand. Deras undersökning 
gjordes dock i Storbritannien som har en föräldraförsäkring som även den skiljer sig 
från Sveriges föräldraförsäkring, då föräldraledigheten är obetald 
(Barnomsorgsguiden).  

4.5.3!Mödrar!tar!fortfarande!ut!mer!föräldraledighet!
!
Joakim och Peter säger att det var naturligt för dem att mamman var föräldraledig i 
början på grund av att hon ammar. Peter uppger också att ”Det är lite inrotat i vårt 
samhälle, att mamman är hemma ett år. Så hon var hemma ett år, sen var jag hemma 
några månader extra”. Tomas beskriver det som ”Ja vi delade, men hon hade ju mer 
givetvis”. Joakim säger även att anledningen till att hans fru var föräldraledig längre 
beror på att hon tycker det är skönare att vara ifrån arbetet än vad han tycker. Dagens 
moderna pappor är mer engagerade i barnens liv än förr, även om det fortfarande är 
kvinnorna som har det största ansvaret för barnens omsorg (Bäck-Wiklund & 
Bergsten 1997, s 76 ff). Våra resultat stödjer deras tankar kring föräldraskap och att 
det fortfarande är kvinnorna som har största ansvaret för barnens omsorg. 
Brandmännen i vår undersökning var föräldralediga, men det visar sig att deras 
partner tycks tagit ut det mesta av föräldraledigheten.  

4.5.4!Uppdelningen!av!föräldraledigheten!
!
Brandmännen poängterar att de har många dagar ledigt i veckan och därför tar de inte 
ut föräldraledighet under det enda dagpasset de har under veckan. Johan säger att det 
skulle vara oekonomiskt att vara föräldraledig det enda passet han arbetar när han 
ändå är ledig mycket. Det här är en anledning till varför han tog ut sin 
föräldraledighet i samband med semestern. Joakim delar synen om att inte vara ledig 
sitt enda dagpass. Det traditionella faderskapet har sedan länge inneburit att försörja 
familjen ekonomiskt. Klarar man inte av att försörja sin familj kan det finnas en risk 
att den manliga identiteten försvagas (Braun, Vincent och Ball 2011). Enligt 
Bergqvist och Jacobsen (2012, s 60) så kan det vara svårigheter för de som arbetar 
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inom räddningstjänsten att ta ut föräldraledighet på grund av att ekonomin då skulle 
kunna påverkas negativt. Deras extratillägg för obekväma arbetstider räknas inte in i 
föräldrapenning, då den baseras på grundlönen. Bekkengen (2002, s 176 ff) menar att 
män kan avstå från att vara föräldralediga av ekonomiska skäl. Det på grund av att 
mannens lön kan ses som överordnad kvinnans. Det finns dock de familjer som väljer 
att dela på föräldraledigheten, trots det ekonomiska avseendet. Johan och Stefan säger 
att de helst inte missar de få dagpassen de har under veckorna. Stefans partner är 
hemma för vård av sjukt barn de dagar Stefan arbetar. ”Hon jobbar ju varje dag ändå, 
så då kan det ju vara skönt för henne att vara hemma. Plus att hon tjänar ju mer än jag, 
så att då tjänar vi ju bättre peng på det”.  

4.5.5!Skiftarbetare!och!försäkringskassan!
!
Eric förklarar varför föräldradagarna kommer att delas upp som dem gör  

Att dela hälften går egentligen inte. Tiden hemma kommer att bli ungefär 
samma, men hon får ta ut mer föräldradagar eftersom jag har mer ledigt emellan 
mina pass så det blir lite speciellt så. Försäkringskassan är inte riktigt gjord för 
oss, men vi försöker att ha så jämt delat som möjligt.  

!
Eric anser att Försäkringskassans regler inte är till för dem, det vill säga för 
skiftarbetare. Det kan finnas föräldrar som inte ryms under 
föräldraledighetsstatistiken. Då skiftarbetare är lediga flera dagar i veckan behöver de 
inte ta ut lika många föräldradagar som de kanske behöver om de arbetade dagtid. 
Skiftarbetande föräldrar spenderar kanske mer tid med sina barn än de som tar ut alla 
sina föräldradagar, vilket kan ge en missvisande bild av statistiken kring 
föräldraledighet (Bekkengen 2002, s 189 f). Brandmännen upplever att de har en bra 
work life balance och behöver därför inte mer ledig tid. De spenderar mer än 
tillräcklig tid med sin familj och får vara med i sina barns utveckling trots att de 
arbetar heltid och inte tar ut lika många föräldradagar.   

