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Förord 

 

Vi vill börja med att tacka alla deltidsbrandmän som medverkade i våra intervjuer och som på 

så vis gjorde vår studie möjlig. Vi har fått en helt ny inblick i en brandmans liv och allt som 

de ställs inför. Att få träffa alla Er som delade era livshistorier och erfarenheter med oss och 

ställde upp med sådan glädje och engagemang, har för oss varit otroligt givande och 

intressant. 

 

Under vår krokiga väg framåt med uppsatsen fick vi god hjälp av vår handledare Tuula 

Bergqvist. Vi vill därmed tacka henne för hennes stora engagemang och för den guidning som 

styrt oss in på rätt spår.  

 

Vi vill också passa på att tacka våra underbara kurskamrater som har varit ett stort stöd i 

processen framåt och som lyssnat när vi har ältat och diskuterat frågor som kommit upp under 

tiden. Att få lägga ner arbetet ett tag och bara snacka strunt på våra förmiddagsfikor i 

biblioteket har gett oss kraft att fortsätta.  

Vi har båda deltagit på lika villkor i den här uppsatsen och delat det mesta som systrar. 

Karlstad 2013-05-17 

Annalena Kästel & Camilla Andreasson 

 

 

 

 

  



 

Sammanfattning

 

Vi hade ett intresse av att se om vi med hjälp av den realistiska livsformsanalysen kunde få 

fram vilka livsformer våra deltidsbrandmän lever och hur de hanterar balansen mellan 

ordinarie arbete, arbetet på Räddningstjänsten och sitt övriga liv. Vi ville på så vis få en ökad 

förståelse för deras ”livspussel” och varför man väljer att vara deltidsbrandman.   

 

Livsformsanalysen löper som en röd tråd genom hela vår uppsats då den belyser hur olika 

människors vardag kan te sig. Alla har en egen definition på vad ”det goda livet” innebär och 

vilka medlen är för att nå dit. Genom att ta hjälp av de strukturella livsformer som idag levs i 

vårt västerländska samhälle, kan vi lättare se orsaker till de handlingar och drivkrafter som 

ligger bakom varför människor gör de val som de gör.  

 

Våra sex kvalitativa intervjuer genomfördes på tre av Räddningstjänstens stationer i 

Värmland. Vi valde tre kvinnor och tre män för att se om vi kunde få fram eventuella 

skillnader eller likheter. Vi kom fram till att våra deltidsbrandmän lever varierande livsformer 

och att männen lever mer arbetarlivsformen medan kvinnorna lever mer karriärens livsform. 

Det är vanligt att leva en blandning mellan två eller flera livsformer, en så kallad blandform. 

Vi kan också i vår studie se att alla våra brandmän lever lite olika varianter av blandformer. 

 

”Livspusslet” för våra brandmän skiljer sig från person till person oavsett om de lever samma 

livsform. Detta beror på var man befinner sig i livet och hur mycket tid man spenderar på de 

tre delarna familj, arbete och egen tid.   

 

Nyckelord: Livsformer, deltidsbrandmän, livspusslet 
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1. Inledning

 

I vårt inledande kapitel kommer vi att ta upp bakgrunden till varför vi valde att 

skriva just den här uppsatsen och som också är tänkt att vara en hjälp till förståelse 

av det syfte och frågeställningar som vi sedan presenterar. Kapitlet avslutas med en 

disposition.

 

1.1 Bakgrund 

Människors vardagsliv är vad livsformsanalysen fokuserar på. Vardagslivet kan skilja sig 

väldigt mellan olika människor och det som är vardag för en människa kan vara icke-vardag 

för en annan. Vardag kan betyda den privata delen av livet som domineras av familj, vänner 

och kärlek eller den del som mest består av yrkeslivet (Jacobsen och Karlsson 1993:16f). 

Livsformerna tydliggör att vi alla har olika mål i livet och hur vi väljer att leva våra liv och 

vår vardag för att uppnå det perfekta ”goda livet” och den balans som de flesta eftersträvar. 

Deltidsbrandmän eller Räddningspersonal i Beredskap (RiB) som det också heter, klarar av att 

hantera ett ordinarie jobb samtidigt som de har familj och jobbet vid Räddningstjänsten. Som 

deltidsbrandman har man gjort valet att vara tillgänglig med sin hjälp om någon akut händelse 

skulle inträffa i samhället. Det kan vara bränder, trafikolyckor eller ett hjärtstopp. Vår 

förförståelse säger oss att de borde ha det svårt att upprätta en balans i tillvaron när de 

tillbringar stor del av sin ”lediga” tid på brandstationer runt om i landet och har samtidigt en 

familj att ta hand om och ta hänsyn till.  Hur kommer det sig att vissa gör det valet och vad är 

det som styr deras handlande? Här tror vi att genom att använda oss av livsformsanalysen med 

tillhörande livsformer, kan förstå vad som gör att en del väljer vissa saker före andra. Detta 

gör vi för att livsformsanalysen har förmågan att kunna identifiera, analysera och förklara 

sociala variationer (Jakobsen 1999:20). Människor lever varierade livsformer eller en 

kombination av flera livsformer och det är livsformerna som är drivkrafterna bakom 

människors handlingar.  

På Karlstads Universitet pågår sedan 2010 ett projekt i samarbete med MSB (Myndigheten för 

Samhällskydd och Beredskap) som kallas för GeRd, vilket står för den Genuskodade 

Räddningstjänsten (Jakobsen 2012:11). Att arbeta inom Räddningstjänsten är väldigt 

mansdominerat och fler tjejer behöver komma in i kåren. MSB startade redan 2008 ett 

handlingsprogram för ökad jämställdhet och mångfald inom räddningstjänsten och målet är att 

öka andelen kvinnliga brandmän (Jansson och Grip 2012:23). Vad som ansetts vara 

kvinnogöra respektive mansgöra har varierat starkt i tid och rum men kvinnorna har 

traditionellt sett varit de som varit ansvariga för hemmets sysslor och tagit hand om barnen. 

Även om jämställdheten idag har ökat ligger mycket av ansvaret fortfarande kvar hos 

kvinnorna (Jakobsen och Karlsson 1999:110, Jakobsen 1999:207f). Vi fick med vår studie 

möjligheten att bidra till projektet GeRd och för att belysa några av de frågorna gjordes vår 

undersökning på tre kvinnor respektive tre män.  
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 1.2 Syfte och frågeställningar 

Genom att undersöka hur deltidsbrandmän lever sin vardag och kombinerar sina arbeten med 

övrigt liv blir vårt syfte: Att se om vi med hjälp av den realistiska livsformsanalysen kan få en 

ökad förståelse för deras ”livspussel” och varför man väljer att vara deltidsbrandman. 

 Livsformerna beskriver det ”goda livet” och hur lever våra intervjupersoner sina liv 

för att uppnå detta? 

 Kan vi se om de finns några skillnader mellan de kvinnliga respektive de manliga 

brandmännen och i så fall vilka?  

 Hur finner deltidsbrandmän en balans mellan arbete, familj och egen tid och hur 

uppnås i sådana fall denna balans? 

 

1.3 Disposition 

 

Efter vårt inledande kapitel följer ett kapitel med en kortare beskrivning av räddningstjänsten 

historiskt och hur det ser ut idag. Vi gör också en beskrivning av hur en dag kan se ut för en 

brandman och visar på hur jämställdheten ser ut inom räddningstjänsten. I vårt tredje kapitel 

presenterar vi uppsatsens teoriavsnitt. Där tar vi upp de teorier som vi anser vara relevanta för 

vår studie. Det fjärde kapitlet beskriver den metod vi använt oss utav, vilket urval vi valt och 

en tydlig beskrivning av vårt tillvägagångssätt genom hela studien. Kapitel fyra avslutas med 

en kort metoddiskussion om reliabilitet och validitet. Hur vi har gått tillväga vid vår insamling 

av empirin och hur vi har bearbetat och analyserat den information vi fått fram visar vi på i 

vårt femte kapitel. I ett sjätte och avslutande kapitel gör vi en sammanfattning av de resultat 

vår studie frambringade, vi för en allmän diskussion kring studien och visar också på framtida 

intressant forskning. Den litteratur vi använt oss av presenterar vi under referenser sist i vår 

uppsats. Intervjuguiden medföljer som bilaga. 
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2. Räddningstjänsten  

 
För att som läsare få en inblick i Räddningstjänsten och en förståelse för hur en 

brandman arbetar, vill vi här göra en kort presentation av hur det har sett ut 

historiskt inom Räddningstjänsten och hur vardagen kan se ut för en brandman. Då 

inte mycket forskning finns på just deltidsbrandmän har vi valt att visa på hur det 

ser ut för en heltidsbrandman men vi anser att skillnaderna inte är så stora. Vi 

avslutar kapitlet med att titta på hur det ligger till med jämställdheten inom 

Räddningstjänsten. 

 
 

2.1 Brandförsvaret historiskt 

När vi idag pratar om brandmän, menar vi oftast de som jobbar inom den kommunala sektorn. 

Där kan man vara heltidbrandman eller deltidsbrandman, men också jobba inom frivillig 

brandkåren som kallas räddnings- och brandvärn. Olika typer av anställningar ställer också 

olika krav på sin personal så utbildningen inom de olika anställningsformerna skiljer sig åt. 

Det finns även brandmän som är anställda inom den privata sektorn, exempelvis på 

flygplatser och inom industrin (Ericson 2011:17).  

 

Det har inte alltid sett ut på detta sätt. Allt eftersom samhället har utvecklats har även 

brandförsvaret följt de krav som ställts på att man på ett säkert sätt ska kunna skydda 

samhällsmedborgarna mot brand och övrig fara. Under senare delen av 1800-talet när 

industrin och urbaniseringen hade som störst framgång, ökade behovet av ett organiserat 

brandförsvar. 1872 startade landets första yrkesbrandkår i Göteborg, och 1874 infördes den 

första nationella brandstadgan. Till sin början gällde denna först bara städerna, men 1922 

reviderades lagarna och då inkluderades även landsbygden. Statens brandskolor inrättades 

under 1940-talet. Genom att ta tillvara på det man lärt sig under kriget, om hur ett 

brandförsvar kunde organiseras, följde också de juridiska grunder med för hur detta arbete 

skulle utföras. Brandchefer och brandbefäl började utbildas och sist utbildades även 

brandmän. 1944 kom den första brandlagen där den enskilde kommuninvånaren och 

kommunen som helhet fick bestämmelser för vilka skyldigheter man hade rörande samhällets 

brandskydd. De som skulle bekämpa bränderna kallades vid denna tidpunkt brandkåren och 

brandstyrka. Under de följande årtiondena växte brandförsvarets ansvar, och kom även att 

gälla det som inte rörde bränder. Detta ledde till en del konflikter om vad som egentligen var 

dess uppgift och vilket dess ansvar var. Det resulterade i att vi 1974 fick en ny brandlag där 

ansvaret delades upp mellan brandförsvarets kommunala räddningstjänst, och en statlig 

räddningstjänst som ansvarar för sjöräddning, flygräddning, fjällvandring och räddningstjänst 

vid utsläpp av radioaktiva ämnen (Ericson 2011:18f).  

 

Nästa stora förändring som kom var 2003 då det infördes ytterligare en ny lag, Lag om Skydd 

mot Olyckor (LSO). I och med denna lag ändrades styrningen av räddningstjänsten och 

kommunen fick ett ansvar att själva utforma och organisera sin räddningstjänst. Tidigare var 

kommunen styrd att i detalj upprätta en räddningstjänstplan som skulle ange till exempel 
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anspänningstider, personalbesättningar, insatstider och antal övningstillfällen. Detta kom att 

ersättas med en handlingsplan där kommunen själv organiserar arbetet för att nå de mål som 

finns i lagtexten. Arbetet har gått från regelstyrning till målstyrning (Ericson 2011:19). 

 

Även utbildningen har förändrats genom åren. Som en följd till den nya lagen som trädde i 

kraft 2003, kom en ny utbildning till stånd. Före detta fick brandmännen utbildning först efter 

att de blivit anställda, men 2004 startades en eftergymnasial utbildning, skydd mot olyckor 

(SMO). Målet med denna utbildning är framförallt att förstärka det förebyggande arbetet och 

dess bredare uppdrag. Tanken är att inte bara utbilda brandmän, utan att lägga fokus på 

kompetenshöjning inom säkerhet och riskarbete. Eftersom det är varje kommuns ensak hur de 

utbildar sin personal, har de fortfarande möjligheten att anställa först och utbilda sen. 

 

För att ytterligare belysa att det är det förebyggande arbetet inom räddningstjänsten som ska 

stärkas, inrättades 2009 en ny statlig myndighet, Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap (MSB), detta var en sammanslagning av Statens räddningsverk, 

Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar. Från att ha varit fokuserat 

på detaljerade planer, ska arbetet nu ligga i att organisera verksamheten för att nå målen, som 

innebär att genom förebyggande arbete skapa skydd mot olyckor. Detta arbete kräver ett 

arbete mellan olika verksamheter och aktörer (Ericson 2011:19). 

2.2 Organisationen i dagens kommunala räddningstjänst 

Kommunerna upprättar sin egen räddningsplan men måste rätta sig efter lagtexten som säger 

att de ska: ” se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder 

samt, utan att andras ansvar inkräktas, verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än 

bränder” (SFS 2003, s.778, 3 kap. 1 §). Hur denna ser ut beror bland annat på 

befolkningstäthet, befolkningsmängd, hur bebyggelsen ser ut och även på den lokala 

traditionen. Oftast består den av en räddningschef som har en eller flera räddningsstyrkor 

under sig. Dessa kan i sin tur vara anställda på heltid eller på deltid. Det kan även i 

räddningsstyrkorna ingå så kallade brandvärn, vilka är personer som är uttagna genom 

tjänsteplikt. Möjligheten finns också hos kommunerna att sluta förbund mellan 

räddningstjänsten i närliggande kommuner till en gemensam organisation. Då kan man växa 

från en liten enhet med en brandchef som har en deltidsstyrka under sig, till en större 

organisation med flera befälsnivåer och fler räddningsstyrkor. Personalen brukar delas in 

mellan de som arbetar operativt och de som har ett större ledningsansvar. Man kan arbeta som 

befäl utan att ha arbetat operativt tack vare brandingenjörsutbildningen, vilket är ganska unikt 

för Sverige. Detta kan och har lett till motsättningar mellan de olika personalgrupperna, då de 

framhäver olika typer av erfarenhet som viktigast. Men tillsammans ska de sida vid sida 

bekämpa och förebygga bränder och övriga olyckor. Trots, eller kanske tack vare, olika fokus 

och olika utbildningar ska de tillsammans lyckas med det uppdrag de har från staten (Ericson 

2011:20).  
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2.3 En brandmans arbete   

Oftast kallas de som jobbar inom räddningstjänsten för brandman. Det är inte på något sätt fel, 

men kan till viss del vara missvisande. Brandmännen kan även arbeta mest förebyggande eller 

underhålla utrustningen. Oftast så menar vi när vi säger brandman någon som arbetar i de 

operativa styrkorna med just brandbekämpning (Ericson 2011:21).  

 

Det finns fler deltidsanställda, det vill säga räddningspersonal i beredskap (RiB) än det finns 

heltidsanställda i Sverige och det är också där som andelen kvinnor är flest. Majoriteten av de 

deltidsanställda har ett annat civilt jobb som sin huvudsyssla och då blir beredskapen som 

brandman en bisyssla. Den beredskapen ligger i regel under en vecka i månaden och då har de 

oftast en inställelsetid på stationen på ca fem minuter (Bergqvist och Jakobsen 2012:50). De 

heltidsanställda brandmännen arbetar i skift, oftast i fyrskift som innebär att de arbetar 42-

timmars arbetsveckor, oftast uppdelade i dygnspass. De brukar vara indelade i olika lag, och 

har en hemhörighet i ett visst lag. En förman, en brandmästare och tre eller fler brandmän 

brukar utgöra ett lag. För att få jobba som brandman krävs det att de klarar av en del tester 

som görs, det största testet är det om rökdykning. Att rökdyka innebär att utföra livräddning 

och släckningsarbeten med hjälp av tryckluftsapparat och andningsmask. Rökdykningen anses 

som en av de svåraste, och mest fysiskt krävande delarna i arbetet. Detta test tillsammans med 

konditions och medicinska kontroller är något årligt återkommande under anställning. Om 

brandmännen inte klarar dessa tester tas de ur det operativa arbetet. Exempel på fler tester 

som måste klaras av för att bli anställd som brandman är test av simförmågan, och förmågan 

att klara av höga höjder. Olika tester och olika krav på olika ställen är något som legat till 

grund för dispyter mellan olika räddningstjänster, likaså nivåerna på testerna. Något som 

traditionellt sett varit en merit om du vill jobba inom räddningstjänsten är tidigare 

yrkeserfarenheter och yrkesutbildningar. Exempel på yrken som är vanligt förekommande 

bland brändmän är bilmekaniker, lastbilschaufförer, snickare och skräddare. Det var tidigare 

också ganska vanligt att man anställde elitidrottsmän som hade ett stort försprång med sin 

goda fysiska kondition och som såg på träning på ett gynnsamt sätt. Eftersom det finns ett 

krav på god fysik på de anställda finns det också en skyldighet att erbjuda dem möjlighet till 

träning under arbetstid (Ericson 2011:22f). 

 

2.4 Jämställdhet inom räddningstjänsten  

Männen är dominerande inom alla yrkesgrupper inom räddningstjänsten. Så sent som i slutet 

på 1990-talet var det nästan uteslutande män som var heltidsbrandmän. Däremot har det sedan 

1970-talet funnit kvinnor inom deltidskårerna. Att kvinnor finns representerade där tyder ändå 

på att intresset och möjligheten finns att jobba som kvinna inom räddningstjänsten. Men 

varför är de så underrepresenterade inom heltidskåren? Detta är något som diskuterats inom 

branschen. En del menar att de hårda fysiska kraven kan vara en svårighet för kvinnorna. En 

händelse som ledde till att Jämställdhetsombudsmannen (JämO) yttrade sig i saken var att 

1994 sökte sig sex procent kvinnor till en rekryteringsprocess inom Stockholm brandförsvar, 

men ingen av dem anställdes. Detta menade JämO tydde på att rekryteringsformerna 

diskriminerar kvinnor. Detta har i sin tur lett till att flera jämställdhetsprojekt har tagits fram. 

