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Bakgrund 

Uppsatsen tar upp problematiken kring att organisera arbetstid inom räddningstjänst. 

Grundförutsättningarna är att räddningstjänst är en High Reliability Organisation (HRO) och 

att det påverkar organisationen. I och med New Public Management (NPM) framfart och den 

ekonomiska situationen i världen har räddningstjänsten fått ett ökat krav på 

kostnadsbesparingar och resursutnyttjande. Då personalkostnader står för en stor del av 

räddningstjänstens kostnader kan förändringar av brandmännens arbetstid och skiftgång vara 

ett logiskt steg, något som skett i Greater Manchester Fire and Rescue Service (GMFRS). 

Syfte 

Syftet med uppsatsen är ett ge ett teoretiskt bidrag till hur NPM influerade reformer påverkar 

en HRO. För att göra detta frågar vi oss vad de olika skiftformerna får för konsekvenser för de 

anställda och organisationen. 

Metod 

Uppsatsen har en kvalitativ forskningsansats vid studerandet av fallorganisationen Greater 

Manchester Fire and Rescue Service och Storstockholms Brandförsvar. Data har samlats in 

främst genom intervjuer men vi har även använt oss av kompletterande observationer och 

dokumentsstudier. Den analysmetod vi valt är tematisering då denna underlättar vår analys 

genom att empirin bryts ner och kategoriseras. 

Resultat 

Studiens resultat identifierar olika faktorer som påverkar organisationens medvetenhet samt 
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economic situation there is an increasing demand for cost savings and efficient resource 

utilization. Since personnel costs account for a large cost changes to the firefighters shift 

patterns is a logical step. Such changes have occurred in Greater Manchester Fire and Rescue 
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Purpose 

The purpose of this thesis is to provide a theoretical contribution to how NPM inspired 

reforms affect a HRO. To do this we ask ourselves what effects the different shift patters have 
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Methodology 
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1. Inledning 
I det här kapitlet ger vi läsaren en överblick över bakgrunden till den problematik som ligger 

till grund för vårt syfte samt våra frågeställningar. Vi kommer även redogöra för tidigare 

forskning inom vårt valda ämne samt den kunskapslucka som finns som vi med uppsatsen 

avser bidra till att fylla. 

1.1. Bakgrund 
”(…) inom vår bransch finns det ett märkligt fenomen. Det anses på något märkligt sätt som 

en rättighet att kunna tvätta sin privata bil på arbetstid, fysa två gånger per dagpass, åka och 

kolla på fotboll i larmställ på arbetstid, köpa nya glödlampor till sin privata bil, lägga upp 

fötterna på soffbordet på lördag efter lunch fastän arbetstiden varar betydligt längre, tagga 

av efter eftermiddagsfikan innan skiftavlösning ”för vi hinner ändå inte något nu” fastän det 

är två och en halv timme kvar, etc.”  

(tjugofyra7.se, S. Danielsson)  

Citatet ovan kan inte anses vara allmängiltigt då det ger uttryck för författarens personliga 

åsikter hämtade ur brand - och risk hanteringsingenjören Sandra Danielssons blogg på 

tjugofyra7.se, en tidning som utges av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap 

(MSB). Vi vill belysa att citatet utgöra en arbetstagares åsikter och vi menar inte att citatet ska 

utgöra en reflektion av arbetsgivaren. Dock så fångade citatet vår uppmärksamhet och vi 

ställde oss frågande till hur räddningstjänsten organiserar sin arbetstid. Vår åsikt var att om 

det ligger någon sanning bakom citatet ovan borde det finnas utrymme för ett mer effektivt 

utnyttjande av arbetstiden inom räddningstjänsten. 

Att det kan finnas utrymme för effektivisering av räddningstjänstens utnyttjande av arbetstid 

är något som en representant för MSB, räddningstjänstens tillsynsmyndighet (5 kap § 1 i lag 

(2003:778) om skydd mot olyckor) i Sverige, ger uttryck för. Enligt denne finns det en 

uppfattning på myndigheten att den produktiva arbetstiden inom svensk räddningstjänst är 

låg, cirka 50 % av den totala arbetstiden. Med produktiv arbetstid menas här den tid som är 

schemalagd eller spenderas på uttryckningar. Schemalagd tid används till bl.a. övningar, 

fysträning och underhåll av utrustning. Den ickeproduktiva tiden är då den övriga arbetstiden 

som inte är schemalagd eller används till räddningstjänstuppdrag.  