4.5.6!Föräldraledighetens!konsekvenser!
!
Föräldraledighet kan få olika konsekvenser beroende på vilken typ av arbete 
arbetstagaren som vill vara föräldraledig har. Arbetet delas in i tre kategorier: 
individbaserat, kollektivtbaserat eller teambaserat. Brandmännen har likande 
kompetens och arbetar tillsammans i en arbetsgrupp. Det finns en formell 
arbetsdelning inom arbetsgruppen men de arbetar hela tiden tätt tillsammans. 
Brandmännen måste befinna sig på brandstationen under hela sitt arbetspass, med 
undantag för att åka på uttryckningar. På grund av dessa faktorer upplever vi att 
kollektivtbaserat arbete passar bäst in på brandmannayrket. Att vara brandman 
innebär att man arbetar mycket tillsammans med andra i en grupp. I individ och 
teambaserat arbete har man en specifik kompetens som ingen annan i arbetsgruppen 
har. Det gör att individ och teambaserade arbeten inte tycks vara relevanta på grund 
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av att brandmännen har liknande kompetens. Det är dock så är det kan vara svårt att 
placera in specifika yrken inom dessa tre kategorier (Bekkengen 2002, s 74 f).  
 
Enligt Försäkringskassan (Försäkringskassan 2) kallas den ersättning man får för vård 
av sjukt barn för tillfällig föräldrapenning. Den är, likt föräldrapenningen, baserad på 
80 % av grundlönen. Joakim säger att han och hans partner delar på att vara hemma 
för vård av sjukt barn. Dock är hans partner mammaledig just nu, men de har två lite 
äldre barn som går på dagis. Peter och Johan har partners som har svårt att vara 
hemma från sitt arbete, då de inte finns någon ersättare för dem på deras arbetsplats. 
Det är därför ofta Peter och Johan som får stanna hemma med barnen om de blir 
sjuka. Föräldraskapet blir synligt på arbetsplatsen när arbetstagaren väljer att ta ut 
någon typ av föräldraledighet. Då kvinnor oftast tar ut mer föräldrapenning och är 
hemma för vård av sjukt barn så blir deras föräldraskap mer synligt (Bekkengen 2002 
s 67). Med det som framkommit i intervjuerna samt det Peter och Johan säger kan vi 
anta att deras partner har individbaserade arbeten och därför har svårt att vara hemma 
för vård av sjukt barn. Då Peter och Johan har kollektivtbaserat gör det att de lättare 
kan vara hemma för vård av sjukt barn. Brandmannayrket är ett kollektivtbaserat 
arbete, vilket kan underlätta work life balance.   
 