Men dessa har inte nått någon större framgång. Däremot ser man en skillnad i 
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storstadsområdena jämfört med landsbygden (Ericson 2011:24). Andelen kvinnor inom 

kommunal räddningstjänst har ökat under de senaste åren men ökningen går ändå väldigt 

långsamt (Jakobsen 2012:11). MSB (Myndigheten för säkerhet och beredskap) visar på siffror 

där antalet kvinnor bland heltidsanställda var 1.47 %, 2009 och 2011 var siffran uppe i 2,4 %. 

Ser man på deltidsanställda är siffrorna högre då det 2009 var 3.55 % kvinnor och 2011 hade 

den ökat till 4 % (MSB 2012). Jakobsen (2012:11) har tittat på andra traditionellt manligt 

kodade verksamheter och har funnit att de har lyckats bättre med sitt jämställdhetsarbete.  

 

Det verkar som att det i fler länder ligger på liknande nivåer som i Sverige. I USA, 2002, var 

det inom den amerikanska räddningstjänsten bara 2 % av yrkeskåren som var kvinnor. Vilket 

kommer av att man där historiskt och traditionellt sett brandbekämpningen som en manlig 

strävan och för att samhället visar upp olika begränsningar för mäns och kvinnors möjligheter.  

Det är också vanligt med stereotyper, institutionella hinder och en fientlig arbetsmiljö 

(Germain, Herzog och Hamilton 2012). I Storbritannien tog brandkåren fram till 1982 för 

givet att kvinnor inte kunde leva upp till den standard som en brandman har och inga kvinnor 

anställdes. När sedan kvinnor började komma in i kåren reagerade de manliga brandmännen 

med att trakassera de kvinnliga kollegorna vilket har varit framgångsrikt då det ca 20 år 

senare bara fanns 285 kvinnliga heltidsbrandmän av ca 33 500 totalt (Baigent 2001:107). 

 

Ett annat problem är att kunna rekrytera personer med utomnordisk bakgrund. Att den 

traditionelle brandmannen är en vit svenskfödd man har i vissa storstäder beskrivits som ett 

hinder. Det kan vara svårt för dem att få arbeta i fred i mer invandrartäta områden, där de ofta 

utsätts för hot och blivit utsatta för skadegörelse. Kravet på jämställdhet känns relevant då 

behovet av att räddningstjänstens personal ska motsvara hela samhället, även 

minoritetsgrupper. Även frågor angående sexuell läggning diskuteras och även här vill man nå 

en mångfald. Som exempel kan nämnas att svensk räddningstjänst sommaren 2008 deltog i 

Pride-festivalen i Stockholm för första gången. Då startades också ett nätverk som heter Gay 

mot olyckor (Ericson 2011:26).    

   

Något som tydligt framträtt i den forskning som tidigare gjorts på brandmän och deras 

arbetskultur är att man har sett en stark manlig homosocialitet (Jakobsen 2012:12). 

Homosocialitet betyder att män söker sig till gemenskapen med andra män och enligt 

feministiska forskare upprätthåller de på så vis också maktordningen (Ericson 2011:46). Wahl 

med flera (2001:125) nämner en artikel skriven av Collinson och Hern, där de säger att män 

ofta skapar informella relationer på en arbetsplats som bygger på gemensamma traditionellt 

manliga intressen och värderingar. Lindgren (1999:100) kallar det för en sorts allians, som 

exkluderar kvinnlig närvaro och delaktighet.  
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3. Teoretisk referensram   

 

I följande kapitel kommer vi att presentera vår teori som ska klargöra den 

problemställning som ligger till grund för vår uppsats. Vi börjar med en förklaring 

av livformsanalysen, hur den har uppstått och hur den är uppbyggd. Vi gör också en 

kort genomgång av de olika livsformsstrukturer som finns. För att sedan visa på hur 

man får ihop vardagen beroende på vilket liv man lever har vi valt att titta på 

livspusslet och hur man finner balans i sin tillvaro. Slutligen i detta kapitel tar vi 

upp en del om genus och jämställdhet.  

 
 
3.1 Livsformsanalysen och livsformer  
 
Börjar man att titta på hur vardagen ser ut för olika människor så upptäcker man ganska snart 

att den kan skilja sig markant från person till person. Både kulturellt mellan människor i olika 

länder men också på nära håll i vår omgivning. Stora delar av den samhällsvetenskapliga 

forskningen som finns bygger på en monokulturell gemensam bild av människan där 

variationer kan finnas, men oftast ser vi på människor inom ett och samma land som en enda 

enhetlig massa, som pratar samma språk och har samma handlingsmönster. Det är här som 

teorin om livsformsanalysen kommer in och hjälper till att tydliggöra de strukturer som visar 

att den enhetliga massan inte alltid är så enhetlig (Jakobsen och Karlsson 1993:13ff). 

 

De danska etnologerna Thomas Højrup och Lone Rahbek Christensen (Jakobsen 1999:12) 

introducerade under 80-talet den danska ”strukturella livsformsanalysen”. Vi har i vår uppsats 

valt att använda oss av den ”kritisk realistiska livsformsanalysen” som är en vidareutveckling 

på den danska och kallas för Karlstadsvarianten (Jakobsen och Karlsson 1993, Jakobsen 1999, 

Bergqvist 2004, Axelsson 2009). Livsformsforskningen har blivit värdefull på så vis att den 

fångar det multikulturella i vårt samhälle och betonar de kvalitativa olikheter som finns inom 

helheten av till exempel ”den svenska befolkningen” eller ”den tyska befolkningen” och så 

vidare. Det vill säga att en befolkning inte är en enda homogen massa utan har olika 

uppfattningar och lever under varierande vardagsvillkor om vad som är ett gott liv och vilka 

mål och medel man har för att nå dit (Jacobsen 1999:24). Livsformsanalysen fokuserar på 

människors vardagsliv och hur man gör för att uppnå det goda vardagslivet. Hur vi värderar 

vår tillvaro, och vad vi strävar efter gör att vardagliga begrepp som familj, barn, arbete, fritid 

och hem får helt olika innebörder för olika människor beroende på vilken livsform man lever.  

 

I den kritiska realistiska livsformsanalysen ser man livsformerna som uppsättningar av sociala 

strukturer som finns men som inte syns och där människor och livsformer är skilda från 

varandra (Bergqvist 2004:16). Det ska därmed poängteras att en livsform är något som 

människor lever och inte något man är. Ett samspel sker dock mellan människan och dessa 

sociala strukturer (Axelsson 2009:8). Vi som individer är oftast inte medvetna om de olika 

livformerna, men varför människor gör som de gör villkoras av de sociala strukturerna som 
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livsformerna innebär, då de fungerar som drivkraften bakom människors handlingar 

(Jakobsen och Karlsson 1993:63). Varje livsform visar på ett visst handlingsmönster en 

praktik som baserar sig på skilda materiella förutsättningar för tillvaron. Denna praktik ger 

upphovet till att man skapar sig ett perspektiv eller en begreppsvärld som kan ses som den 

livsformens speciella ideologi.  Livsformerna är relativt stabila strukturer med bestämda 

mekanismer och krafter men individer kan ändå röra sig emellan olika livsformer eller befinna 

sig i flera olika livsformer samtidigt beroende på hur livet ter sig (Bergqvist 2004:17).  

 

En av livsformsanalysens starkaste kvaliteter enligt Jakobsen och Karlsson (1993:202) är det 

som kallas för sociocentrism vilket innebär att det existerar flera olika livsformer samtidigt i 

samhället och att det finns ett ömsesidigt förhållande mellan samhället och dem. Livsformerna 

i sig förutsätter och påverkar också varandras existens och utformning men är inte alltid ett 

förhållande i samförstånd och harmoni. De människor som lever i en viss livsform har ibland 

svårt att förstå de människor som lever i en helt annan livsform eftersom man tolkar och 

definierar andra människor utifrån sin egna livsformsspecifika tankesfär. Bergqvist (2004: 

67ff) ger exempel på detta när hon i sin avhandling visar på Vilhelm, egenföretagaren som 

lever i självständighetens livsform, och på Carl-Johan som är anställd av Vilhelm och lever i 

arbetarens livsform. Samarbetet dem emellan fungerade bra ända tills Carl-Johan ofta blev 

sjuk eller då han var hemma för vård av sjukt barn. Carl-Johans frånvaro orsakade problem 

för Vilhelm som försökte hålla sitt företag flytande och han tvingades tillslut säga upp Carl-

Johan. Vilhelm hade svårt att se att Carl-Johan inte var beredd att lägga ner samma tid och 

energi på arbetet som han själv gjorde. Det uppstod därmed oenighet mellan de livsformer de 

lever då var och en utgick från de värderingar om ”det goda livet” som han själv hade. I 

samband med socioscentrismen bör vi också nämna något om neokulturation. Neokulturation 

uppstår när det sker förändringar i en livsforms existensvillkor. Dessa förändringar kan av de 

som lever livsformen upplevas som att livsformen och dess ideologi hotas. Känner man att 

livsformen hotas leder det till att man försöker försvara, upprätthålla och kanske återskapa 

eller rent utav omskapa sin livsforms existensvillkor (Jakobsen 1999:75). Det man försvarar 

är oftast inte en konkret situation utan mer de förutsättningar som finns om ”det goda livet” 

inom den livsformsideologi man lever (Jakobsen 1999:29). Neokulturation är ingen snabb 

process utan sker över lång tid. De livsformer som finns idag är inte samma som fanns för 100 

år sedan men när samhället förändras, förändras också villkoren för livsformerna vilket är en 

del i den neokulturationsprocess som hela tiden pågår (Bergqvist 2004:137).  

 

De sociala strukturer som finns i ett samhälle ska ses som att de kan erbjuda möjligheter för 

våra handlingar men de kan också begränsa våra handlingar. Vi har alltid själva ett val att 

bestämma över våra handlingar men beroende på hur vi väljer kan kostnaderna för det bli 

höga.  Om jag inte trivs på jobbet så kan jag välja att stanna hemma men kostnaden för det 

blir att jag inte får någon lön och kanske blir av med jobbet. Väljer jag istället att säga upp 

mig och börja studera, eller söker ett annat jobb så har nya möjligheter skapats. Som 

människor har vi särskilda strukturella positioner i samhället och det kan vara exempelvis som 

arbetsgivare, anställd eller egenföretagare. Dessa positioner innefattar olika positionsintressen 
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som styr och som gör att vi tvingas agera på ett visst sätt och där valen skiljer sig mellan 

människor (Bergqvist 2004:30). 

 

De livsformer som idag finns i vårt västerländska samhälle är en del strukturellt manliga och 

en del strukturellt kvinnliga, till exempel arbetarlivsformen och husmorslivsformen. De 

manliga och de kvinnliga livsformerna hör ihop parvis och förutsätter varandra men det är 

ändå viktigt att se det som strukturella kopplingar då faktiska par kan vara och oftast är 

samansatta på helt andra sätt. Historiskt sett har de strukturellt manliga livsformerna främst 

levts av män och de fortsätter att behålla den karaktären då de fortfarande till stor del levs av 

män (Axelsson 2009:18). Idag då de flesta kvinnor också befinner sig ute i förvärvslivet 

innebär det inte att det bara är män som lever en manlig livsform utan även kvinnor kan göra 

det, likväl som en man kan leva en strukturellt kvinnlig livsform. Livsformerna kan fungera 

som drivkrafter som styr de handlingarna som leder till att uppnå ”det goda livet” (Bergqvist 

2004:19f). 

3.1.1 Arbetsform och kärleksform  

Varje livsform bygger också på strukturer som kallas för arbetsform och kärleksform. 

Jakobsen och Karlsson uttrycker det så här: ”Arbete och kärlek är två kausala strukturer, 

vilkas mekanismer producerar andra kausala strukturer med egna mekanismer, de senare 

kallar vi livsformer” (Jakobsen och Karlsson 1993:71). Grunden i livsformerna är alltså 

uppdelat på två, där arbetsformen utgör den ekonomiska sfären och kärleksformen den socio-

sexuella sfären. Arbetet ses som att det står för produktionen av existensmedlen, det vill säga 

de fysiska resurser man behöver, medan kärleken står för produktionen av det mänskliga livet 

i sig. Precis som i livsformerna kan man som individ ha mer än en kärleksform eller 

arbetsform och möjligheten finns också att byta arbetsform eller kärleksform under livets 

gång (Jakobsen 1999:99).  

 

I den ekonomiska sfären är det arbetet som är den producerande delen men vad är det då som 

räknas som arbete? Definitionen som Jakobsen och Karlsson (1993:119) använder sig utav är 

”det som försiggår inom nödvändighetens sfär” vilket förenklat betyder det som människor 

måste göra för sin existens. De interna sociala relationer som då uppstår och bildar specifika 

strukturer kallas för arbetsformer. Arbetsformerna är åtta stycken och består av både 

strukturellt manliga och strukturellt kvinnliga arbetsformer. De är: traditionellt lönearbete, 

husmorsarbete, karriärarbete, egenarbete, representationsarbete, medhjälpsarbete, investor-

arbete och slutligen investorinnearbete (Bergqvist 2004:36).  

 

I den socio-sexuella sfären är det kärlek som är utgångspunkten och de kärlekshandlingar som 

människor gör är det som blir själva produktionen. Det är omsorgshandlingar och 

sexualitetshandlingar. Kärleksformerna är två stycken och består av en kvinnlig som kallas för 

”bekräftare” och en manlig som kallas den ”bemyndigade” (Jakobsen och Karlsson 1993: 

163). Grunderna för ”bekräftarens” kärleksform handlar om en omsorgspraktik där man 

investerar sin kropp och själ i att bekräfta sina medmänniskor. Detta är inget man själv 
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kontrollerar och kräver ingenting i utbyte. Målen för dessa ”bekräftare” ligger oftast i 

relationer till andra och de tänker inte i första hand på sig själva. Det är kvinnorna som oftast 

blir de som positioneras som bekräftare i den strukturella könsrelationen till mannen och 

Jakobsen och Karlsson (1993:115) säger så här:  

 

Kvinnors omsorgspraktik är välkänd och dokumenterad. ”Tillämpningsområdet” 

når långt utöver den konstitutiva kärnan, det vill säga relationen till män, och 

omfattar så väl man och barn som andra anhöriga och över huvud taget de 

människor som kvinnor har relationer till. Kvinnor utövar omsorg både i hemmet 

och på arbetsmarknaden, både som betald syssla och som ”biprodukt” i andra typer 

av yrken. (Jakobsen och Karlsson 1993:115)  

 

I den kärleksformen som kallas för ”bemyndigade” handlar det istället om tillägnelsepraktik 

vilket innebär att männen utvinner kvinnors kärlekskraft och omsorg utan att själva behöva ge 

något tillbaka. Förenklat, de tar men inte ger. Den kraften de får använder männen för att 

själva göra sig mäktigare och starkare. För dessa män ligger då målen i den egna utvecklingen 

och prestationen och det är människorna i hans omgivning som hjälper honom dit (Bergqvist 

2004:37f).  

 

3.1.2 Arbetarlivsform 

Arbetarlivsformen är kanske den vanligaste livsformen och levs av både män och kvinnor. 

Trots det betraktas detta som en strukturellt manlig livsform (Jakobsen och Karlsson 

1993:170). Den kombinerar det traditionella lönearbetets arbetsform med de bemyndigades 

kärleksform. Arbetarlivformen visar på fyra stycken bestämmande egenskaper, den första är 

att man själv inte äger några produktionsmedel, den andra att man själv har rätten att 

bestämma över hur man ska använda sin arbetskraft och oftast säljer man den till en 

arbetsorganisation under normalt åtta timmar om dagen, fem dagar i veckan. Det tredje 

handlar om att det inte finns några direkta karriärvägar och det fjärde och sista att man har en 

underordnad position inom organisationens hierarki. Här är kontrasten stor mellan ”arbete” 

och ”icke – arbete”, där arbetet är det som man gör åt andra medan icke – arbete är det man 

gör åt sig själv eller åt familjen. Då är tiden ”fri” från arbete. Arbetet blir medlet för målet 

som anses vara ”det goda livet” och som i det här fallet är fritiden. Arbetaren är i den här 

livsformen bemyndigad vilket innebär att han kan själv välja vad han vill göra på sin fritid 

(Bergqvist 2004:40, Jakobsen 1999:171). 

3.1.3 Husmorslivsform 

Kopplat till arbetarlivsformen har vi husmorslivsformen som består av bekräftarens 

kärleksform tillsammans med husmorsarbetets arbetsform. Detta är troligtvis den vanligaste 

av de kvinnliga livsformerna och den strukturella förutsättningen för den här livsformen är 

relationen med en man i ett vanligt traditionellt lönearbete. Om hemmafrun ställer upp med 

omsorgen kring hem, barn och familj så garanteras också hennes försörjning och vissa andra 

rättigheter. Kvinnan blir på så vis ekonomiskt beroende av mannen och hon har ingen kontroll 
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över sin egen försörjning. Husmoderns medel och mål går ut på att helt sköta om hemmet och 

familjen och när det inte finns något uttalat arbetsbegrepp flyter ”arbetet” och fritiden ihop till 

ett. Husmoderns tid är andras tid, hon ser att det hon gör är till nytta för hem och familj och 

”det goda livet” för henne är att alla ska ha det bra (Bergqvist 2004:40, Jakobsen 1999:211f). 

 

3.1.4 Karriärens livsform 

Även karriärens livsform är en strukturellt manlig livsform där kärleksformen är bemyndigad 

fast nu är arbetsformen istället karriärarbete. De som ingår i karriärens livsform utför också ett 

slags lönearbete men av en annan typ än vad det var i det traditionella lönearbetets livsform. 

Här handlar det mer om att man säljer sin kompetens och sin personliga kunskap mer än man 

säljer sin tid. Möjligheten att klättra uppåt i karriären finns om man visar sig framåt, 

engagerad och utvecklar sin personliga kunskap. Man anser att om man befinner sig längre 

ner på stegen så präglas arbetet mest av rutin och ju högre upp man befinner sig i hierarkin så 

har man ett mer ansvarsfyllt och engagerande arbete. Livets mål och ”det goda livet” i den här 

livsformen är arbetet, en ständig utveckling av sin personliga unikhet och tvärtemot 

arbetarlivsformen så blir fritiden ett medel som kan utnyttjas för att uppnå mål i arbetet 

(Jakobsen och Karlsson 1993:180). På så vis flyter de två sfärerna, arbete och fritid, ihop mer 

än vad det gör i arbetarlivsformen. För att nå högt upp kräver arbetet att man ibland även 

arbetar på sin fritid eller kanske involverar sin familj genom att ha representation i hemmet. 