Brandmän i Sverige jobbar i skift och deras arbetstid styrs av Arbetstidslagen (1982:673) i 

vilken europarådets direktiv 2003/88/EG implementerats. Vidare styrs brandmännens 

arbetstid av allmänna bestämmelser (AB), en överenskommelse mellan 

arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och fackförbundet 

Kommunal, samt särskilda bestämmelser för arbetstider inom räddningstjänsten i bilaga E 

(skl.se; intervju med Kommunal). Att förändra skiftgången inom räddningstjänst kan vara 

problematiskt, ett exempel på det är en skiftändring som gjordes i räddningstjänsten i London, 

Storbritannien under hösten 2010 där skiften under dagtid förlängdes och skiften under 

nattetid förkortades (bbc.co.uk). Detta var något som ledde till stora protester och strejker från 

brandmännen innan en lösning som accepterades av alla inblandande parter nåddes i januari 
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2011. Lösningen blev en kompromiss där skiften under dagtid förlängdes och nattskiften 

förkortades (bbc.co.uk).  

Ett annat brandförsvar som har gjort stora förändringar inom skiftgång är Greater Manchester 

Fire and Rescue Service (GMFRS) i Storbritannien. GMFRS upplevde i början av 2000-talet 

krav på kostnadsbesparingar och som en följd av det tvingades de se över sin organisation. 

Detta resulterade i en omfattande skiftförändring som implementerades 1 januari 2006 (CFO 

för Forskning och Utveckling). GMFRS gick då från fyra skiftgrupper till fem och införde 

reservtidsskift och skar på så sätt ner 25 % av sin personalstyrka. Förändringen väckte stort 

intresse, både inrikes och utrikes, för dess nytänkande och de belönades med flera pris (Chef 

för Central Crewing
1
). Nu står GMFRS inför ytterligare en utmaning. I finanskrisens 

kölvatten har Storbritannien drabbats av ett stort budgetunderskott och regeringen har tagit 

fram en plan för hur underskottet skall minskas, en plan som medför en minskning med 

uppemot 25 % av GMFRS statliga bidrag (Greater Manchester Fire and Rescue Service- 

Corporate Plan 2011-2014). Till följd av detta har GMFRS återigen tvingats se över sin 

organisation. 

Förändringar som GMFRS genomfört ger oss en möjlighet att undersöka olika skiftformer 

och hur de fungerar i praktiken. Vi har fått en möjlighet att titta närmare på vad olika sätt att 

organisera arbetstid inom räddningstjänst får för effekter för organisationen i sin helhet men 

också för de enskilda anställda. 

1.2. Problematisering 
”Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas 

inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt” 

(Lag (2003:778) om skydd mot olyckor) 

Att, som citatet ovan anger, organisera och genomföra räddningstjänst på ett effektivt sätt är 

inte alltid enkelt. Det finns många sätt för en organisation att strukturera och organisera sig 

och vad som är bäst är inte alltid självklart eller som en av våra intervjurespondenter i 

GMFRS uttrycker sig:  

”Vilken skiftform som väljs beror på vad du vill uppnå och om du bryr dig mer om 

personalproblematik eller numerisk effektivitet […] det finns en stor skillnad mellan 

matematisk effektivitet och balansgången mellan arbete och privatliv.” 

(Chef för Central Crewing) 

I Sverige samt i flertalet andra länder bedrivs räddningstjänsten som en offentlig verksamhet. 

Under de senaste decennierna har det vuxit fram en våg av idéer kallade New Public 

Management (NPM) som behandlar hur den offentliga sektorn ska bedriva sin verksamhet. En 

gemensam grundtanke bakom dessa idéer är att den offentliga sektorn ska försöka efterlikna 

                                                 

1
 Central Crewing är den organisation inom GMFRS som ansvarar för att alla brandstationer är korrekt 

bemannade i varje skift. 
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den privata sektorn och dess styrningsprocesser (Almqvist, 2006). De offentliga 

organisationerna skall enligt NPM skifta fokus från processansvar till resultatansvar eftersom 

allmänheten anses ha en rättighet att veta att deras skattepengar används effektivt 

(economically, efficently, effectively) (Almqvist, 2006; Hood, 1995).  Hood (1991) menar att 

ett av känneteckna för NPM är fokus på kostnadsbesparingar i de offentliga organisationerna.   