Brandmännen säger att det inte fått några negativa kommentaren från 
arbetskamraterna när de skulle ta ut sin föräldraledighet. Stefan säger ”Nej, men det är 
ju en självklarhet”. Eric säger dock att ”Jag kan väl förstå kanske om de äldre anser 
att vi har varit hemma längre än vad de har varit kanske, men det är väl en 
generationsfråga. Det är ju ingen som har sagt något negativt direkt, det är det inte”. 
Brandmännen uppger att på räddningstjänsten finns det för tillfället många som precis 
fått sitt första barn. Det innebär att många kommer att ta ut föräldraledighet inom en 
snar framtid. Ledningen har därför haft lite svårigheter att lösa bemanningen under 
sommaren som kommer. Peter känner att han får avstå från att ta ut fler föräldradagar 
på grund av att det då skulle bli svårt för ledningen med bemanningen. Om fler tar ut 
föräldraledigt under sommaren skulle det indirekt kunna påverka medarbetarna 
negativt och därför väljer han att avstå från att ta ut fler dagar just nu. När 
arbetstagare med kollektivbaserade arbeten väljer att ta ut föräldraledighet är det 
främst arbetskamraterna som påverkas negativt av ledigheten (Bekkengen 2002, s 73 
f). Bergqvist och Jakobsen (2012, s 62) ser liknande problematik inom 
räddningstjänsten när en brandman väljer att vara föräldraledig. Uttag av 
föräldraledighet inom räddningstjänsten kan påverka arbetsgruppen då de får högre 
arbetsbelastning och spänningar i gruppen kan uppstå.  
!!
Den här problematiken skulle kunna förklaras genom att föräldraskapet oftare 
associeras med kvinnor, inte med män. Mäns föräldraledighet förknippas med en 
valfrihet, då de måste göra ett aktivt val att vara föräldralediga (Bekkengen 2002, s 
102 ). Då mäns föräldraskap ofta associeras med en valfrihet så kan det lättare förstås 
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varför de mansdominerade organisationerna tycks ha en sämre beredskap vad gäller 
att ta ut föräldraledighet. Det tycks vara svårt för räddningstjänsten att hantera att det 
är många nya föräldrar som vill ta ut föräldraledighet samtidigt just nu. Det kan antas 
vara större problem med beredskapen för att ta ut föräldraledighet inom 
mansdominerade organisationer än i kvinnodominerade organisationer. Oberoende av 
om det är en kvinno- eller mansdominerad organisation kan det dock finnas dålig 
beredskap för att kunna ta ut föräldraledighet (Bergqvist & Jakobsen 2012, s 61). 
Beredskapen kan påverka brandmännens möjligheter till work life balance eftersom 
de måste avstå från att ta ut sina föräldradagar.  
!
!!

! !
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5.#Sammanfattande)diskussion!
I det här kapitlet återges och besvaras syfte och frågeställningar för att sedan 
avslutningsvis föra en diskussion kring undersökningen samt vad framtida forskning 
bör fokusera på.   

5.1!Slutsats 
!
Vi gick in i undersökningen med ett antagande om att de som arbetar långa skift och 
obekväma arbetstider har svårigheter att balansera sitt familjeliv med sitt arbetsliv. 
Det framkom dock tidigt i undersökningen att så inte var fallet. För att återkoppla 
resultaten som framkommit till undersökningens syfte och frågeställningarna som 
ställdes i inledningen redogörs dessa återigen nedan. 

5.1.1!Syfte!och!frågeställningar!
!
Syftet med undersökning var att ta reda på hur män på räddningstjänsten gör för att 
kunna balansera sitt arbete som brandman med sitt övriga liv. De frågor som vi tänkt 
besvara med undersökningen är följande: 
 

• Är det svårt att ha en bra balans mellan arbetsliv och fritid om man arbetar 
skift med obekväma arbetstider, och hur löser brandmän de problem och de 
konflikter som kan uppstå?  

• Har hushållsuppgifterna någon påverkan på brandmännens work life balance? 
• Hur påverkas uttaget av föräldradagar av att heltidsarbetande brandmän 

arbetar långa skift? 

5.1.2!Brandmännens!lösningar!för!at!få!en!god!work!life!balance!
!
Ingen av de brandmän som deltagit i undersökningen upplevde några problem med att 
kombinera sitt skiftarbete med sitt övriga liv. De problem som dock kan uppstå 
mellan arbetet och det övriga livet löser brandmännen genom att ta hjälp av sin 
partner, närstående samt den kommunala barnomsorgen, vilket underlättar för dem för 
att få en god work life balance. En slutsats som vi kommit fram till är att 
brandmännen tycks vara beroende av sin partner när barnen är små för att kunna 
kombinera familjelivet med arbetslivet på ett tillfredställande sätt. Att brandmännen 
är beroende av sin partner kan förklaras genom brandmännens långa skift och det 
faktum att de arbetar dygnsskift varannan helg. De har dock flera lediga dagar i 
veckan, vilket ger dem möjlighet att spendera mycket tid med sin familj. 
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Brandmännen har möjlighet att byta skift med sina arbetskamrater om svårigheter 
skulle uppstå mellan deras familjeliv och arbetsliv, vilket gynnar deras work life 
balance. När brandmännen arbetat nattpass eller dygnspass väljer de att ta igen den 
eventuellt förlorade sömnen på lediga dagar. Det kan dock innebära att timmarna som 
är relaterade till arbetet blir längre, vilket kan skapa en tidsbaserad konflikt för 
brandmännen.  