Man bör också ha en viss stil, rätt sorts bil, rätt bostad, rätta kläder och så vidare för att passa 

in i bilden av en karriärsmänniska (Bergqvist 2004:41f, Jakobsen 1999:179). 

3.1.5 Representationshustruns livsform 

Den bemyndigade karriärmannen hör oftast enligt teorin ihop med en bekräftande 

representationshustru där arbetsformen är representationsarbete. Liksom för de andra 

kvinnliga praktikerna så är det hem och familjesfären som är hennes mål och medel, men 

skillnaden här är att karriärmannen har behov av hennes uppbackning och hon kan på så vis 

styra sin egen försörjning genom att lyfta fram mannen i hans karriär. Kvinnan och familjen 

står bakom mannen och ställer inga större krav på honom mer än det som behövs för att hjälpa 

honom framåt i hans karriär. De hjälper till att skapa representativitet och respektabilitet och 

tillhandahåller en miljö där mannen kan arbeta och vila ostört och få stimulans för att ”ladda 

sina batterier”. Kvinnan själv har på så vis också skapat sig möjligheten att kunna uppgå i 

egna personliga intressen och engagemang som kan vara allt ifrån matlagning, kläder, 

inredning till utövande av musik eller annat. Ofta ingår också olika sociala engagemang där 

hon som representationshustru ska visa att hon kan normerna för god ton och konversation 

och hur man klarar av att vara en bra värdinna. ”Det goda livet” för en som lever 

representationshustruns livsform blir således att ha ett hem där hon trivs tillsammans med sin 

familj men som ändå måste rätta sig till stor del efter kraven från mannens livsform. Hennes 

tid är andras tid vilket gör att hennes intressen måste anpassas till det som är bra för mannen 

och hans karriär (Bergqvist 2004:42f, Jakobsen 1999:224f)  
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3.1.6 Självständighetens livsform 

Självständighetenslivsform utgörs av den bemyndigades kärleksform blandat med 

arbetsformen egenarbete. Att leva självständighetens livsform innebär ofta att man är 

egenföretagare inom varierande verksamheter med få eller inga anställda och många gånger 

rör det sig också om mindre familjeföretag. Vad som kännetecknar att man lever 

självständighetens livsform är att man både är producent och äger sina egna 

produktionsmedel. Drivkraften bakom livsformen är inte att företaget växer och att vinsten 

ökar utan handlar mer om möjligheterna med att vara sin ”egen” och på så vis självständig. 

Självständigheten är det som är målet och anses vara ”det goda livet” och strävan att få 

upprätthålla självständigheten är medlet som gör att man fortsätter med sin verksamhet, även 

om lönsamheten inte alltid är den bästa. Här lever man för arbetet dygnet runt och man gör 

inte någon större skillnad på arbetsliv eller övrigt liv. Man arbetar hårt och allt man gör, gör 

man för nytta för sig själv och för familjen. Självständighetens livsform är kopplad till en 

bekräftande kvinnlig livsform, den så kallade medhjälperskans livsform (Jakobsen 1999:190f, 

Bergqvist 2004:43) 

 

3.1.7 Medhjälperskans livsform 

 

I medhjälperskans livsform är det bekräftarnas kärleksform och arbetsformen medhjälpsarbete 

som kombineras. Bekräftelsen som sker är i relation till mannen där kvinnans arbete blir till 

medhjälp. Den ”medhjälpande familjemedlemen” betraktas inte som hemmafru då kvinnan 

oftast har egna ansvarsområden och arbetsområden i det egna företaget. Det kan vara allt från 

att ta hand om redovisningen till att sköta städningen. Det som ändå är gemensamt med de 

andra kvinnliga livsformerna är det att det är hemmet och familjen som är det grundläggande 

ansvarsområdet. Är behoven av hustruns insatser inte så stora så kan det vara så att hon 

istället har ett eget lönearbete vid sidan om företaget. Den inkomsten hon där bidrar med är 

hennes medel och kan vara det som garanterar ekonomisk trygghet och att nå målet som är att 

garantera familjens välfärd. Gränserna går därför mellan familjearbete och företagsarbete, och 

även mellan arbete och fritid. Även om kvinnan inte alls är medhjälplig i företaget utan endast 

har ett eget lönearbete så kan medhjälpen i stället vara den att hon avstår att ställa krav på 

mannen att hjälpa till i hemmet och med barnen. Att ha hem och familj i anslutning till ett 

bärkraftigt självständigt företagande är det som anses som ”det goda livet” i den här 

livsformen och kan det också kombineras med eget arbete är det än bättre. (Bergqvist 

2004:44, Jakobsen 1999:236f) 

 

3.1.8 Kapitalistens livsform och investorns livsform 

 

Det här är två livsformer som än så länge är förhållandevis outforskade. Det mest 

grundläggande dragen hos dessa praktiker är att de placerar sitt kapital på olika sätt för att få 

avkastning och kunna investera i nya tillgångar. Kapitalisten driver själv ett företag och äger 

sina produktionsmedel medan investorn istället äger finanskapital och där kapitalet flyttas runt 

på aktiemarknaden för att uppnå bästa möjliga avkastning. Det finns i båda fallen starka 
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kopplingar mellan familj och kapital där kapitalet hålls samman över tid genom arv. Det är 

möjligt att det i anslutning till dessa livsformer också kan finnas en kvinnlig livsform men hur 

de anses vara beskaffade har inga forskare ännu kommit fram till (Bergqvist 2004:45, 

Jakobsen 1999:160f). 

 

3.2 Work-life balance/Livspusslet 

 

”Work-life balance” refers to the ability of individuals to pursue successfully their 

work and non-work lives, without undue pressures from one undermining 

satisfactory experience of the other (Noon och Blyton 2007:356). 

 

Denna beskrivning av ”Work-life balance” eller livspusslet, visar på individers förmåga att 

kunna kombinera arbetslivet med det övriga livet på ett bra sätt.  Vad som sedan anses vara 

det bästa sättet varierar mycket från person till person beroende på olika omständigheter. Här 

finns likheter med livsformsanalysen som också visar individers strävan om att uppnå ett gott 

vardagsliv och på de skilda uppfattningar människor har om vad som är ett gott vardagsliv 

(Bergqvist 2004:9).  En nyckelfaktor i livspusslet är dock att vara uppmärksam på de val och 

begränsningar man har både i arbetslivet och övriga livet och på så vis kunna skapa och/eller 

behålla balansen man strävar efter (Noon och Blyton 2007:357).   

 

I dagens samhälle består ”det goda livet” för många ofta av att nå så högt upp som det går på 

karriärstegen och tjäna så mycket pengar som möjligt. Lyckas man få en topposition inom ett 

företag eller annan verksamhet så leder det till personlig utveckling, en utveckling som man 

ofta finner inom karriärens livsform men som kan vara en fara för hälsan om man samtidigt 

inte ser upp med stressen som oftast kommer med den livsstilen. Vi tillbringar en väldigt stor 

del av vår tid på jobbet och vi måste där försöka att sträva efter arbetslivskvalitet skriver 

Sjöberg (2007:86ff). För att komma dit behöver man också ha en fritid som känns 

stimulerande och som ökar livskvalitén. I arbetarlivsformen är istället fritiden ”det goda livet” 

och man arbetar mest för att kunna nå målet, att göra det man vill på sin fritid (Bergqvist 

2004:40). Många gånger är det ändå så att arbetet och fritiden går hand i hand och mår man 

inte bra på ena stället mår man heller inte bra på det andra. På vår fritid bör det finnas tid till 

personlig återhämtning vilket handlar om att umgås, hålla på med sin hobby, studera, utöva 

någon sport eller andra stimuli som gör att vi helt enkelt mår bra. I de fall då företagen har ett 

intresse av att de anställda mår bra även utanför jobbet, har det visat sig, vilket egentligen är 

ganska naturligt, att företagens lönsamhet ökar samtidigt som sjukskrivningarna minskar 

(Sjöberg 2007:88f).  Att arbeta deltid är ett sätt att försöka underlätta i livspusslet och det 

typiska i ett två – försörjar hushåll är att mannen arbetar heltid och kvinnan är den som arbetar 

deltid. Det börjar ske en ökning till att män också arbetar deltid men det är ändå fortfarande 

majoritetet kvinnor som har deltidsarbete (Noon och Blyton 2007:361). Kitteröd och 

Lappegård (2012: 683) som gjort en undersökning på barnfamiljer i Norge, menar att även om 

man bor i ett samhälle som uppmuntrar en symmetrisk familjemodell, där föräldrarna själv 

kan välja, kommer det fortfarande vara så att arbeta heltid inte är något alternativ. De flesta 

par fortsätter att arbeta deltid under småbarnsåren detta för att underlätta vardagen. Nevander 
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Friström (2001:13) tar upp att om en människa ska känna sig nöjd och tillfreds med livet 

behöver det finnas en balans mellan delarna arbete, familj och egen tid. Finns det ingen familj 

fylls den delen med ett socialt sammanhang utanför familjen. Alla de tre delarna behöver få 

lika stort utrymme och vi behöver prioritera familj, arbete och egen tid lika mycket. Det 

betyder inte att det varje dag läggs lika mycket tid på varje del men, det är viktigt att varje del 

får sin tid. I livsformsanalysen såg vi tidigare att balansen mellan till exempel arbete och fritid 

ter sig olika beroende på vilken livsform man lever. I karriärens livsform är arbetet det som 

tar den största delen i den balansen och i husmorslivsformen är det istället familjen (Bergqvist 

2004:40ff). Under olika perioder i livet så lägger man olika tid till de olika delarna. Det 

viktiga är att det inte under en längre tid råder en stor obalans i de olika delarna. Detta kan 

leda till olika problem beroende av vilken del som blir allt för dominant, och vilken som 

undanträngs. I vissa tider är en obalans näst intill oundviklig, när man till exempel har 

småbarn måste man lägga mer tid på familjen än sig själv. Detta är helt riskfritt så länge man 

är medveten om det och det bara är för en tid (Nevander Friström 2001:13). Dominans av 

olika delar leder som sagt till olika problem. Om arbetsdelen får ta allt för stor plats finns en 

risk att man försummar sin familj och till slut drabbas av sjukdom. Prestationskraven kan bli 

allt för höga och pressen på sig själv blir till slut omöjlig att hantera (Nevander Friström 

2001:14). Om familjedelen får växa sig allt för stor kan det också det också leda till problem. 

En klassisk situation är en väldigt aktiv kvinna som kanske redan under sin föräldraledighet 

engagerar sig så stort i barnens aktiviteter att efter några år när hon är med i både skola, 

idrottsaktiviteter och scoutkåren har svårt att få plats till arbetsdelen och inte minst sig själv 

(Nevander Friström 2001:15). Om man däremot låter ”jag-delen” bli allt för stor riskeras 

andra saker. De som faller i denna fälla är personer som ofta är väldigt egoistiska, där allt 

utgår just ifrån mig själv.  

 

I diskussioner som denna kommer man ofta in på utbrändhet. Obalansen som ibland råder kan 

skapa en inre stress men kroppen är skapad så att den är utrustad att hantera denna stress. 

Stress är något naturligt för människan och reaktionerna fyller den funktionen att den höjer 

vår prestationsförmåga och gör så att sinnena skärps, hjärtat pumpar hårdare och 

blodcirkulationen höjs. Finns det möjligheter till återhämtning och vila mellan dessa perioder 

är stressen inte skadlig men är den ständigt pågående slits organen i kroppen ned och kan leda 

till utbrändhet (Eriksson et. Al 2004:11). Ofta förknippar man ofta utbrändhet med att 

arbetsdelen har vuxit sig alltför stor. Men den svenska forskaren Lennart Hallsten (Eriksson 

et. Al 2003:20f) menar att man likväl kan bränna ut sig inom familjen eller på sin fritid. Han 

menar att det är gapet mellan mål och medel som leder till detta tillstånd. När en målmedveten 

person hindras att nå sina mål som betyder mycket för personen i fråga, kan man hamna i 

utbrändhet. Alltså visar det på att balansen är lika viktig vad gäller att låta alla delar få var sin 

del. Oavsett vilken del det är som är ”hotfull” för en person är det viktigt att känna att man 

själv har kontrollen, och inflytande över situationen. Detta kan liknas vid den neokulturation 

som beskrivs i livsformsanalysen (Jakobsen 1999:75). Om det sker förändringar i en livsform 

och individen känner att livsformen hotas strävar man efter att försöka försvara den livsform 

man lever utifrån sin livsforsmspecifika ideologi. Kan man då se att balansen i livet kan vara 

en effekt av de samhälleliga strukturella förhållanden, bland vilka de strukturella livsformerna 
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är en del, blir det lättare att göra val som går stick i stäv med de strukturella villkoren för just 

den livsformen (Jakobsen 1999:75). 

 

3.3 Genus/jämställdhet 

 

Livsformerna är uppdelade i strukturellt manliga och strukturellt kvinnliga livsformer, vilket 

gör att man vid en första anblick tror att de är könsbestämda. Livsformerna är inte menade att 

motsvaras av konkreta människor, livsformsbegreppen är snarare utvecklade för att analysera 

och förklara dem, mer än att klassificera dem (Jakobsen 1999:115).  

 

Att vi människor är av olika kön är något helt naturligt, men hur vi sedan agerar som individer 

är lite mer komplicerat. Det är inte alltid accepterat för kvinnor att meka med bilar eller att 

män dansar balett. Att uppnå jämställdhet i organisationer och verksamheter är inte så lätt när 

det i vår omgivning finns en massa förutfattade meningar både medvetet och omedvetet. Gerd 

Lindgren professor i sociologi vid Karlstad universitet skriver så här om jämställdhet: ”Jag vet 

dessutom sedan tidigare att de som talar om jämställdhet som ett tillstånd man önskar sig eller 

tror sig uppleva, oftast uppträder och handlar i diametralt motsatt riktning” (Lindgren 

1999:15). Med diametralt menar Lindgren i rakt motsatt riktning och hon säger vidare att det 

inte är ovanligt att de informanter hon intervjuat menar att jämställdheten existerar i praktiken 

men att den inte syns i hierarkin, vilket alltså betyder att man inte förmår leva som man lär. 

 

Att ”göra” kön är något som sker dagligen på många olika områden och nivåer i samhället. 

Inom könsforskningen ges förklaringen på ”göra” kön som att det är vi människor som själva 

skapar, bygger och på så vis konstruerar det som vi anser vara manligt och kvinnligt (Wahl et. 

Al 2001:43). Det sker en viss rangordning och isärhållande av män och kvinnor vilket sker 

genom symboler, klädkoder och teknologi, i vardagspraktiker och rutiner, i det sociala 

umgänget, i identiteter och mycket annat (Jakobsen 2012:12). I många företag och 

organisationer kan man se en viss könsordning som visar på en tydlig fördelning mellan 

kvinnor och män. Den mest dominerande uppfattningen är att kvinnor anses passa bättre för 

vissa sorter av arbeten som är ”fingerfärdigt” eller repetitivt medan männen betraktas som de 

starka som har behov av att röra på sig (Wahl et. Al 2001:38). Wahl med flera (2001:156) 

förklarar det också som en symbolisk ordning där den existerar som en föreställning om att 

mannen är överordnad medan kvinnan är underordnad. Lindgren (1999:57) skriver om 

Rosabeth Moss Kanter som i mitten på 70-talet skrev en bok om könssegregeringens 

mekanismer. Kanters utgångspunkt i den boken är att kvinnor och män är mycket lika till sina 

väsen men att det är organisationen och samhället som tvingar eller konstruerar dem så att de 

handlar som om de vore olika. 
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4. Metod 

 
Vi kommer i detta kapitel att tydligt redogöra för hur vi har gjort insamlingen av 

vår empiri och hur vi har arbetat under hela arbetsprocessen. Vi inleder med en 

allmän beskrivning av vår metod, därefter följer vårt urval och vi visar på 

upplägget av vår intervjuguide och hur vi har genomfört själva intervjuerna. 

Vidare tar vi upp hur vi bearbetat och analyserat vårt material och hur vi tagit 

hänsyn till de etiska aspekterna. Slutligen för vi en diskussion kring validiteten och 

reliabiliteten i vår studie.

 

4.1 Metodval  

Syftet med vår studie är att söka en förståelse för hur deltidsbrandmän gör sina val i vardagen 

för att uppnå ”det goda livet” och vilka specifika livsformer som då blir aktuella. Vi kommer 

att använda oss av den kritisk realistiska livsformsanalysen där man försöker urskilja om 

människor i sitt vardagsliv lever skilda livsformer, det vill säga strukturella uppsättningar av 

skilda levnadsvillkor. Då är kvalitativ metod och i det här fallet personliga intervjuer, att 

föredra. Enligt Trost (2005:14) är det rimligt att använda sig av kvalitativ metod när man är 

intresserad av att förstå hur människor tänker och agerar, eller om man vill upptäcka 

varierande handlingsmönster, vilket vi tycker det handlar om i vår studie. Syftet i en kvalitativ 

intervju är också att upptäcka och identifiera egenskaper och tillståndet hos något, till 

exempel den intervjuades livsvärld eller vilka uppfattningar intervjupersonen har om något 

fenomen (Patel och Davidson 2003:78). Enligt Patel och Davidson (2003:118) handlar det om 

att skaffa en djupare kunskap än vad man kan göra i en kvantitativ metod.  

 

När det kommer till att studera vardagslivet som vi har gjort är observation också en kvalitativ 

metod som är användbar. Med observationer kan man studera beteenden och skeenden i 

naturliga situationer i samma stund som de inträffar och det kan ge oss information som man 

annars inte fått fram (Patel och Davidson 2003:87). Att göra observationer på en station hade 

varit intressant och hade säkert kunna bidra till att vi fått en inblick i hur en dag för en 

brandman kan se ut. Kanske det hade gett oss en förståelse för gemenskapen och stämningen 

på en station och gett oss ett material som vi inte kunde få fram i en intervju. Observation i 

kombination med intervjuer hade kanske varit det bästa men då vi inriktat oss bara på 

deltidsbrandmän så var detta inte möjligt eftersom stationerna inte är bemannade mer än vi 

utryckning och övningar. 