Förutom att vara en offentlig verksamhet så verkar räddningstjänsten i en oförutsägbar miljö 

som ställer krav på organisationen men även påverkar hur verksamheten är strukturerad. En 

brandmans arbetsuppgifter är riskfyllda och ett misstag kan få konsekvenser för dem själva 

men också för samhället. En sådan här organisation, som räddningstjänsten, kan ses som en 

High Reliability Organization (HRO) (Weick & Sutcliffe, 2007). En HRO har ofta redundans 

i sina system (Roberts, 2008) och för att minska antalet misstag och olyckor krävs det att 

räddningstjänsten planerar in exempelvis övningar, underhåll av utrustning och fysträning på 

schemat.  

Enligt Oedewald och Reiman (2007) är mål om säkerhet och ekonomi ofta motstridiga. 

Exempelvis är en av de största kostnaderna inom räddningstjänst lönekostnader (brandman 1 

Sverige; Chef för Central Crewing) vilket medfört att personalen ofta hamnar i fokus vid 

kostnadsbesparings och effektiviseringsåtgärder. Ett sätt att få ner personalkostnaden är att 

göra förändringar i brandmännens skiftgång för att på ett så optimalt sett som möjligt utnyttja 

brandmännens arbetstid och därmed sänka lönekostnaderna. Dock kan givetvis nedskärningar 

medföra andra konsekvenser så som att brandmännen känner att tredje mans säkerhet ibland 

kan bli förbisedd (brandman 3, Sverige). 

Det vi i den här uppsatsen vill undersöka är olika skiftformer och se eventuell motstridighet 

mellan säkerhet och ekonomi inom dessa. Vi vill se hur dessa eventuella motstridigheter 

påverkar de anställda, deras arbetsmiljö samt säkerheten inom räddningstjänsten. För att göra 

det har vi valt att göra en fallstudie av skiftgången inom räddningstjänsten i Manchester, 

Storbritannien samt en fallstudie av skiftgången inom Storstockholms Brandförsvar (SSBF). 

1.3. Tidigare forskning  
I den här texten vill vi belysa den forskning som tidigare har gjorts inom räddningstjänst och 

skiftarbete för att på så sätt visa att det finns en kunskapslucka som vi ämnar bidra till att 

fylla. 

När det gäller forskning om räddningstjänst i Sverige så har dåvarande räddningsverket, 

nuvarande Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), gjort både kvalitativa och 

kvantitativa rapporter. Dessa rapporter är exempelvis Brandman och man (Ericson, 2003) 

samt Räddningstjänstens inre liv- om räddningstjänstens företagskultur (Mårtensson, 2002) 

som båda är kvalitativa rapporter och behandlar organisationskultur och till viss del genus.  Vi 

har även funnit kvantitativa rapporter så som Lagom säkerhet 3 (Mattson, Jaldell & Sund, 

2001) som är sammanfattar arbetet, från en samhällsekonomisk utgångspunkt, av en 

forskargrupp med ett kostnads-nytta fokus. Vi har dock inte funnit någon kvalitativ rapport 

som behandlar förändringar i skiftformer utan dessa har varit av mer kvantitativ karaktär. 
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Det är vår uppfattning efter en grundlig litteratursökning att de flesta studie som gjorts om 

räddningstjänst är kvantitativa och att de lägger fokus på olika produktivitets och effektivitets 

mått, exempelvis hur man på bästa sätt bedriver räddningstjänst och hur man kan utvärdera 

den. En forskare som är verksam inom denna inriktning är Henrik Jaldell vars avhandling vid 

Göteborgs Universitet belyser hur man kan mäta och utvärdera svensk räddningstjänst 

(Jaldell, 2002). Det bedrivs även forskning inom risk, respons och räddningsområdet i form 

av CARER (Center för forskning inom respons‐ och räddningssystem). CARER är ett 

samarbete mellan Linköpings Universitet och MSB (liu.se/forskning/carer). 

Gällande forskning kring arbetstid, arbetsformer och skift finns det mestadels forskning inom 

sömn och stress. Denna forskning är främst bedriven inom sjukvården och 

industriverksamheten. En rapport för Statens Institut för Psykosocial Miljömedicin 

Institutionen för stressforskning vid Karolinska Institutet (Kecklund, Åkerstedt, Göransson & 

Söderberg, 1992) tar upp konsekvenser av skiftarbete för hälsa, trivsel och välbefinnande. 

Denna forskning visar på konsekvenserna av att gå ifrån ett långsamt roterande treskift till ett 

snabbare roterande treskift vid ett kraftvärmeverk. 