5.1.3!Hushållsuppgifternas!påverkan!på!work!life!balance!
 
Då brandmännen har lediga dagar i veckan så utför de många av hushållsuppgifterna, 
vilket kan vara allt ifrån att köra barnen till att tvätta och laga mat. De har också tid 
till sina fritidsaktiviteter i och med deras arbetstider, vilket kan vara ett gott tecken på 
god work life balance. Uppdelningen av hushållsuppgifterna påverkar brandmännens 
work life balance positivt, då de gör mycket av hushållsarbetet på sin lediga tid. Det 
gör att de får tid över till sin familj när de kommer hem från arbetet och skolan. Vi 
kan dock anta att även brandmännen i undersökningen kan känna press från att ha 
dubbelarbete likt det som kvinnor sägs ha, då brandmännen utför mycket av 
hushållsuppgifterna när de är lediga. 

5.1.4!!Föräldraledighet!
 
När man arbetar som brandman har man istället för tio dagar föräldraledighet tio 
arbetspass i samband med barnets födelse. Det betyder att man som brandman kan 
vara föräldraledig upp emot en månad efter förlossningen. Den här förmånen är unik 
och gynnar brandmännens work life balance. Trots att brandmännen tog ut 
föräldraledighet var det fortfarande deras partner som tog ut de mesta av 
föräldradagarna, vilket kan förklaras med att brandmännen har flera dagar ledigt i 
veckan och kanske inte behöver ta ut lika många föräldradagar som en man som 
arbetar dagtid.   
 
Intervjupersonerna är engagerade pappor som är delaktiga i sina barns liv vilket de får 
möjlighet till genom att de har flera lediga dagar i veckan. Brandmännen har inga 
problem med att få kvantitetstid med sina barn då de är lediga mycket. Det här gynnar 
deras work life balance, då de har möjlighet att spendera mycket tid med sina barn. 
Det tycks vara så att små barn kräver mer kvantitetstid än de som är äldre som vill ha 
mer kvalitetstid med sina föräldrar. 

5.2!Diskussion!
!
Syftet med vår undersökning var att få en inblick i hur brandmän löser problem som 
kan uppstå med deras livspussel eftersom de arbetar långa skift. Dessutom ville vi ta 
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reda på om brandmännens skiftarbete påverkat deras uttag av föräldradagar och om 
det har en inverkan på work life balance.  
 
Vi gick in i undersökningen med antaganden om att heltidsarbetande brandmän som 
arbetar långa skift skulle ha svårigheter att få ihop sitt livspussel, vilket vi tidigt i 
materialsökningen förstod att de inte hade. I materialsökningen upptäcktes det att 
föräldraledighet istället kom att bli en viktig del, vilket gjorde att inriktningen i 
undersökningen förändrades. Valet blev istället att fokusera på hur brandmän gör för 
att balansera sitt arbetsliv med det övriga livet och om skiftarbetet påverkar uttaget av 
föräldradagar. 
 
Ser man tillbaka på skrivandeprocessen upplever vi att syftet och frågeställningarna 
har besvarats på ett tillförlitligt sätt. Intervjuguiden delades in i tre delar: arbete, 
familj och fritid samt en öppenfråga kring föräldraskap. Med facit i hand skulle 
frågorna kunna ha anpassats bättre till intervjupersonerna och deras situation. Barnens 
ålder borde tagits mer hänsyn till och fler alternativa frågor borde funnits med från 
början, för att få med alla valda områden på ett bättre sätt. Följdfrågorna var bra men 
för få, vilket gjorde att en del detaljer kan ha gått förlorade. Om vi vid 
intervjutillfällena varit mer vaksamma på små detaljer som kunnat ha en stor 
betydelse för analysarbetet hade resultaten kunna utvecklas och en djupare analys 
kunna gjorts. Det skulle också kunna varit en fördel att ha gjort en pilotundersökning 
innan första intervjun för att innan kontrollera vilka frågor som var relevanta för 
undersökningen. En fördel med analysarbetet var att resultaten presenterades först för 
att sedan analysera dessa tillsammans med relevanta teorier från den teoretiska 
referensramen, vilket underlättade analysarbetet.  Vi anser att resultaten i vår 
undersökning har varit intressanta och lärorika samt att det skulle kunna bidra till den 
framtida forskningen.   
 