Vi har valt att använda oss av halvstrukturerade intervjuer. Med halvstrukturerad menas att 

den varken är ett öppet vardagssamtal eller ett slutet frågeformulär. Till sin hjälp har forskaren 

en intervjuguide med vissa teman och förslag på frågor som visar riktningen på intervjun 

(Kvale och Brinkmann 2009:43). 

Om man ska göra en kvalitativ intervju är det en fördel om man har förkunskaper och är 

förberedd inom det område som ska studeras (Patel och Davidson 2003:79). Vi läste därför in 

oss på ämnet om livsformsanalysen och dess livsformer genom att läsa flera avhandlingar. För 

att få en förståelse för Räddningstjänsten och brandmäns vardag tog vi del av bland annat 
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artiklar och Mathias Ericsons avhandling (2011) ”Nära inpå – Maskulinitet, intimitet och 

gemenskap i brandmäns arbetslag”. Utöver detta förkovrade vi oss också i böcker och artiklar 

om bland annat genus, jämställdhet och work life balance. 

4.2 Urval  

Efter att vi hade läst in oss på ämnet var det dags för oss att få tag på deltidsbrandmän som vi 

skulle intervjua. Vi ansåg oss inte ha några större problem att få tag på deltidsbrandmän utan 

mer om de skulle ta sig tiden att ställa upp. De halvstrukturerade intervjuer vi tänkte göra 

visste vi skulle ta lång tid och det var något vi ville delge våra respondenter från början. 

Urvalet i denna uppsats blev ett så kallat bekvämlighetsurval, det vill säga vi har strategisk 

letat upp och fått tag på det vi önskar få tag på (Trost 2005:119). Trost (2005:119) menar att 

denna typ av urval är så pass beprövad att den ger en fullt tillräcklig variation av individer 

bland de intervjuade.  

 

Det primära i vår studie var att med hjälp av livsformsanalysen få en ökad förståelse för hur 

deltidsbrandmän lägger sitt ”livspussel” men också om vi kunde upptäcka skillnader mellan 

män och kvinnor. För att göra detta möjligt valde vi att göra sex stycken intervjuer där tre var 

män och tre var kvinnor. För att också få en variation på vårt urval valde vi att kontakta 

deltidsbrandmän på olika stationer och kommuner då de olika stationerna har lite varierade 

förutsättningar. Några av respondenterna var ytligt bekanta till en av oss och när vi gjorde vårt 

urval var detta något vi diskuterade om det kunde ha någon inverkan på vårt resultat. Vi den 

tidpunkten kom vi ändå fram till att den relationen på något sätt inte skulle komma att 

påverka. 

 

4.3  Intervjuguiden 

Då vi valde att gå med i forskningsprojektet GeRd, på Karlstads Universitet, så fick vi ta del 

av en redan befintlig intervjuguide, som använts vid tidigare forskning. Intervjuguiden var 

uppdelad med olika teman och det var i huvudsak dessa teman som strukturerade intervjun. 

Utifrån detta skapade vi sedan egna frågor som höll sig inom temat men frågorna ställdes 

sedan på olika sätt beroende på hur samtalet utvecklades i intervjusituationerna. 

Intervjuguiden blev på så vis en utgångspunkt mer än som en manual för intervjun. 

 

Den typ av djupa livsintervjuer som vi genomfört kan vi kalla har en narrativ struktur (Kvale 

och Brinkmann 2009:171). Enkelt sagt handlar det om en människas berättelse om sitt liv. 

Intervjuguiden var på så vis uppbyggd i kronologisk ordning där vi började med några mindre 

bakgrundsfrågor som ålder och civilstånd för att sedan komma in på deras barndom. Vidare 

följde vi deras uppväxt med bland annat inträde i arbetsliv och fortsatte fram till idag. Även 

några frågor rörande framtiden fanns med. Intervjuguiden medföljer som bilaga. 

 

4.4 Tillvägagångssätt  

Vår studie har genomförts på tre mindre räddningstjänststationer i Värmland, för att se om vi 

kunde få en variation i vår studie samtidigt som vi ville säkra respondenternas anonymitet 

enligt våra etiska krav. De flesta kontaktades via telefon men då två är ytligt bekanta till en av 
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oss blev de tillfrågade när tillfälle gavs. Vi blev själva positivt överraskade av deras vilja och 

engagemang att medverka i studien och de valde själva tidpunkter och plats för intervjuerna. 

Vart intervjun ska ske är alltid en fråga man som forskare ska ställa sig, menar Trost 

(2005:44). Detta för att man ska ha tänkt igenom alla aspekter av vad som kan uppstå och vad 

som är lämpligt för att den intervjuade ska känna sig trygg och vara så ostörd som möjligt. 

Alla respondenter föreslog att vi kunde hålla intervjuerna på respektive station vilket också 

överensstämde med vår tanke. Fördelen med att vara på respektive brandstation var just att det 

skulle bli så neutralt som möjligt och att våra respondenter där skulle känna sig som hemma 

och på så vis slappna av och bli mer frispråkiga. Då våra respondenter först och främst har 

civila arbeten valde några av dem att lägga intervjun de dagar de hade jour på 

räddningstjänsten. Detta kände vi kunde ha både för och nackdelar. Fördelen var den att 

respondenterna kände sig trygga om de var på plats och det skulle råka bli ett larm och 

nackdelen att vi hade tanken att: tänk om det blir ett larm! 

Vi deltog båda två under intervjuerna detta för att vi skulle vara lika delaktiga i arbetet och för 

att tillsammans kunna hjälpas åt att få fram den information vi ville. Att vara två som 

intervjuar kan göra att den intervjuade känner sig komma i underläge (Trost 2005:46). För att 

undvika detta och lätta på stämningen så småpratade vi lite innan och bjöd på fika.  

 

Vi som intervjuare bör visa på en tydlig ram för vårt arbete. Det ger intervjupersonen en 

förtroendeingivande känsla och visar på att vi tar ansvar för intervjuns genomförande (Lantz 

2007:69). Vi gjorde därför en överenskommelse med våra respondenter innan vi startade vår 

intervju och talade bland annat om vårt syfte med intervjun, vilket upplägg vi tänkt oss, etiska 

aspekter om sekretess och anonymitet och vilka som kommer att få ta del av materialet. I de 

fall där respondenterna var ytligt bekanta delade vi upp frågorna och ämnen som kunde anses 

”känsliga” ställdes av den andre av oss två. Med undantag av dessa frågor så alternerade vi 

genomgående i alla intervjuer mellan att vi båda ställde frågor. Den typ av intervju vi gjorde 

krävde att vi som intervjuare var flexibla och öppna för förändringar då varje intervju 

utvecklades på sitt eget sätt. 

De flesta intervjuer skedde dagtid men två av intervjuerna skedde också på kvällen efter att 

deras ordinarie jobb var slut. Svårigheten med genomförandena på kvällen var att vi hade 

föreställningen att våra respondenter kanske var trötta och ville hem vilket kanske gjorde att 

vi också skyndade på intervjuerna lite mer än i de andra. Två av våra respondenter hade med 

sig ett av sina barn vilket gjorde att vi ibland tappade fokus och kom ifrån ämnet. Här såg vi 

också styrkan i att vara två som intervjuade då vi hjälpte varandra att snabbt styra tillbaka in i 

rätt spår. Under en av intervjuerna hände det som vi befarat nämligen det att larmet gick. Vår 

respondent hade för tillfället inte jour men vi befann oss på brandstationen och blev avbrutna i 

vårt arbete. Den inblicken vi då fick gav oss ytterligare förståelse av de fenomen vi faktiskt 

undersöker. 

Alla våra intervjuer spelades in både med en röstinspelare och med hjälp av en mobil. Detta 

för att vi ville ha en back-up om någon del av materialet inte skulle råka bli inspelad, men 

också för att det skulle bli lättare att dela upp det när vi sedan skulle översätta våra intervjuer. 

Lantz (2007:74) menar att en ljudupptagning kan påverka intervjuprocessen negativt genom 
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att intervjupersonen blir mer förtegen men det var inget vi alls kände av. Våra intervjuer 

varade allt emellan en timme och tjugo minuter upp till två timmar och tjugo minuter. 

4 .5 Bearbetning och Analys 

 

Efter att första intervjun var gjord och vi hade allting färskt i minnet, satte vi oss direkt efter 

intervjun tillsammans för att översätta vår insamlade data från tal till skrift. Vi delade 

materialet på hälften och skrev halva intervjun var. Vår tanke var att vi endast skulle göra så 

med vår första intervju för att sedan fortsätta med varannan. Under tiden vi skrev den första så 

kände vi att det istället var bättre att dela på alla intervjuer då det skulle göra oss mycket mer 

delaktiga i allt material och att vi på så vis skulle få en annan förståelse för helheten.  

Det är nästan omöjligt för en forskare att veta alla frågor som ska ställas i början av en studie 

utan det är först efter kontakten med insamlad data som man upptäcker vilka frågor som är 

relevanta (Corbin & Strauss 2008:216). Efter att vi hade läst och analyserat vår första intervju 

upptäckte vi att det var i flera lägen som vi kunde ha spunnit vidare i en fråga. Vår 

bearbetning under hela insamlingsprocessen blev därför sådant att vi tog lärdom av tidigare 

intervjuers eventuella brister och försökte därmed förbättra kommande intervjuer. 

Den form av intervjuer som vi valde att göra resulterar oftast i en mängd utskrivet material att 

bearbeta och vårt färdigutskrivna material uppgick till ca 89 maskinskrivna sidor. Till skillnad 

mot kvantitativa studier, där det finns en hel uppsättning regler för hur bearbetning och analys 

ska göras, finns det på förhand inte samma uppsättningar inom kvalitativa studier. Här är det 

mer upp till respektive forskare att hitta sin egen väg (Trost 2005:125). Hermeneutik är en 

vetenskaplig riktning som vi har följt, där man studerar, tolkar och försöker förstå människor 

och deras livssituation (Patel & Davidson, 2003:28). I vår analys av intervjuerna har vi 

försökt tolka och förstå det som sägs direkt men också försökt att vara så observanta att vi 

även har fått fram en del vad som sägs ”mellan raderna”. I hermeneutiken har forskaren också 

sin egen förförståelse till hjälp i sin tolkning vilket vi hade med oss då vi innan tog del av det 

som hör till vår teori. Vi har också delvis använt oss av ett förhållningssätt som går under 

grundad teori eller Grounded Theory. Teorin utvecklades av Glaser och Strauss, i slutet av 60-

talet och är en metod som används för att analysera kvalitativ data.  Grounded Theory går ut 

på att man utgår från empirin och bygger upp och producerar en egen lokal teori (Corbin och 

Strauss 2008:1). Vår avsikt är inte den att vi ska skapa någon ny teori utan vi använder 

Grounded Theory mer som ett verktyg för att få ordning på den oerhörda mängd data vi 

samlat in. Något som är centralt inom Grounded Theory är att göra en uppdelning av den data 

man samlat in, så kallad kodning. Detta görs för att få struktur och överblick på det insamlade 

materialet. Med hjälp av dessa koder kan man sedan få en idé om hur saker och ting förhåller 

sig (Corbin och Strauss 2008:59). Vi skrev ut våra färdigöversatta intervjuer en efter en och 

gick igenom texten grundligt och gjorde vår kodning som vi sedan hade med oss vidare in i 

analysen. Kodningen gjorde det lättare för oss att plocka ut det som var mest relevant för 

studien och vi komprimerade ihop var och en av intervjuerna så att de blev mer lätthanterliga. 

Därefter startade vi analysbearbetningen av respektive intervju. Vi delade upp intervjuerna 

sinsemellan och behandlade tre stycken var, detta för att spara tid. Sedan gick vi igenom alla 

analyser tillsammans och diskuterade oss fram till vårt slutgiltiga material. I analysen 

presenterar vi våra citat till största del som blockcitat. 
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4.6 Etik 

 

I en studie likt vår måste man ta hänsyn till de så kallade forskningsetiska regler som 

vetenskapsrådet rekommenderar. Det innebär att man hela tiden måste tänka på balansen 

mellan nyttan med forskningen och olämplig insyn i till exempel individers livsförhållanden. 

Vi som forskare får inte riskera att utsätta våra respondenter för kränkning eller förödmjukelse 

(Vetenskapsrådet, 2002). Innan vi satte på inspelningsutrustningen och började våra intervjuer 

såg vi till att få ett informerat samtycke av våra respondenter. Det innebär att vi informerade 

om vårt syfte med studien, hur vi hade tänkt oss utformningen, att respondenterna frivilligt 

deltar och har rätten att när som helst avbryta intervjun. Vi upplyste om att vi har tystnadsplikt 

och vi försäkrade dem att deras och andra namn som nämns inte kommer att användas i det 

färdiga materialet. Vi informerade däremot om att intervjuerna kommer överlämnas i skriftlig 

form till forskargruppen inom GeRd som vill ta del av vårt material, men att inspelningarna 

kommer att raderas. I och med denna information har vi uppfyllt de fyra huvudkraven, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet som 

rekommenderats (Vetenskapsrådet, 2002). Efter respondenternas godkännande började vi 

således våra intervjuer. Våra respondenter delar med sig av sina livshistorier och ger mycket 

av sig själva och våra intentioner är då inte att försöka ”hänga ut ” någon för vad de tycker 

och tänker. Därför valde vi att i texten ge våra respondenter fiktiva namn.  

 

4.7 Metoddiskussion med reliabilitet och validitet 

 

När man säger att en studie har hög reliabilitet så menar man att den mätning man gjort ska 

generera i stort sett samma resultat om man gör mätningen om igen. Problemet blir då att man 

förutsätts ha ett statiskt förhållande vilket mestadels finns inom kvantitativa studier. I 

kvalitativa studier då det oftast handlar om förändringar pratar man istället om tillförlitlighet 

eller trovärdighet (Trost 2005:111ff). Eftersom man vid intervjuer inte kan mäta reliabiliteten 

med ett mått, får vi försäkra oss om tillförlitligheten på andra sätt. Ett sätt som Patel och 

Davidsson (2011:104) skriver om är att vara två stycken som medverkar vid intervjuerna. Vi 

gjorde alla våra intervjuer tillsammans för att inte riskera att missa några signaler från våra 

respondenter, och även för att minska intervjuareffekten som innebär att intervjuaren påverkar 

den man intervjuar, medvetet eller omedvetet (Patel och Davidsson 2011:105). Samtliga 

intervjuer gjordes på respektive brandstation. Detta är något vi anser stärka tillförlitligheten, 

då det blev väldigt avslappnat för våra respondenter. Många av dem hade också jour vid 

intervjutillfället, och då behövde de inte tänka på inställningstid och dylikt, utan de var redan 

på plats. En av våra respondenter hade med sig ett av sina barn, vilket ibland ledde till små 

avbrott i vårt samtal. Vi bedömer att det i det stora hela inte hade någon större inverkan på det 

slutliga resultatet. Vid ett tillfälle råkade vi även ut för att larmet gick på brandstationen. Då 

blev det naturligtvis ett avbrott i vårt samtal men detta tycker vi att vi lärde oss mer av, än att 

det störde vårt arbete. Vi fick en helt annan inblick i vad de tidigare försökt förklara för oss 

och detta blev en väldigt stor erfarenhet. Tänker man på tillförlitligheten tror vi inte den 

påverkades. Vi använde oss av en varsin inspelningsapparat detta för att vi inte riskera att 

tekniken skulle förstöra något för oss. Efter varje avslutad intervju diskuterade vi igenom 

denne, och resonerade runt de svar vi fått och hur vi tyckte att respondenten svarat och 
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reagerat på olika situationer, för att inte riskera att det handlar om felaktigheter i svar eller 

tolkningar. Detta menar vi stärker tillförlitligheten ytterligare. När vi översatte intervjuerna 

från tal till skrift delade vi dem på mitten och gjorde halva var. Därefter kommenterade vi den 

del vi inte själva transkriberat, som ytterligare ett steg i att säkra tillförlitligheten. Då vi 

märkte att våra uppfattningar överensstämde kan vi även säga att vi uppnådde en bra intern-

bedömarreliabilitet, som just beskriver förhållandet mellan flera intervjuares uppfattningar. 

(Patel och Davidsson 2011:104) Kodningen gjorde vi slutligen tillsammans, som ett sista steg 

för att se att vi båda var enade i våra slutsatser. Eftersom vi båda är relativt orutinerade vad 

gäller intervjuer anser vi att vi hade god hjälp med den färdiga mall vi fick till vår 

intervjuguide. Denna innehöll teman med de ämnen vi sedan skapade frågor efter. Detta tror 

vi vägde upp vår oerfarenhet som forskare.  

 

En snäv definition på validitet är att man faktiskt mäter det man avser mäta. Även när det 

gäller validitet blir begreppet annorlunda när det rör sig om kvalitativa studier. Här pratar man 

hellre om giltighet och vad den som blir intervjuad menar med eller hur den uppfattar till 

exempel en företeelse (Trost 2005:111ff). Då vi valt att sprida våra respondenter över flera 

olika stationer, och fått väldigt liknande svar, tycker vi detta stärker giltigheten på vår studie. 

En viss skillnad fanns men den berodde i förekommande fall på geografiska skillnader, och 

storleken på ort. Arbetet, och framför allt synen på arbetet som deltidsbrandman, var slående 

lika oavsett station. Att vi utgick från en redan tillverkad intervjuguide som är väl beprövad 

och testad är något som vi anser ytterligare höjer giltigheten i vår studie. 

 

Valet av metod anser vi vara det enda rätta då vi ville ha en djupare information om våra 

intervjupersoners liv vilket inte skulle ha gått att få fram i till exempel en kvantitativ 

enkätundersökning. Som vi tidigare nämnt kunde vi ha gjort en observation på en station för 

att få mer inblick i brandmännens arbete, men detta tror vi inte hade gett oss så mycket mer 

användbart material. 
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5. Resultat och analys

 

I vår resultat och analysdel kommer vi att redogöra för den empiri som vi fick fram 

i vår studie. Vi har lagt upp vår analys så att vi beskriver varje respondent var för 

sig. I slutet av respektive analys visar vi också på hur livspusslet ter sig och hur de 

finner balansen i vardagen. Därefter följer en kortare reflektion om genus och 

jämställdhet och de upptäckter som vi där har gjort. 

 

Som tidigare beskrivits är syftet med vår studie att se om vi med hjälp av den realistiska 

livsformsanalysen kan få en ökad förståelse för deltidsbrandmännens ”livspussel” och varför 

man väljer att vara deltidsbrandman. 

 Livsformerna beskriver det ”goda livet” och hur lever våra intervjupersoner sina liv 

för att uppnå detta? 

 Kan vi se om de finns några skillnader mellan de kvinnliga respektive de manliga 

brandmännen och i så fall vilka?  

 Hur finner deltidsbrandmän en balans mellan övrigt liv, jour och arbetsliv och hur 

uppnås i sådana fall denna balans. 

 

När vi i vår analys ska försöka förklara de livsformer våra deltidsbrandmän har och hur de 

pusslar ihop sina liv så kommer vi ta hjälp av livsformsanalysen för att söka sociala strukturer 

och kausala mekanismer som ligger till grund för deras vardagsliv (Jakobsen och Karlsson 

1993:49). Vi vill återigen säga att de sociala strukturer som beskrivs är inte våra respondenter 

och våra respondenter är inte heller dessa sociala strukturer. 

5.1 Deltidsbrandmännens livsformer 

För att lättare kunna förklara och visa på kopplingar mellan våra respondenter och deras 

livsformer analyserar och redovisar vi i de stycken som följer varje individ för sig. Det tycker 

vi tydligare belyser svaren på de frågeställningar som är utgångspunkten i vår studie. 

5.1.1 Johan 

Johan är 38 år och bosatt på en mindre ort i Värmland. Han är sambo och tillsammans har de 

tre barn på 3, 8 och 12 år. Johan är inte uppväxt på orten utan har flyttat dit med familjen på 

senare år. Han är utbildad möbelsnickare och har en egen firma men arbetar periodvis på en 

teater några mil bort från där han bor. Hans sambo är också egenföretagare och arbetar även 

hon periodvis på samma teater. Fritiden spenderar Johan ofta med familjen eller snickrar på 

familjens nya hus på gården. På räddningstjänsten har han varit sedan 2006 och han har jour 

sju dygn per månad som är upplagd på det viset att den pågår en hel vecka i stöten. Johan 

lever för tillfället arbetarlivsformen men vi ser också vissa drag av självständighetens 

livsform.  
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Livsformsanalysen gör gällande att de som lever i självständighetens livsform är 

egenföretagare med få eller inga anställda. Det handlar oftast om familjeföretag men 

verksamheterna kan vara mycket varierande (Bergqvist 2004:43). Då Johan har ett eget 

företag skulle vi lätt kunna tro att han därmed tillhör självständighetens livsform men vi ser 

inte att han helt och hållet lever efter den ideologin. Att starta eget var inget som Johan 

egentligen önskade eller hade tänkt från början utan det var så det utvecklades för att han 

skulle kunna hålla på med det som han faktiskt hade utbildat sig till. Det var svårt att hitta en 

anställning som passade honom.  

 

En livsform som vi tidigare beskrev består av en arbetsform och en kärleksform, och de 

skapar en praktik och en ideologi som är specifik för just den livsformen (Bergqvist 2004:69). 

Praktiken i självständighetens livsform är egenarbete och står för att man själv är producent 

och äger sina produktionsmedel. Johan producerar visserligen men äger för tillfället inga 

produktionsmedel, utan när han är i behov utav ett snickeri vänder han sig till olika aktörer 

och lånar deras lokaler vilket stärker att han inte tillhör den praktiken. Ideologin är den att 

man rår om och sköter sig själv och målet blir på så vis en självständighet som anses vara ”det 

goda livet” (Bergqvist 2004:69f). Johan säger så här:  

 

Fördelen med det egna företaget tycker jag är att jag bestämmer mycket själv över tiden. 

Jag kan välja själv om jag vill ha mycket fritid. Jag kan tacka nej till jobb också.  

 

I och med att Johan uttrycker sig om att han själv bestämmer över tiden, vilket stämmer 

överens med självständighetens ideologi, gör att det är lätt att tro att han därmed lever den 

livsformen. Det som talar emot detta är ändå att Johan samtidigt säger att han vill ha mycket 

fritid och kan tacka nej till arbete. I självständighetens livsform gör man ingen skillnad mellan 

arbete och fritid utan de båda sfärerna flyter oftast ihop (arbete fritid) vilket Johan inte 

vill. Han menar att fritiden är viktigare vilket stämmer mer in på arbetarlivsformen. Han har 

heller ännu inte dragit igång sin verksamhet ordentligt och arbetar som tidigare sagt en stor 

del av året på teatern och endast resterande tid med företaget. Han vet inte riktigt själv när och 

om han ska dra igång verksamheten mer, utan menar att han för tillfället är rätt nöjd som han 

har det. Arbetet på teatern brukar sträcka sig mellan januari och juni och det är där som 

arbetarlivsformen tydligare träder in. Han arbetar då under de premisserna som vilken annan 

anställd som helst men fakturerar teatern de timmar han arbetar. På så vis kan man se det som 

att ”det goda livet” i Johans resonemang enligt självständighetens livsform, att ha ett företag 

där man kan bestämma sin egen tid, delvis försvinner. Även om han är egenföretagare måste 

han ändå rätta sig efter arbetsgivarens tider och de projekt som de tillhandahåller, vilket är 

något som ingår i arbetarlivsformens praktik. I arbetarens livsform säljer man sin arbetskraft 

till någon som anser sig ha rätt att kontrollera och använda den, normalt brukar det vara åtta 

timmar om dagen, fem dagar i veckan (Bergqvist 2004:40). Johan menar att hans tider är 

ganska flexibla men då de är tre stycken som jobbar samtidigt är det mest praktiskt att de alla 

arbetar samma tider. Delar av arbetet på teatern går ut på att snickra dekor till de 

föreställningar som sätts upp på somrarna och det är just detta som gör att arbetet blir 

säsongsbetonat då det på våren blir mer att göra inför premiärerna. Det innebär i sin tur att de 

närmare premiären också måste jobba en del kvällar vilket Johan inte tycker är det mest 
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optimala men ändå måste följa. Det Johan tycker är skönt med att ha ett ”vanligt” arbete att gå 

till, är att han har en inkomst som gör att han kan göra vad han vill på sin fritid 

(arbetefritid) enligt arbetarlivsformens praktik. Mycket av hans lediga tid går för tillfället åt 

till att snickra på huset som de håller på och bygger på gården.   

 

Att tjäna massor av pengar är inte något som Johan har strävat efter i första hand. Han själv 

säger så här:  

 

Jag har aldrig varit så förtjust i att arbeta (skratt). Jag har försökt att undvika det så mycket 

som möjligt. 

 

Här kan man se att en definition som Jakobsen och Karlsson (1993:119) använder på arbete 

passar bra. De menar att arbete är det som försiggår inom nödvändighetens sfär och något 

man måste göra för sin existens. Arbetet för Johan är ett bara ett medel för att nå målet som är 

fritiden (arbetefritid). De arbeten Johan har haft har mest varit för att få livet att gå ihop, 

men han har ändå haft möjligheten att få arbeta med det han tycker om. Pengarna han tjänar 

på räddningstjänsten ger ett litet extra tillskott i kassan men är inte den största anledningen till 

att han gick med utan gör bara att han kan släppa på kraven att arbeta mer.  

 

Arbetarlivsformen som är den dominanta livsformen Johan lever är en strukturellt manlig 

livsform med de bemyndigades kärleksform som bas. Det typiska för den kärleksformen är en 

tillägnelsepraktik där männen som får bekräftelse av kvinnan inte ger bekräftelse tillbaka utan 

använder kraften de får för att bygga upp sig själva (Bergqvist 2004:37). Dessa drag kan vi till 

viss del se i det att Johan ägnar mycket av sin tid till husbygget, tid där han får göra det han 

tycker är kul och som kan kallas för ”egentid”. Det är Johan själv som till största delen bygger 

på huset och då får sambon ta rollen som husmor/medhjälperska för att ro bygget i land. 

Samtidigt bygger han inte huset bara för att förverkliga sig själv utan mer som ett projekt till 

fördel för hela familjen vilket styrker den bekräftande kärleksformens ideologi. Individer kan 

genom livet leva under inflytande av flera mekanismer från mer än en kärleksform eller gå 

från den ena till den andra. Jakobsen och Karlsson (1993:93) hävdar att de två 

kärleksformerna bemyndigad och bekräftare inte behöver vara de enda som existerar men det 

är de som dominerar.  

 

Nu när Johan har varit på Räddningstjänsten ett tag känner han att han har ett ansvar inför 

människorna på orten, och är därför glad att han gick med. Johan sökte sig inte själv till 

Räddningstjänsten utan blev tillfrågad om jobbet.  

Jag hade aldrig tänkt tanken innan jag blev tillfrågad om jag ville bli brandman. /…/ Jag 

vart lite överraskad av att jag tycker det är så roligt och intressant. Det hade jag inte tänkt 

på innan men plötsligt så kände jag att det känns väldigt bra att göra, hjälpa till. Att göra 

nån nytta. 

 

Flexibiliteten med det egna företaget och att arbetet på teatern inte pågår året runt, gör att 

Johan har lättare att få till balansen i tillvaron och gett honom möjligheten att kunna vara kvar 

på Räddningstjänsten. Han kan sprida ut jobbet på teatern under en längre period vilket gör att 

han har kunnat vara hemma och vara helt ledig under de veckor han har jour. ”Det blir mindre 
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stress så” säger han själv. Johans intresse ligger i att ha mycket utav delen egen tid som enligt 

Nevander Friström (2001:13) är en av de tre delar det bör finnas en balans emellan i livet. Att 

snickra på huset som han gör på fritiden kan ses som ett eget frivilligt hobbyarbete där han 

samtidigt får utlopp för sin egen skaparglädje. Sjöberg (2007: 88) nämner hobbyarbete som en 

typ av arbete fyllt av mening, glädje och energi.  

Att familjedelen blir påverkad av att han jobbar inom Räddningstjänsten är han mycket 

medveten om men tycker ändå inte det är något hinder att fortsätta. De större barnen får hjälpa 

till och passa den minsta om det blir larm när sambon är borta. Eftersom han också har 

perioder då han är mycket hemma på gården blir heller inte familjen lidande då han alltid 

finns nära till hands. Familjen är viktig för Johan och de spenderar mycket tid tillsammans. 

Naturen finns nära inpå knuten, vilket gör att de inte alltid behöver åka iväg några längre 

sträckor för att få uppleva detta. Vem som gör vad i hemmet är för Johan och hans sambo inte 

så viktigt och han uttrycker det så här:  

För oss är det så här, ingen av oss är särskilt intresserade av att hålla på och diska och hålla 

efter och städa och såhär och då får man väl försöka hitta någon balans där båda ändå trivs 

liksom och man gör det lagom mycket. Så inte den ena vill ha det på ett sätt och den andra 

på något annat sätt för då blir det svårt tror jag. Vi ändå tycker jag lyckas för det mesta. 

Om fler hade den avslappnade inställningen som Johan har till sitt livspussel kanske folk i 

allmänhet skulle må bättre. 

5.1.2 Roger 

Roger är 39 år, gift och har två barn som är 12 och 16 år. Han bor i ett litet samhälle där han 

också är uppväxt. Hans föräldrar finns kvar på orten precis som hans två äldre syskon. Hans 

uppväxt var trygg och stabil, med två yrkesarbetande föräldrar. Hans mamma arbetade 

hemma när han var liten och inte förrän han började skolan arbetade hon utanför hemmet 

Denna trygghet som Roger fick som barn har antagligen speglat av sig i den person han är 

idag. Lugn, trygg, omtänksam och med båda fötterna på jorden.  

Efter avslutad gymnasial utbildning har Roger arbetat. Han har hela tiden haft ganska tunga 

jobb, men alltid uppskattat att få arbeta. Under en period när barnen var små pendlade han 

relativt långt till sitt arbete. Efter ett tag kände han att det blev påfrestande och sökte sig till ett 

arbete närmare hemmet. Roger har haft möjligheten att byta arbete när han känt att det varit 

lägligt, vilket har skett några få gånger. Det har hela tiden handlat om arbetsformen 

traditionellt lönearbete, som är det klassiska inom arbetarlivsformen (Jakobsen 1999:87). Han 

har alltid jobbat skift där det blir en naturlig mix av ledig tid som infaller likväl på vardag som 

helg.  

Roger har trivts på alla de jobb han har haft, men han arbetar för att kunna få ut så mycket av 

sin fritid som möjligt. Därigenom gör vi tolkningen att Roger lever arbetarlivsformen. 

Ideologin i arbetarlivsformen består av en rik fritid och då är arbetet det som för Roger gör att 

den ideologin uppfylls. Fritiden som han gärna delar med sina nära och kära som till exempel 

barn, fru och vänner. Rogers fru jobbar också skift vilket har inneburit att de har mycket ledig 

tid tillsammans, men också att de i perioder har mindre tid tillsammans. Genom att frun själv 

till viss del kan styra sin arbetstid har de möjligheten att själva kunna lägga upp ledig tid 
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tillsammans, och på så sätt få möjlighet att till exempel få till längre ledigheter mellan 

semestrarna. Detta uppskattas eftersom det är genom fritiden de finner ”det goda livet” 

(arbetefritid), helt enligt den tanke som finns inom livsformsanalysen och som beskriver 

arbetarlivsformen. 

Vad gäller kärleksformen i Rogers livsform så känns det aktuellt att kalla det att han lever i en 

blandform av både bekräftare, som ger, och bemyndigad, som tar. Det är inte helt ovanligt att 

man lever i en blandform av de olika kärleksformerna, skriver Jakobsen (1999:96ff). Den 

strukturellt manliga kärleksformen, de bemyndigades, stämmer inte helt och hållet överens 

med Rogers livssituation. Här handlar det enligt Roger om ett jämlikt förhållande där han 

både ger och tar och han säger att de båda delar väldigt lika på hushållssysslorna. Även om de 

har en viss uppdelning mellan varandra, så delar de lika på det vardagliga. Jakobsen 

(1999:109) refererar till Davies när hon skriver om manlig praktik. Där anges typiskt att tiden 

är något som är ”min tid” och den ska investeras i ”mål för sig”, till skillnad mot kvinnor som 

investerar ”min tid” i ”andras tid”. Här har vi en skillnad mellan manlig och kvinnlig 

tidsuppfattning. Det som gör att Roger här bryter mönstret från den manliga praktiken, är att 

han inte enbart är intresserad av att bygga upp sig själv, utan att han även vill ge till de sina i 

sin omgivning. Det blir en blandning av ”min tid” (de bemyndigades tid) och ”andras tid”       

(bekräftarnas tid).  

Roger började inom Räddningstjänsten 2004. Han hade då varit med i den interna brandkåren 

på fabriken han jobbat på tidigare. I samband med att han bytte arbetsplats och jobbade 

hemma på orten så behövde de folk i den deltidskår där han bor, och han började där. Roger 

har jour ett dygn i veckan, plus en helg i månaden som sträcker sig från fredag morgon till 

måndag morgon. Han har hela tiden haft ett intresse för Räddningstjänsten och med sin 

erfarenhet från fabriksbrandkåren kändes det naturligt att ansluta sig. Roger själv upplever att 

man på den tiden kom med i kåren via kontakter även om de fysiska kraven gällde redan då. 

Nu har det gått nio år sedan Roger gick med i Räddningstjänsten, och en del saker har 

förändrats. Han uppfattar att när han började handlade det mest om att släcka bränder, till 

skillnad mot idag då det handlar mest om sjukvård. Ibland får man se mycket tragiska saker i 

människors hem. Nu har Räddningstjänsten också fått ansvar för IVPA larm (i väntan på 

ambulans). Då ska räddningspersonalen göra livsuppehållande åtgärder i väntan på att 

ambulansen kommer. När vi frågar om det skulle vara lättare att vara brandman på en annan 

ort än där man själv bor, säger Roger: 

Ja, så är det nog. Det skulle nog va lättare. Särskilt som det är nu, så för mig känns det 

väldigt tungt med det här med IVPA som vi har fått. Just att åka hem till folk som, för vi får 

BARA de här eländiga grejerna då. Vi åker inte ut på några lätta larm då, utan då är det ju 

döden mer eller mindre och det, nej…Jag började ju som brandman liksom, och inte som 

ambulanssjukvårdare. 

Roger har under vintern varit tjänstledig från sina uppdrag inom Räddningstjänsten. Han 

börjar fundera om det är rätt att vara kvar. Både han och hans fru jobbar skift, och deras 

gemensamma fritid tillsammans med barnen och övriga släkt och vänner känns åsidosatt. Han 

känner att den bundenhet och ”tysta stressen” som han kallar det, kostar mer än det smakar.  
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Roger strävar i sitt livspussel efter balans mellan arbete och fritid, där fritiden enligt 

arbetarlivsformen är det som för honom betyder mest. För tillfället känner han att arbetsdelen 

som innefattar både det civila yrket och det inom räddningstjänsten, har tagit över. Nevander 

Friström (2001:14) menar att man behöver vara lyhörd gentemot sig själv och sina närmaste 

för att inte drabbas av sjukdom. Han har kravet på att arbetet ska vara utvecklande och 

givande och han skulle inte kunna stanna på ett arbete han inte känner ger honom något som 

person. Men det är ändå på fritiden, både i egen tid och tillsammans med familj och nära, som 

han känner att han ”lever”. Han har kraften att om det är någon pusselbit som inte passar in 

eller kärvar lite, så putsar han på den eller letar fram en ny. Han känner att hans familj har fått 

stått tillbaka en hel del på grund av hans jourer och liknande, och det är han inte tillfreds med. 

Det är ändå i fritiden han hittar ”det goda livet” och Roger känner att han behöver kliva 

tillbaka för att få den fritid han så väl behöver. Det råder inga tvivel om att Roger en gång har 

varit en väldigt engagerad och tillgiven deltidsbrandman. Kanske är det så att så länge man 

verkligen brinner för det så är det heller ingen belastning utan det är när man börjar tappa 

intresset och gnistan som Roger nu börjar göra, som man inte längre orkar fortsätta.  