Inom tidigare forskning har det framkommit att brandmän som arbetar heltid inom 
räddningstjänsten har en god work life balance, vilket till stor del kan bero på deras 
arbetstider. Vår undersökning styrker det här antagandet, då våra resultat visar att de 
har mycket ledig tid som kan spenderas i det övriga livet. Brandmännens arbetstider 
tycks vara en avgörande faktor som gynnar deras work life balance. Det finns dock 
nackdelar med arbetstiderna, då de blir upplåsta att arbeta dygnspass varannan helg. 
Resultaten visar dessutom att räddningstjänsten har en unik förmån när de tar ut de 
första tio föräldradagarna i samband med förlossning. Istället för tio lediga dagar har 
brandmän tio arbetspass, vilket gör att deras föräldraledighet blir uppemot en månad. 
Det här är ett steg i rätt riktning för en god work life balance för brandmän.  
 
Framtida forskning skulle kunna fokusera på om försäkringskassans regler kring 
föräldraledighet kan anpassas bättre för skiftarbetare, då männens uttag av 
föräldradagar numera kan ses som ett verktyg för jämställdhet. 
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7.#Bilaga!

Intervjuguide!
!

Bakgrundsfrågor!
!
Hur gammal är du? 
 
Hur långt har du från hemmet till arbetsplatsen? 
 
Hur många barn har du? 
 
Vilken gamla är barnen? 
 
Har du en partner? 
(Om inte hur länge har du varit ensamstående?) 
(Om partner finns, Vilka arbetstider har dem?) 

Arbete  
!
Vilka tider arbetar du? Har du flexibla arbetstider? 
 
Arbetar du mycket övertid?  
 
Påverkas din familj av dina arbetstider? Ge exempel. 
 
Beskriv dina arbetsuppgifter. Hur ser en vanlig dag ut?  
 
Vad finns det för fördelar med ditt arbete? Ge exempel 
Vad finns det för nackdelar med ditt arbete? Ge exempel 
 
Upplever du ditt arbete som stressigt? I vilka situationer?  
 
Var du föräldraledig? Hur länge? Vad tyckte du om det? Varför delades ledigheten 
upp så? 
 
Hur reagerade dina arbetskamrater när du tog ut föräldraledighet? 
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Hur reagerade dina chefer när du tog ut föräldraledighet? 

Familj!
!
Beskriv en vanlig morgon för er? En vanlig kväll? Ge exempel 
 
Hur gör ni med hämtning och lämning av barnen till dagis/fritids? 
 
Får ni någon hjälp från någon med exempelvis hämtning och lämning? 
 
Vem stannar hemma när barnet är sjukt? 
 
Vad har dina barn för fritidsaktiviteter?  Är du delaktig i dessa aktiviteter? På vilket 
sätt? Påverkar dessa aktiviteter ditt arbete? 
 
Vad är dina uppgifter i hushållet? Hur blev det så? 
 
Vad tycker du om den fördelningen? Skulle man kunna fördela det på ett annat sätt? 

Fritid!
 
När känner du dig som minst stressad? 
 
Vad har du för fritidsaktiviteter?  
 
Hur spenderar du din lediga tid? 
 
Hur tillbringade du din senaste semester? Hur kom det sig? 

Övriga!frågor!
 
Vad är din syn på ett bra föräldraskap? 
 
Upplever du någon svårighet att kombinera familjelivet med ditt arbete? 
Ge exempel.  
 
Vad skulle du vilja ändra på när det handlar om att kombinera ditt familjeliv med ditt 
arbete? 
 
!(Om de har äldre barn, Tycker du att det är lättare att kombinera arbetsliv och 
familjeliv nu än när barnen var yngre?) 
!