Om det hade varit så att jag hade brunnit för jobbet om man säger så.. nu kanske man inte 

gör det för jag ska ändå sluta men hade jag varit mitt uppe i det och jobbat i 3-4 år och 

fortfarande tyckt att det varit JÄTTE roligt då tror jag det är en annan sak. /…/det är det här 

pysslet med att få ihop det, sen hade jag fortfarande tyckt att det var roligt så då kanske jag 

ändå hade stått ut med pysslet men…  

Stress är många gånger nödvändig för att människan ska överleva och är resultatet av ens 

prestation positiv, kan stressorn också vara hälsofrämjande och göra att man känner ett ökat 

självförtroende (Eriksson et. Al 2004:11). Roger har varit med längst inom Räddningstjänsten 

av alla våra respondenter och han liksom de andra var ivrig och nöjd de första åren men 

känner nu av stressen i tillvaron med att alltid vara tillgänglig.  Tillgängligheten gäller inte 

bara honom utan många gånger genom åren har även hans föräldrar ställt upp som barnvakt 

vid utryckning. 

Man hade alltid mobiltelefonen med också, så skulle jag ringa mamma och pappa också för 

att de skulle komma bort. Innan de (barnen) kunde ringa själv då./…/ Dom hade bakjour 

hade dom. Det var det titt som tätt det. 

Det är också när stressen blir långvarig och kroppen inte hinner återhämta sig som den är 

skadlig (Eriksson et. Al 2004:11), vilket också säkert är en anledning till att Roger nu väljer 

att avsluta sin tjänst inom Räddningstjänsten. 

 

5.1.3 Malin  
 

Malin är 48 år och har två vuxna barn. Hon lever inte längre tillsammans med pappan till 

hennes barn, utan lever sen en kortare tid i ett nytt förhållande. Hon bodde som barn på den 

ort hon bor nu, men som ung var hon bosatt i en närliggande större stad. Hon växte upp med 

båda sina föräldrar och tre syskon. Hon säger själv att hon är ett typiskt mellanbarn, som 

ingen hann med när hon var liten. En trygg uppväxt med mamma som var hemma tills hon 

började skolan. Pappan var egen företagare och arbetade väldigt mycket.  
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Efter grundskolan gick Malin en tvåårig gymnasial utbildning. Hennes dröm var att bli 

lantbruksavbytare, men den drömmen fick hon dock släppa då hon inte kom in på skolan. 

Som ung arbetade hon när tillfälle gavs för att senare på högskolan utbilda sig inom vården. 

Hon har sedan dess jobbat både med vård av både människor och djur och detta passar henne 

väldigt bra. Just att ta hand om och hjälpa verkar vara något Malin värdesätter högt. Att känna 

att hon gör något för andra ger henne en tillfredsställelse. Hon tänker mer på andra än sig 

själv. Tidigare när barnen var små, lade Malin fokus på hem och familj och hade då en 

tydligare bekräftande kärleksform. Hon var framförallt mamma och hennes tid avsatte hon i 

familjens välmående. Sina egna behov lade hon lite åt sidan för att senare kunna plocka fram 

dem igen.  

På Räddningstjänsten började Malin 2008. Då hon i sitt ordinarie arbete jobbar 80 % och är 

ledig en dag i veckan har hon alltid jouren den dagen, men också en helg i månaden från 

fredag till måndag. Hon hade tidigare drömt om att bli både väktare och polis, men det blev 

liksom aldrig så. Hade hon gjort ett yrkesval idag, hade det antagligen sett annorlunda ut. Att 

ställa upp för människor i nöd är något som genomsyrar hela henne. Men hon pratar också om 

spänningen med arbetet inom deltidskåren, och känslan av att veta att hon klarat av de hårda 

fysiska testerna som krävs för arbetet. Malin tycker om att arbeta med sin kropp och hon 

pressar gärna sig själv. När hon tränar inför dessa tester lägger hon gärna till en del extra 

moment som inte är obligatoriska. Hon är också aktiv i väldigt många sammanhang som har 

med räddningstjänsten att göra. Till exempel: Utbildad instruktör i DHLR (Defibrillering med 

hjärtstartare), leder brandsäker hemutbildning, engagerad i barnbrandlägret, kårgruppen och 

hon är också med i BRF (Brandmännens Riksförbund). Hon är också villig att söka sig högre 

upp i organisationen för att på så sätt vidareutveckla sig själv. Hennes engagemang märks i 

hennes berättelse, exempelvis när hon pratar om hur hon förlagt sin jourtid: 

Jag tycker att jag har löst det bra. Jag jobbade ju 80 % så det var perfekt för mig att ha en 

ledig dag och lägga den på jourdagen. Så den dagen städar jag huset och tvättar och tränar 

och fixar lite sånt då. Å sen om vi har typ dagis eller skolor som har utbildning så försöker 

vi lägga det på måndagen så håller jag i det då. Ibland är vi där och ibland är vi här och sen 

är ju jag DHLR- defibrillator hjärt och lungräddning utbildad instruktör. Så vi har varit på 

XX och utbildat personalen där på särskolan. Plus den övriga personalen har vi börjat med 

och då lägger jag ju också det på måndagen men då ger jag ju bort till någon annan min 

jour. Då kanske jag tar dens jour på lördag, fredag kväll som vill vara ledig då. 

Hennes kunskaper inom sjukvården är också något som uppskattas av både Malin och hennes 

kollegor. Även att hon är kvinna är många gånger en fördel. Ibland vid till exempel olyckor 

märker hon att många drabbade ofta vänder sig till henne. Just att hon är kvinna och 

medelålders, inbringar en viss trygghet. Hon skulle mycket väl kunna tänka sig att jobba 

heltid inom Räddningstjänsten på något sätt, då hon känner att det hela tiden går att lära sig 

mer om ämnet.  

Vår tolkning är att Malin lever en blandning av olika livsformer. Hon har drag av 

arbetarlivsformen men den mest dominanta livsformen idag är karriärens livsform. Den 

tidigare så högt rankade fritiden inom arbetarlivsformen ersätts nu delvis med sysslor som rör 

räddningstjänsten vilket går hand i hand med karriärens ideologi, där arbetet är det som är 

målet. Det som är konstant och som genomsyrar hennes liv är det att hon sätter andra före sig 
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själv. Hon är väldigt mån om att människor i hennes omgivning mår bra, vilket gör att hon har 

en bekräftande kärleksform. Jakobsen (1999:101f) skriver om att bekräftarens omsorgspraktik 

ligger i att investera livs- och kärlekskraft, hela sin kropp och själ, i att bekräfta andra 

människor. Det är typiskt kvinnligt att utöva omsorg till människor i sin omgivning, både i 

hemmet och på arbetsplatsen, och både som betalt arbete och en ”biprodukt” i andra arbeten. 

Den bekräftande kärleksformen är tydligast i husmorslivsformen där medlet för att uppnå 

målen är helt inom hem och familj (Bergqvist 2004:41). Malin jobbar och värderar sitt jobb 

högt, både det på Räddningstjänsten och det huvudsakliga yrket hon har. Ser man just till 

synen på arbete kan man göra kopplingen till karriärens livsform. Synen på arbete i 

karriärenslivsformens kännetecknas av att arbetet är något man ansvarar för, något man 

utvecklas i och att även utveckla. Livets mål består i att ständigt utvecklas av det unika just 

för mig personligen, och genom arbetet (Bergqvist 1999:41ff). Att man på fritiden gör saker 

som gynnar arbetet kan man bland annat se i Malins gedigna engagemang inom 

Räddningstjänsten. Som till exempel med träning. Hon tränar för att hon själv känner att hon 

mår bra av det, men samtidigt så gör hon det för att klara av jobbet inom Räddningstjänsten. 

Enligt denna livsform ska ”det goda livet” ligga i arbetet (fritid arbete). Att det har skett en 

förändring är helt naturligt då den ligger i att hennes barn blivit vuxna. Där med inte sagt att 

hennes omtanke blivit mindre, men att hennes närvaro inte är lika elementär nu som då. Det är 

en stor skillnad i tidsåtgång att vara mamma till små barn och till vuxna barn. Vi kan se att 

Malin är på väg att lämna arbetarlivsformen som hon en längre tid befunnit sig i, för att mer 

övergå i karriärens. Fritiden som hon tidigare värderat så högt och som utgjorde ”det goda 

livet” har i och med hennes anställning på Räddningstjänsten bytts ut mot arbete. Det gamla 

förhållandet mellan arbete och fritid (arbetefritid) har kommit att ändras. Tiden i 

bekräftarens kärleksform, som är ”andras tid” är på väg att bytas ut mot tid i de bemyndigades 

tid som är ”min egen tid”. Man kan säga att Malin nu mer och mer värdesätter arbetet inom 

Räddningstjänsten och då ändras en av grunderna i livsformen.  

Sitt livspussel lägger Malin med omtanke. Hon väljer varje bit omsorgsfullt med kärlek. Hon 

njuter av att inte behöva väga bitarna familj, arbete och egna behov med varandra lika noga 

som hon tidigare behövt gjort. En balans mellan dessa har blivit lättare att uppnå när hon inte 

längre har lika många i sin direkta närvaro att ta hänsyn till. Hon kan ägna sin lediga tid till 

det hon värdesätter högt, även om detta ofta innefattar omsorg av människor i hennes 

omgivning. Malin är medveten om att det stora engagemang hon visar i allt och alla kräver 

mycket av henne. Som Noon och Blyton (2007:357) menar är nyckeln till en bra balans i 

livspusslet att själv blir medveten om vilka behov man har för att må bra. För Malin är ett sätt 

att koppla av att ”fly” till sommarstugan.  

Ja, när man sitter på bryggan vid stugan å bara tittar ut, det är så skönt. Det är avslappning, 

liksom. Komma ifrån. Mobilen funkar inte där. Så det är väldigt, väldigt skönt. 

Malin har svårt att släppa kontrollen och vill gärna vara med där det händer. Att hon åker bort 

till bland annat stugan där hon är hon inte kan nås visar på en medvetenhet hos henne att även 

hon ibland behöver komma ifrån och ”ladda batterierna”. 

 



35 
 

5.1.4 Karin 

Karin är en glad, sprallig 44 åring bosatt i en mindre ort. Hon är gift och har två äldre barn 

som fortfarande bor hemma. Karin arbetar heltid på en vårdcentral i grannorten och trivs 

mycket bra med det hon gör. Hon är uppväxt med en yngre bror tillsammans med båda 

föräldrarna på en lite mindre ort i Värmland.  När hon sedan träffade sin man flyttade hon till 

orten de nu bor på. Karins man har eget företag och arbetar borta under veckorna då hon har 

det mesta av ansvaret för hem och barn. På räddningstjänsten har Karin varit sedan 2008 och 

hennes jour är upplagd på en dag i veckan och var fjärde helg. Vi kan hitta drag av att Karin 

lever en blandform av karriärens livsform och husmoderns livsform.  

Karins mamma och pappa hade båda arbete inom vården men hon säger själv att detta inte har 

påverkat hennes egna val i yrket. Valet att bli sjuksköterska föll sig mer slumpartat enligt 

henne själv. Hon var väldigt skoltrött och kände att hon ville utbilda sig till något där hon i 

stort sett kunde få jobb på direkten. Men med ”facit i hand” som hon själv uttrycker det så har 

det varit ett jättebra val då hon fortfarande befinner sig i samma bransch. Hon har under åren 

som gått fortsatt att utveckla sig själv genom att vidareutbilda sig och har på så vis klättrat 

några steg upp i karriären. Ett tag var hon också chef på en avdelning men det var inte något 

som passade henne. Hon tyckte hon fick ta alltför många obekväma beslut när det gällde 

personalen. Karin säger så här:  

De tyckte jättebra om mig och jag tyckte jättebra om dom men samtidigt fick man ju all skit 

uppifrån och ..man fick ju bara ta skit.. det kände jag att hallå.. jag tror också att jag hade 

för mycket empati med personalen. /…/ Jag tog det för personligt. Som chef tror jag att 

man måste kunna liksom (pekar med handen), ja du har minst anställningstid du får gå 

liksom. Att vara en mellanchef sådär det var jättejobbigt var det tyckte jag.. 

Karin har mycket kontakter med barnfamiljer och hon har ett mycket empatisk sätt, är väldigt 

mån om sina patienter vilket gör att hon ställer upp på dem på ett sätt som inte många andra 

skulle göra. Hon känner ett stort engagemang och ansvar för de patienter som är inskrivna hos 

henne och enligt livsformsanalysen ligger just den stora distinktionen mellan 

arbetarlivsformen och karriärens livsform i rutinarbete och engagerande arbete. I karriärens 

livsform innebär arbetet något man kan utveckla och utvecklas i (Bergqvist 2004:41). Karin 

säger lite skämtsamt att hon brukar byta jobb vart femte år ungefär, vilket tyder på att hon vill 

fortsätta utvecklas och kan tänka sig att gå vidare till något annat i framtiden. Samtidigt är hon 

för tillfället väldigt nöjd och trivs jättebra med det hon gör.  

På sin fritid tränar hon mycket och detta mycket för att kunna hålla sig i form för jobbet inom 

Räddningstjänsten. Hon säger själv att om det inte varit för det så hade hon säkert ”slappat” 

till sig. Detta innebär att hon följer ideologin i karriärens livsform där fritiden också kan ses 

som ett medel att nå målet arbete (arbete fritid) (Bergqvist 2004:41). Räddningstjänsten blir 

inte bara som en hobby för Karin utan hon ser det mer som en resurs där hon har möjligheten 

att utvecklas ännu mer vilket även stärker och höjer henne i hennes ordinarie arbete.  

Att på somrarna få vara hemma och pyssla i trädgården är ett stort intresse för Karin och hon 

har inget emot att ha jour då det innebär att hon inte kan ta sig någonstans utan helt enkelt 

måste stanna hemma. Karin nämner att hon lätt blir rastlös och vill att saker ska hända och 
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även om hon vet att hon när som helst kan få ett larm, så är det ett bra sätt för henne att under 

jouren kunna varva ner och bara vara.  

Då är jag TVUNGEN å vara hemma, för annars är jag lite sådär rastlös att: å ska vi inte åka 

dit, göra det eller så… sen kan det vara att jag läser en bok som nu i vinter när det har varit 

rätt så kallt så har jag suttit vid brasan och läst böcker när jag haft jour. Ganska skönt. 

Hennes man har hela tiden peppat och stöttat henne och tycker att hon har blivit mycket 

lugnare sedan hon gick med i kåren. Under många år har maken arbetat med det egna 

företaget på annan ort och varit borta större delen av veckan. Vi skulle därmed kunna anta att 

maken lever självständighetens livsform och att Karin då också delvis lever medhjälperskans 

livsform, som är strukturellt sammankopplad med självständighetens livsform. Då vi inte har 

tillräckligt med information om maken ska vi låta detta vara osagt. Karin är inte involverad i 

makens företag på det viset som medhjälperskan ofta är och det gör att vi anser henne delvis 

leva husmoderns livsform istället. Något som gör detta mer påtagligt är att Karin har den 

bekräftande kärleksform enligt husmoderns ideologi, då hon varit den som tagit det största 

ansvaret för hemmet när maken har arbetat borta. Det utmärkande för en husmor är att ”det 

goda livet” förutsätter ett hem och en familj där alla har det bra (Bergqvist 2004:41). Karin är 

också väldigt mån om att familjen ska må bra, de reser ofta på semester tillsammans och 

passar på att umgås på helgerna då maken är hemma. 

Planering verkar vara något som gäller för att de lättare ska få till balansen i vardagen. Är det 

något projekt i hemmet som ska göras planeras det in efter Karins jour. Har man jour är det 

svårt att göra något spontant. Karins tid är uppdelad mellan vardag och helg. Under veckorna 

dominerar arbetet och hon har mycket egen tid medan det på helgen, när mannen kommer 

hem, är upplagt mer efter familjen. Nevander Friström (2001:13) nämner att tiden för de tre 

delarna, arbete, familj och egen tid, bör vara jämnt fördelade men att detta inte behöver ske 

dagligen. I Karins fall vägs vardagens delar upp mot helgen och därigenom nås den balans 

som behövs. Kvinnor är de som tenderar att oftare drabbas av stress och utbrändhet än vad 

män gör (Eriksson et. Al 2004:16). Bakgrunden till det kan vara de olika förväntningar som 

kvinnor och män har på sig och att kvinnor ofta har höga krav på sig i hemmet och familjen. 

Vi har förstått att Karin tyckte det var jobbigare när barnen var små för nu när barnen är stora 

hjälper båda till mycket hemma vilket underlättar för Karin, men det är ändå hon som ska få 

skutan att segla. 

5.1.5 Lisa 

Lisa är 42 år, har en sambo och två barn, 6 och 9 år. Hon bor på en mindre ort i Värmland 

sedan 1995. Hon är uppväxt med sina båda föräldrar i Dalarna och en bror i en mindre stad en 

bit ifrån där hon nu bor. Trygghet och kärlek känns som det som präglat hennes uppväxt. En 

trygghet som format den hon är idag, en nyfiken, och äventyrslysten individ. Hon söker hela 

tiden spänning och trivs med att ha många bollar i luften. Trots att tiden ibland kan vara 

knapp, så ser hon till att få tid över till sin familj och sin fritid som hon helst spenderar med 

dem.  

Efter grundskolan gick Lisa en restaurang och turism utbildning på gymnasiet. Detta har hon 

på många sätt arbetat med senare till exempel som skidlärare på vintrarna, forsrännare och 
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inom restaurangyrken. Hon har även jobbat ideellt med skidåkning på landslagsnivå.  Den 

fasta punkten har Lisa haft i sitt föräldrahem då hennes arbeten varit säsongsbetonade. Varje 

sommar har hon jobbat på ett och samma företag. Denna omväxlande period i hennes liv 

varade i elva säsonger. Därefter kände hon att det var dags för att stadga sig och skaffa ett 

”riktigt jobb”. Hon pratar också om att när hon jobbade säsongsvis på skidanläggningarna, var 

det just gemenskapen och kompisgängen som utgjorde mycket av arbetsglädjen. Att hon 

älskar att arbeta med kroppen och hela tiden uppleva och lära sig nya saker, gjorde 

naturligtvis sitt till för trivseln. Men hon kände att var sak har sin tid, och hon bestämde sig 

för att utbilda sig till florist. Denna utbildning var en bland många hon var intresserad av. 

Polisutbildningen var en annan, men där var det intagningsstopp just då. Hon fick genom 

arbetsförmedlingen möjlighet att praktisera på en Polisstation, men som outbildad fanns inte 

någon framtid där. Då var efterfrågan på tjejer inom Räddningstjänsten inte lika stor som den 

är idag.  

Som färdigutbildad florist träffade hon sin nuvarande sambo och hamnade i Värmland. Idag 

arbetar hon som florist och är anställd i en blomsteraffär. I sin gamla hemstad var hon en gång 

på väg att köpa en blomsteraffär. Det var bara hennes namnteckning som saknades men då 

greps hon av panik och kände att nej, detta är inte rätt. En vän som själv är egenföretagare 

pratade med henne. Lisa berättar: 

Det var någon som sa till mig, att vill du betala för din egen hobby, så varsågod! Det va 

spiken för mig, så nej! Fritiden är allt för viktig för mig, och jag förstod att det inte skulle 

bli så mycket av det. En vän till mig har en blomsteraffär, och hon hade två lediga dagar på 

sitt första år som ägare, så nej. Jag vill ha fritiden och kände att jag skulle bli låst i så fall. 

Jag är jätte glad att det inte blev nåt!  

Inom räddningstjänsten hamnade Lisa efter att ha klarat testerna 2007. Hon hade flera år 

tidigare varit på en ”prova på dag” i sin gamla hemstad där intresset föddes på riktigt. Efter att 

ha tänkt på detta en tid, och dessutom fött barn så satsade hon allt på att komma med när 

möjligheten dök upp. Viljan att vara med där det händer samtidigt som hon känner att hon kan 

hjälpa till är det som först och främst väckt hennes intresse, men även att jobba fysiskt och 

gemenskapen på Räddningstjänsten är något hon uppskattar högt. Att hon är tjej på en 

mansdominerad arbetsplats tycker hon inte är några som helst problem. Av tjugo brandmän är 

de på hennes station två kvinnor. Hon känner att de är välkomna i gänget och även att de 

tillför mycket till gruppen. Den gamla macho-bilden många kanske har av brandmannayrket 

är inget Lisa ser eller märker av.  

Det är tydligt att Lisa lever i arbetarlivsformen. Hon jobbar för att kunna uppnå ”det goda 

livet” som för henne ligger i hennes fritid (arbetefritid). Hon tycker att ett arbete som man 

trivs med är en klar fördel, men det får inte vara på bekostnad av familj och fritid. Detta ser vi 

när hon pratar om att hon höll på att bli egenföretagare, men insåg att hon inte skulle kunna 

driva eget då fritiden skulle bli drabbad. Hon skulle i så fall få värdera om ”det goda livet” 

som för en egen företagare i självständighetens livsform mestadels ligger i arbetet. Men med 

en klar och stark självbild såg hon strax innan att detta inte skulle passa henne. Bergkvist 

(2004:40) beskriver arbetarlivsformen som att det finns två helt skilda sfärer, arbete, det man 

gör åt andra, och icke-arbete, det man gör åt sig själv och sin familj på den tid som är fri från 

arbete, fritid. Det som bryter mot mallen är att hon är ingen bemyndigad, som kan göra vad 
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hon vill på sin fritid som Bergkvist också skriver om. Hon är en bekräftare, där hennes tid är 

andras tid. Jakobsen (1999:101f) skriver att basen för bekräftandets kärleksform är typiskt 

kvinnligt, och ”utväljs” ofta utifrån biologiska kriterier. Bekräftarens omsorgspraktik vilar på 

en syn där man investerar sin tid och kärlek i andra människor, och sätter sig själv lite åt 

sidan. Man kan se att Lisa sätter sina nära och kära före sig själv.  

Jag vill inte mista min fritid med barnen, den värdesätter jag väldigt högt. Att kunna var 

med på deras aktiviteter och att dom kan va med och inte bara vara på fritids. /…/ Barnen 

kan hålla på som dom vill. Det går hela tiden i första hand. Det försöker vi ALLTID lösa. 

Dom ska inte komma i kläm för att jag har jour. 

 

Som vi tidigare tagit upp är det nuförtiden inte ovanligt att man lever i en blandform av olika 

livsformer. Förr levde kvinnor oftast i en husmorslivsform där målet i livet var att se till att 

familjen fungerade och man blev försörjd av sin man. Detta var innan kvinnor själva 

förvärvsarbetade och hade en egen inkomst, utan familjerna levde på en försörjare som nästan 

uteslutande var mannen. Samtidigt som tiderna förändras lever människor även lite 

annorlunda nu mot då, och de rena husmödrarna blir färre och färre (Noon och Blyton 

2007:360). Att vara en traditionell arbetare men som fortfarande har ansvar för hus och hem 

är vad de flesta kvinnor av idag har som livsform, och där ser vi Lisa. Även om männen tar ett 

större ansvar än vad de gjorde förr, så ligger oftast fortfarande det huvudsakliga ansvaret hos 

kvinnan. Detta är dock inget tvång, utan vad man själv värderar. Ofta är detta en ojämställdhet 

som kommer när man får barn och mamman ofta är hemma och sköter om barnen och 

hemsysslorna. Tyvärr håller många gånger detta i sig under hela barnens uppväxt (Jakobsen 

1999:102f).          

Sitt livspussel lägger Lisa med mycket planering. De delar man ofta pratar om i livspusslet, 

arbete, egentid och familj ska försöka att matchas ihop (Nevander Friström 2001:13). 

Eftersom hennes barn är relativt små så tar familjedelen just nu helt naturligt, en ganska stor 

del. Detta är inget problem för Lisa då hon värdesätter den delen väldigt högt. Som yngre var 

de andra delarna dominanta, så det har blivit en omfördelning bland dessa. Lisas sambo har ett 

stressigt jobb, och har mycket på grund av det bytt arbete och hoppas därmed att få en bättre 

balans i livet. Eftersom Lisa och hennes man delar arbetet och mycket annat hemma har hans 

situation en påverkan på Lisas pussel också. Hon gör vad hon kan för att avlasta honom med 

hushållssysslor, men samtidigt tar han har ansvaret för barn och familj när hon jobbar kvällar, 

helger och under sin jour på Räddningstjänsten. Att kombinera två arbeten som det faktiskt 

handlar om nämner aldrig Malin som ett problem. Den ordinarie arbetsgivaren har aldrig haft 

några synpunkter på Lisas engagemang inom Räddningstjänsten, utan har snarare dragit nytta 

av det. Hon berättar: 

Ne,j dom tycker bara att det har vissa fördelar. Min kunskap är ju bra på det jobbet också. 

Jag hjälper ju dom med olika saker, vi har ju kollat så brandskyddet funkar där och, vi har 

haft övningar där och så. Jag har koll på brandsläckare och utrymningsvägar och att det inte 

står varor som blockerar och så. Jag är lite säkerhetsansvarig istället, eftersom jag har 

kunskapen. Så det har bara varit fördelar. Och det har inte krockat heller med jobbet. Skulle 

det krocka tex om vi ska ha övning, då försöker jag att byta. För ordinarie jobb går först. 

Det får inte störa ens ordinarie yrke.  

Lisa jobbar just nu 80 % men har i grunden en heltidstjänst. Hon har valt att utnyttja rätten till 

att gå ner i tid under tiden hennes barn är små, men oroar sig för att denna möjlighet snart inte 
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finns kvar. Noon och Blyton (2007:361) visar på att det oftast är kvinnan som arbetar deltid i 

ett två-försörjar hushåll och Warren (2004) styrker också detta i artikeln ”Working part-time: 

achieving a successful ”work-life” balance?” där hon också visar på att det är mest kvinnor 

som gör det för att hinna med hem och familj. När Lisa ska återgå till att jobba heltid, hoppas 

hon att få lika mycket fritid tillsammans med familjen, utan att söka ett nytt jobb. Hon är i 

dagsläget ledig en dag i veckan från sitt ordinarie jobb, och då har hon jour på 

Räddningstjänsten. Denna dag passar hon på att ägna sig åt hemarbete, eftersom hon ändå 

”måste” vara hemma. Hon ägnar sig åt saker hon inte riktigt tycker hon hinner med annars, 

som städning och tvättning, och även att träna. Det är värdefull tid som hon värdesätter högt. 

Får hon inget larm, så har hon hunnit med mycket en sådan dag. Får hon ett larm så är det 

ändå hemarbete som på något vis blir gjort ändå. Hon vill inte släppa jobbet som 

deltidsbrandman inom Räddningstjänsten, och Lisa hoppas att det även kommer att fungera i 

framtiden. Frågorna är många och oron märks när vi pratar med Lisa om detta. Pysslandet blir 

inte lättare när barnen blir större, dock annorlunda.  

5.1.6 Lars  

Lars är sambo och har två barn i tonåren. Han är 41 år och ansvarig för en butik i den mindre 

ort han också bor i. Anknytningen till den lilla orten är för Lars mycket stark. Där är han 

uppväxt och frånsett några år då han bodde i en grannkommun har han bott där hela sitt liv. 

Han har en nära kontakt med sina tre syskon och mamma som alla bor i närheten. Lars 

föräldrar hade båda traditionella lönearbeten på orten och hans far var också delaktig i samma 

brandkår där Lars idag är brandman. På räddningstjänsten började Lars 2010 och hans jour är 

sammanhängande en vecka i ett sträck men det händer ofta att de hjälper varandra och byter 

pass på stationen om något plötsligt skulle dyka upp. Arbetarlivsformen är den dominanta 

livsformen som Lars lever men har också drag av en bekräftande kärleksform.  

Lars har varit sin arbetsgivare trogen ända sedan han började i organisationen som 

extrapersonal efter avslutad gymnasieutbildning. Däremot har han haft varierande arbets-

uppgifter inom organisationen och även arbetat på olika orter. Trygghet är viktigt för honom 

och det säger han är en av förklaringarna till varför han stannat inom samma organisation.  

Men sen så blir man kvar. Det blir väl så.. bra arbetskamrater och liksom som en känner sig 

trygg i det en gör. Det tycker jag är viktigt då. Det är väl därför en inte byter så ofta, jobb, 

för det är liksom.. trygghet är rätt så bra. Det vill jag ha. 

 

Möjligheten att klättra högre i organisationen finns och Lars kan tänka sig en förändring så 

småningom, skulle han till exempel bli erbjuden jobb på huvudkontoret så skulle han kunna 

tänka sig att ta det. Trots detta kan vi inte koppla honom till karriärens livsform eftersom han 

för tillfället känner sig mycket nöjd med hur han har det. Att han har bytt arbetsuppgifter när 

möjligheten getts har mer skett slumpmässigt men det är inget som han strategiskt har sökt sig 

till för att nå högre upp i företaget.  

Det traditionella lönearbetet delas upp i två separata sfärer (Jakobsen och Karlsson 1993:139). 

Den första sfären är arbetet den andra är resten av livet. Arbetet för Lars är en betydande och 

viktig del av hans liv och han är väldigt engagerad och känner stort ansvar för butiken i den 

lilla orten. Hans mål är ändå fritiden och arbetet är hans medel att nå dit (arbete fritid). 
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Mycket av hans fritid spenderas i hemmet där han både umgås med familjen och ägnar sig åt 

sin hobby. Lars barn är båda aktiva i diverse idrottsföreningar och detta upptar också mycket 

av familjens tid.    

Lars fick förfrågan att vara med i Räddningstjänsten några år tidigare men då gick det inte att 

kombinera med arbetet i butiken. När förutsättningarna blev annorlunda i butiken blev det 

lättare för honom att kunna lämna arbetet vid larm och därmed valde han att gå med. Att vara 

deltidsbrandman för Lars ger honom lite ”krydda” i livet och den spänning han behöver. 

Sen så är det klart det är ju spännande också det är ju. Det är lite höjande att gå på ett larm. 

Adrenalin, det skjuver ju till lite. Jag tycker det är roligt när det gör det så det är ju också 

positivt då. /…/ För att..visst är det ett spännande yrke. Klart är det.. så är det ju.. Jag har ju 

egentligen inte hållit på så länge. Så jag menar, än så länge är det ju spännande att springa 

på larm så klart. 

Trots att arbetarlivsformen har en bemyndigad kärleksform kan vi se att Lars har vissa drag av 

en bekräftande kärleksform som finns i husmorslivsformen. Den ”rena” husmorsideologin 

utgår från arbetsformen hemmafru och har kärleksformen bekräftare. Det vill säga man ska 

bekräfta andra och allt som man företar sig i hem och familj ska framstå som nyttig, 

meningsfull och värdefull verksamhet (Jakobsen och Karlsson 1993:174). En dag i veckan är 

Lars ledig från arbetet i butiken och då använder han tiden till en del av hemmets alla 

”måsten” som att till exempel fixa matlådor och dammsuga. Han erkänner dock lite försynt att 

det nog är sambon som gör det mesta i hemmet men att han är den som sköter de traditionellt 

manliga delarna som att skotta snö och tvätta bilen. Sambon som har en annan dag i veckan 

då hon är ledig drar då sitt strå till stacken och på så vis har de funnit en bra fördelning på 

vardagens hemarbete. Föräldramöten och att skjutsa till olika aktiviteter är också något de 

försöker dela på i den mån det är möjligt, ibland blir det svårt då Lars har jour och inte kan 

åka så långt. 

Livspusslet i Lars tillvaro innebär för tillfället inga större problem. Livet går sin gilla gång, 

barnen börjar bli stora och klarar sig mer och mer på egen hand vilket underlättar markant. 

Ser man tidsmässigt på Lars fördelning mellan arbete, fritid och egen tid så är inte alla delarna 

riktigt lika stora men det viktiga enligt Nevander Friström (2001:13) är hur vi fördelar vårt 

engagemang. Arbetet tar en lite större del då han har ansvaret i butiken och räknar man in 

arbetet på Räddningstjänsten så blir det också en del övningar på fritiden. Engagemanget i 

Räddningstjänsten kan ibland rubba balansen men samtidigt ställer man på orten upp för 

varandra och behöver Lars byta ut några timmar i sin jour är det oftast inga problem. Sin 

hobby och där han kan fylla på delen med egen tid har han hemma på tomten. Där står 

nämligen en stjärnkikare vilket är ett av hans stora intressen, men innebär ändå att han finns 

tillgänglig för familjen när de behöver honom. 

5.2 Reflektioner om genus och jämställdhet 

En del i vår studie bygger på ett forskningsprojekt på Karlstads universitet som heter GeRd 

och som står för den genuskodade Räddningstjänsten. Projektet har pågått sedan 2010 och 

görs i samarbete med myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) som stödjer 

utveckling av jämställdhet och mångfald inom den kommunala räddningstjänsten. Arbetet 
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med jämställdhetsfrågor inom den kommunala räddningstjänsten har inte gått lika fort fram 

som en del andra mansdominerade yrken som till exempel polis (Ericson 2011:23). En del av 

resultatet i GeRd är tänkt att skapa nya kunskaper på vissa områden och få igång diskussioner 

om vilken inriktning som Räddningstjänsten ska ta och att det i sin tur ska generera nya 

rekryteringsmönster. (Jakobsen 2012:11ff). På två av de brandstationer vi besökte arbetade 

det kvinnor vilket ändå tyder på att det är på väg fler kvinnor in i kåren men vi anser dock att 

mycket mer kan göras.  

När vi möter upp Karin på brandstationen där vi ska göra vår intervju slås vi båda två av att 

hon är väldigt ”tjejig”. Hon bär kort kjol, en fin blus och höga stövlar. Detta går emot vår 

egen bild av hur man bör vara som brandman och vi blir själv förvånade över att vi faktiskt 

reagerade som vi gjorde. Föreställningar om hur en brandman ska vara kopplas traditionellt 

samman med heroiska beskrivningar av atletiska, modiga män som trotsar naturens krafter 

(Engström och Jansson 2012:37). Karin hade själv de stereotypa föreställningarna om hur en 

brandman ska vara innan hon blev tillfrågad om hon kunde tänka sig bli brandman. ”Nej, 

guuud, se hur jag ser ut! Jag har väl inga armmuskler, jag är väl inte så stark” var det första 

hon hade sagt till de som frågade henne. Senare under intervjun säger hon också att hon blev 

glad för att hon blev tillfrågad.  

Jag blev jättestärkt för jag är svag, å feg och höjdrädd och skriker om det låter liksom sådär. 

(Skratt) Man tänker sig ju en brandman som tuff, stor o stark och här kommer jag.  

Det här anser vi vara tydliga exempel på hur man ”gör kön”, vilket innebär att föreställningar 

om kön omsätts i handling (Wahl et. Al 2001:157). 

Att det i forskning som gjorts kommit fram att det i mansdominerade yrken finns en stark 

manlig homosocialitet det vill säga att män söker sig till män (Jakobsen 2012:12, Ericson 

2011:47, Lindgren 1999:101), är inget som verkar bekymra våra kvinnliga respondenter. De 

nämner alla att det är en otrolig sammanhållning i lagen och en enorm teamkänsla där de inte 

känner sig åtsidosatta på något vis. Lisa nämner att det kan vara tufft men ser det inte alls som 

något problem när hon säger så här:   

Det kan ju vara tufft att komma in bland killar om man inte är van att jobba med killar. Fast 

jag tycker att det kan va lättare ibland. Det blir mer raka rör. Inte små grupper mot 

varandra, och tjafs, o tissel tassel, och skitsnack rent ut sagt. Det är en lättnad att komma 

hit, man kan ha kul. 

Dave Baigent (2001:106) nämner i sin studie gjord på brandmän i den brittiska brandkåren, att 

varför kvinnor har svårt att komma in i räddningstjänsten kan vara att man har en stereotyp 

bild av kvinnor som svaga och irrationella. Han säger dock att den bilden finns bland de 

brandmän som ännu inte jobbar med kvinnor inom kåren medan de män som faktiskt arbetar 

med kvinnor inte har några som helst klagomål. En av våra manliga respondenter verkade 

vara mycket nöjd med att ha kvinnor på sin arbetsplats så länge villkoren för att bli brandman 

var densamma. Både en manlig och en kvinnlig respondent nämner när vi diskuterade 

eventuella skillnader mellan män och kvinnors intagningsprov att det är viktigt att det är lika. 

En av dem säger så här: 
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Ja men det är ju nästan ..pratet är ju litegrann så, att vi MÅSTE få in kvinnor liksom, men 

jag tycker ändå att det ska vara …. Om man säger att jag går som rökdykare, då vill jag ju 

veta att den som står i ”dörra”, det är min livlina, då vill jag ju inte att den har kommit in på 

några andra villkor.  

 

En annan respondent som ännu inte arbetar med kvinnor verkade också väldigt mån om att 

kvinnor bör anställs och ser inga problem i detta: 

 Nej, då tror jag mer att det skiljer mellan individer och inte mellan kön.  

Männen skulle inte se dem som ett hot mot deras manliga gemenskap men samtidigt har de 

inget bra svar på varför kvinnorna är så svåra att få in i kåren. 

 

En av de skillnader som vi kan se mellan våra manliga och kvinnliga respondenter är att det är 

de vårdande aspekterna av arbetet som mer markant lyfts fram av de kvinnliga brandmännen. 

Lindgren (1999:136) pratar om att både män och kvinnor är med i reproduktionen av 

genusordningen. En av de manliga respondenterna anser att kvinnor behövs inom 

Räddningstjänsten just för att de har de vårdande egenskaper som männen inte har. Kanske 

blir det då som en slags självuppfyllande profetia när kvinnorna själva faktiskt tar upp och 

trycker extra mycket på just de egenskaper som män tycker att de har. 
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6. Slutsatser och diskussion 

 

Vi kommer i detta sista kapitel försöka knyta ihop säcken och visa på de slutsatser 

vi kom fram till i vår studie. Därefter för vi en avslutande diskussion om vad vi 

tyckte var intressant under resans gång och vi ger också några förslag på framtida 

forskning. 

 

6.1 Slutsatser  
 

Vi intervjuade sex stycken deltidsbrandmän i vår studie och syftet var att ta reda på vilka 

livsformer som våra respondenter lever och således se om vi kan få en ökad förståelse deras 

livspussel och varför man väljer att bli brandman. Våra frågeställningar har därmed varit:  

Livsformerna beskriver det ”goda livet” och hur lever då våra intervjupersoner sina liv för 

att uppnå detta? De brandmän vi har intervjuat har visat sig leva varierade livsformer och 

flera lever också olika blandformer av livsformerna. De flesta av våra respondenter lever 

arbetarlivsformen, där ideologin handlar om att se fritiden som mål och ”det goda livet”, och 

vägen dit går genom arbete (arbetefritid). Hos några såg vi tydliga drag av karriärens 

livsform då de strävar efter att utveckla och förverkliga sig själva och kan bland annat göra 

detta genom sitt engagemang i räddningstjänsten. De använder stora delar av sin fritid åt till 

exempel träning, för att uppnå de mål de satt upp i arbetet inom Räddningstjänsten 

(fritidarbete). Alla respondenter lever livsformer med ”bemyndigad” kärleksform men vi 

fann även drag av till exempel husmorslivsformen med ”bekräftarens” kärleksform hos några, 

då de i sina förhållanden är väldigt måna om familjen, ställer upp på varandra och både ger 

och tar.  

Kan vi se om de finns några skillnader mellan de kvinnliga respektive de manliga 

brandmännen och i så fall vilka? De skillnader i livsformer vi kan se mellan män och kvinnor 

anser vi är att kvinnorna lever mer karriärens livsform. Två av de kvinnliga respondenterna 

har tidigt haft ett mål att bli brandmän och har också lyckats nå dit de ville, den tredje kom in 

mer av en slump men anser att det är det bästa som hänt henne. De kvinnliga 

deltidsbrandmännen visar ett starkare engagemang än männen och vill fortsätta utvecklas 

inom kåren och är sugna på att hela tiden lära sig mer. De uttrycker att räddningstjänsten är så 

otroligt givande och kul att de vill vara kvar så länge de bara orkar och kan. Stor del av deras 

fritid går också ut på att träna så att de kan klara de fysiska tester de måste genomgå. Männen 

visar på en mer allmänt avslappnad attityd till det mesta i livet och även för yrket inom 

Räddningstjänsten.  

Våra kvinnliga respondenter lyfter fram det faktum att de tycker de vårdande och 

omhändertagande aspekterna är bland de mest givande med att arbeta som brandman, medan 

männen lägger fokus mer på rökdykning och att släcka bränder.   

Hur finner deltidsbrandmän en balans mellan övrigt liv, jour och arbetsliv och hur uppnås i 

sådana fall denna balans? För att finna balansen i sitt liv som deltidsbrandman upptäckte vi 
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att det krävdes en hel del planering. Alla våra respondenter hade barn och var antingen gifta 

eller sambo vilket gjorde att livet blev ett pyssel för de flesta. Barnen var i väldigt varierande 

åldrar vilket gör att de som har äldre barn har lättare att finna balansen i tillvaron. De behöver 

inte ha samma hjälp och uppbackning från omgivningen som de som har lite mindre barn. 

Planeringen gör dock att när de gör något tillsammans med familjen så gör de det fullt ut och 

att det då handlar om kvalité istället för kvantitet. Fördelen med att brandmännen har jour är 

ju också att de måste hålla sig i närheten av huset vilket gör att de ofta är hemma och finns till 

hands för sin respektive och barn.  I dagens samhälle när kraven på oss att hela tiden vara 

tillgängliga och ”uppkopplade” har ökat, är det än viktigare att se till att man finner en bra 

balans mellan delarna arbete, familj och egen tid. En artikel skriven av Jyothi och Jyothi 

(2012:36) styrker detta resonemang, men de har också lagt till vänner som en fjärde del i den 

balansen. De deltidsbrandmän vi pratat med och speciellt kvinnorna, säger att gemenskapen 

och den teamkänsla som finns på stationerna är en stor del till varför de är så tillfreds med 

yrket. Detta motsvarar den fjärde delen som Jyothi och Jyothi benämner. 

Träning är något som de flesta håller på med i någon form för att hålla sig i trim och att klara 

de fysiska tester som görs.  Detta gör att många tränar på sin fritid, inte bara för att de måste, 

utan för att de också tycker att det är kul. Träning handlar inte bara om att stå på ett rullband 

och träna i gymmet för dessa brandmän vilket gör att de många gånger tränar tillsammans, 

åker skidor eller till exempel vandrar. Därmed fyller de upp den del av egen tid som de 

behöver för att finna sin balans och att de på så vis samtidigt passar på att” ladda sina 

batterier”.   

 

6.2 Avslutande diskussion 

Innan vi började vår studie så trodde vi arbetet som deltidsbrandman mest var som vilket 

”extrajobb” som helst och att det var något man gjorde för att få ett extra tillskott i sin 

ekonomi. Detta visade sig inte alls stämma i verkligheten. Flera av våra respondenter sa när vi 

satt och småpratade efter intervjuerna att när man arbetar som deltidsbrandman är det inte 

bara ett extrajobb, det är en livsstil. Hela deras tillvaro byggs upp och planeras kring 

räddningstjänsten. Det kan vara allt ifrån var de lägger bilnycklarna på kvällen de dagar de 

har jour, till att inte våga duscha ifall de skulle få ett larm. Familjen får rätta sig efter hur de 

har jour och många utflykter eller badresor kanske aldrig blir av. Att de orkar med detta anser 

vi bero på att de vi har intervjuat brinner så otroligt mycket för jobbet på Räddningstjänsten 

och de ser det egentligen inte som ett arbete utan mer som att de ställer upp för samhället.  

Vi hade också funderingar kring hur man hinner med ytterligare ett arbete när man redan har 

ett ordinarie arbete och samtidigt en familj att ta hänsyn till. Vi kan nu efter att ha intervjuat 

dessa brandmän förstå varför de gör valet att gå med i den lokala Räddningstjänsten. Den tid 

det tar, och det som de ibland måste försaka, är säkert ganska lite mot allt som de får tillbaka. 

De har väldigt roligt, får lära sig mycket och utveckla sig själva, de ställer upp på bygden och 

känner sig behövda. Många gånger bär de bilder av saker de varit med om med sig och 

behöver bearbeta saker som varit mindre trevliga, vilket alla inte klarar av. En av våra 

respondenter berättade om när en flicka flera år senare, efter att ha varit med om en 

trafikolycka, kom fram till henne och tackade henne för det hon hade gjort. Känslan som då 
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måste uppstå, att man faktiskt räddat liv, väger säkert mycket tyngre än det som är jobbigt. 

För en av våra respondenter har ändå stressen med att alltid finnas tillhands och ställa upp satt 

sina spår och eftersom han känner att livspusslet kan vara svårt att få till så väljer han nu att 

avsluta sina uppdrag inom Räddningstjänsten. 

 

Våra respondenters personligheter påminner om varandra och det gjorde det ibland svårt för 

oss att se vilka livsformer de lever. Kanske kan det förklaras av att det är människor som har 

en viss personlighet som klarar av att vara deltidsbrandmän? Livsformer ska ses som 

strukturer och inte som konkreta personer, vilket gör att man i livsformsanalysen måste se till 

individerna utan deras personlighet. Hur vi än vände och vred på saker och ting gjorde det att 

vi kunde se vissa drag av alla livsformer hos en del, men att vi till slut bestämde oss för att ta 

fasta på de som var de mest dominanta. En fundering som också uppstod var om vår egen 

förförståelse om brandmän kan ha påverkat vår tolkning och även det faktum att vi utifrån de 

livsformer vi själva lever kan tolka saker annorlunda. Tack vare våra respondenters öppenhet 

och att vi faktiskt har gjort en sådan grundlig och omfattande analys anser vi ändå att vi 

lyckats undgå så kallad sociocentrism. Vilket betyder att man ser människor i andra 

livsformer utifrån hur man ser saker i sin egen livsform och som gör man ofta missförstår 

eller talar förbi varandra. Vi trodde oss först se att neokulturation hade skett hos en av våra 

respondenter men det visade sig mer att hon helt naturligt var på väg över i en annan livsform. 

Detta grundar vi i att det var självvalt och hon försökte inte kämpa för att upprätthålla den 

gamla livsformen som man gör vid neokulturation. 

Intressant var att se hur brandmännens engagemang smittade av sig till sin omgivning. Inte 

sällan hörde vi hur mor, farföräldrar och grannar hade bakjour när larm uppstod. Detta var 

inget som våra respondenter krävde utan att detta skedde frivilligt från de som ställde upp. Vi 

tycker detta visar hur viktigt gemene man tycker att det är med en fungerande ”brandkår” i 

bygden. 

 

6.3 Framtida forskning 

 

Vi upptäckte under resans gång att det skulle ha varit intressant att även intervjua partnern till 

de som är deltidsbrandmän. Att få höra deras version av hur familjen påverkas av att mannen 

eller frun är deltidsbrandman. Flera av de brandmän vi intervjuat har varit väldigt engagerade 

i Räddningstjänsten vilket gör att de kanske har svårt att se hur partnern och familjen faktiskt 

påverkas. En sådan studie hade kanske bidragit till att vårt resultat också hade blivit 

annorlunda. 

 

Livsformsanalysen ger en väldigt målande och realistisk bild av hur samhället med de 

strukturella livsformerna är uppbyggt och vi kan se att den skulle kunna tillämpas inom 

många olika områden. Att då också undersöka andra typer av relationer som till exempel 

relationen mellan lärare, elev, vilka säkert lever olika livsformer, vore intressant. Kan man där 

göra jämförelser och se om sociocentrismen har en betydelse? 
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Livsformsanalysen grundar sig till stor del i att flera livsformer är sammankopplade och 

beroende av varandra, som till exempel arbetarlivsformen och husmorslivsformen.  En fråga 

vi då ställer oss är hur det ter sig för de som lever ensamma? 
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Intervjuguide 

 

Egna frågor till intervjuguide 

Bakgrund: 

 Ålder 

 Familjeförhållanden – Hur ser dina familjeförhållanden ut? Gift, barn? Ta med gift hur 

länge, vilket äktenskap i ordningen, ålder på barnen, samma föräldrar till alla barn… 

 Arbete 

 

Livshistoria 

Börja m IP:s uppväxt.  

Hur såg din uppväxt ut? Syskon? Var bodde ni? Var gick du i skolan? Gymnasieval? Varför 

valde du det alternativet? Vad gjorde/arbetade dina föräldrar med? Är dina föräldrar uppväxta 

här?  

 

Arbetshistoria 

 Vilka olika arbeten i livet? Ta dem gärna i kronologisk ordning. Vilka var 

arbetsuppgifterna på resp arbete? Var det något arbete du tyckte bättre om än andra? 

Varför? Hur hamnade du där? Kontakter/intresse? 

 Förändringar: Hur kom det sig att du slutade där? Hade det med karriär att göra? Har 

familjen haft någon betydelse i val av yrke? Eller vid byte av arbete?   

 Eget företag?  

 Hur hamnade du inom räddningstjänsten? Hur mycket arbetar du på räddnings-

tjänsten? Varför deltid och inte heltid? Vill de inte lämna ordinarie jobb eller klarade 

man inte testerna som krävs för heltid? Vill man ha både och? 

 Perioder av arbetslöshet? Tjänstledighet? Hemma med barnen under längre perioder? 

Flera arbeten samtidigt?  

 Studerat något efter gymnasiet? 

 

Fokusering på yrket på räddningstjänsten… 

 Hur är du anställd på RT? Hur fick du jobbet på RT? Var det någon som hjälpte till? 

 Behövs det någon särskild utbildning? Hur ser den ut? 

 Yrkesinnehåll: Vad innehåller jobbet på RT?  

 Finns det några fördelar/nackdelar med yrket? Hur ser arbetsfördelningen ut? Gör ni 

alla samma saker eller är det någon rangordning bland er? Ingår det att leda andras 

arbete? Hur i så fall och i vilka situationer? 

 Arbetstider? Inställelsetid? Hur går det att kombinera med det andra yrket? Någon 

annan bisyssla? 

 Erfarenhet att arbeta med kvinnor inom RT? Kan du tänka sig att arbeta med kvinnor 

på RT? Varför anser du att det inte är så många kvinnor som arbetar inom RT? 



 
 

Frågor om fysik och ålder: 

 Fysik i relation till arbetsuppgifterna? 

 Fysik i relation till kollegor och andra i generellt i samma ålder 

 Har du någon gång känt dig gammal i en arbetssituation? Berätta om det..  

 varför och hur 

 Har du någon gång känt dig ung? berätta om det.. 

 varför och hur  

 

Om IP har eget företag vid sidan av anställningen:  

 

 när/var startades företaget 

 motiv för att starta (tjäna pengar, vara oberoende, arbetslöshet, familjesituation m m) 

 mål för verksamheten, vad vill man uppnå 

 eget beslut eller tillsammans med maka/make/sambo/någon annan 

 val av bransch (bestämd utbildning, efterfrågan på marknaden, nya idéer, annat) 

 möjlighet att kombinera företagande och arbete inom Räddningtjänst 

(arbetsfritid/längre ledigheter) 

 ägarförhållanden, släkt/familj i företaget 

 inkomsterna 

 arbetsdelning inom företaget om det finns andra inblandade 

 

Fokus på hem och familjesituation:  

 

 Hemarbete: Vem är det som gör vad hemma? Mer ingående beskriva hur de 

vardagliga sysslorna är fördelade. Lagar mat, handlar, diskar, städar, plockar undan, 

tvättar, tvättar bilen, reparationer, underhåll av maskiner, hämta/lämna barn och köra 

barn till olika aktiviteter. 

 Fritid: Hobby som du aktivt håller på med? Träning? Ofta ute i naturen? Delaktig i 

något föreningsliv? 

 Hur ser umgänget ut med familjen? Med släkten? Vänner? Arbetskamrater? 

 Påverkas fritiden något av jourtider? På vilket sätt? Övriga familjen påverkas de? 

 Semester: Vad brukar ni göra på semestern? Vad vill ni ha ut av semestern? Vad 

gjorde ni på den senaste semestern? Varför dit?  

 Framtidsplaner: Hur ser framtiden ut? Känner du att du har nått sina mål? Om inte 

varför? Är det något du skulle vilja ändra på? Varför/varför inte? 

 

Beskrivning av vanliga dagar: Beskriv närmaste dagen (igår).. ska vara en ”normal” dag. 

 

Vanlig arbetsdag: Detaljrikt 

När gick du upp? Var du själv uppe på morgonen? När började du jobba?  

Hände det något särskilt på jobbet? Vad är vanliga arbetsuppgifter? 

Åkte du hem direkt efter jobbet? 

Vad gjorde du när du kom hem? 

Planerade aktiviteter eller planerat? Om man gör ngt vart befinner du dig? Vilka mer var 

med? 

Var detta en typisk arbetsdag? La du dig sent, före andra? 

 

Närmaste dag med jour: vardag 

Samma här.. när gick du upp? osv 



 
 

Fanns det något du velat göra men ej kunde pga din jour? 

Känner du dig fri att göra vad du vill på hemma plan under en sådan dag? 

Känner du att du jobbar eller är ledig? 

Är du alltid ensam hemma eller kan sambo/äkta hälft också vara hemma?  

Är det skillnad att ha jour en vardag eller helgdag? 

Får du förståelse från din omgivning vid jouren? 

 

Om det är en helgdag med jour: 

Känner du en begränsning i att ha jour när de flesta andra är lediga? 

Känner du att du blir begränsad på ett negativt sätt? 

Känner du att din familj blir begränsad? 

Är det bättre eller sämre att ha jour en vardag? 

 

En ledig söndag: 

När gick du upp? 

Vilka var hemma? 

Vem gjorde frukost? 

Hade du/ni något inplanerat eller blev den spontan? 

Om ni umgicks med några, vilka och är det vanligt att ni umgås? 

Hur avrundades dagen? 

Var detta en ”vanlig” söndag?  

 

Frågor till intervjuer med personer om räddningstjänsten 

 Har det funnits jämställdhets- eller mångfaldsprojekt inom organisationen? Vad har i 

så fall gjorts? 

 Vem har bestämt om dessa projekt? Har medarbetarna fått vara med eller beslut 

”uppifrån”? 

 Hur har du och andra inom organisationen upplevt projekten?  

 Har projekten gett några resultat? (inte den absoluta sanningen om projekt, utan om 

den subjektiva upplevelsen av projekten) 

 Om du fick planera och genomföra ett jämställdhetsprojekt vad skulle du då fokusera 

på?  

 Hur skulle en framtida jämställd räddningstjänst kunna se ut?  

 

Tips: 

 Om det är svårt att få intervjupersonen att berätta, ett tips är att fråga: 

 Hur tänkte du då? 

 Har du egna erfarenheter? (ex. om personen nämnt någon händelse) 

 Ett annat tips är att orka vänta ut när intervjupersonen tänker, dvs. inte ha för bråttom 

med nästa fråga. 

 Växla mellan att ställa frågorna så att den ena av er kan koncentrera sig med att lyssna 

när den andra för intervjun vidare. 

  

 

 