Inom HRO är har vi funnit att forskningen bedrivs av ett fåtal forskare som huvudsakligen 

bl.a. består av Weick, Sutcliffe, Perrow, Roberts samt Reason. Dessa forskare skriver främst 

kring vad som kännetecknar en HRO och om dess särart. Exempel på publikationer kring 

detta är Weick och Sutcliffe (2001;2007), Perrow (1999), Roberts (2008) samt Reason (1997). 

Vi har dock inte funnit forskning i större utsträckning som rör påverkan på en HRO av olika 

förändringar inom en organisation så som förändringar i skiftformer. 

1.4. Kunskapsbidrag 
Genom en genomgång av tidigare forskning har vi sett att det är bristfälligt med eller till och 

med saknas forskning kring hur olika skriftformer påverkar anställdas arbetsmiljö i en HRO 

såsom räddningstjänsten. Vi har, som nämnts ovan, genomfört två fallstudier för att undersöka 

detta vilket har inneburit att vi med vår uppsats kunna ge ett bidrag till hur NPM influerade 

reformer påverkar en HRO. 

1.5. Syfte 
Vi ämnar i vår uppsats att förstå och beskriva vilka effekter olika skiftformer får inom 

räddningstjänsten. För att göra det har vi undersökt fallorganisationerna Greater Manchester 

Fire and Rescue Service (GMFRS) och Storstockholms Brandförsvar. Syftet med uppsatsen är 

ett ge ett teoretiskt bidrag till hur NPM influerade reformer påverkar en HRO. Vi beskriver 

hur den förändring i arbetstider som GMFRS genomförde 2006, bakgrunden till de 

förändringar som de planerar att implementera under 2012 samt kartlägger de nuvarande 

skiftformerna. Sedan beskriver vi även hur nuläget ser ut vid en av brandstationerna inom 

Storstockholms Brandförsvar. Detta görs för att kunna besvara: 

 Vad de olika skiftformerna får för konsekvenser för de anställda och organisationen? 

1.6. Avgränsningar 
Vi har endast studerat skiftformer som har någon form av heltidstjänst i sig, det betyder att vi 

i vår uppsats inte kommer diskutera hur rena deltidsbemannade brandstationer är 
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organiserade. Vi avgränsar oss även till att enbart studera den framtida skiftformen som kallas 

dagtidsbemanning plus då detta var det som vi ansåg stå i fokus vid den presentation vi 

lyssnade till samt vid våra möten med brandmännen i Manchester. 

I vår analys kommer vi endast se effekterna och konsekvenserna av de olika skiftformerna ur 

två perspektiv, dessa är ur ett HRO - och ett arbetsmiljöperspektiv. När det gäller HRO har vi 

valt att avgränsa oss till att fokusera på det som Weick och Sutcliffe (2001; 2007) menar med 

medvetenhet och vilka faktorer som bygger upp denna medvetenhet. Vad gäller 

arbetsmiljöperspektivet har vi valt att begränsa vår analys till Karasek och Theorells krav-

kontroll-stöd modell (1990) och till de psykosociala effekterna på arbetsmiljön och på de 

anställda. Under arbetsmiljöperspektivet har vi även avgränsats oss till att endast ta upp det 

ovanstående, vi kommer inte belysa de psykosociala effekterna av skiftarbete eftersom 

förändringarna inte rör frågan huruvida brandmännen ska eller inte ska arbete i skift.  

1.7. Disposition 
Kapitel 2: Metod I det här kapitlet klargör vi vilka metoder och val vi har gjort 

för att kunna samla in empiri till denna uppsats. Vi presenterar 

även här våra fallorganisationer. I kapitlet förs även 

diskussioner kring de konsekvenser som våra val har fått för 

vår äkthet och trovärdighet. 

Kapitel 3: Referensram I referensramen presenterar vi de teorier som vi sedan ska 

använda oss av, tillsammans med vår empiri, för att utföra en 

analys. Detta kapitel kommer vi presentera HRO och 

arbetsmiljöteorier. Vi inleder varje teori med att beskriva 

varför denna är relevant för räddningstjänsten för att sedan gå 

in mer på djupen av vad teorin innebär. 

Kapitel 4: Empiri I empirikapitlet presenterar vi det empiriska datamaterial som 

vi samlat in genom våra intervjuer, observationer och 

dokumentsstudier. Vi inleder detta kapitel med en kort 

redogörelse för våra respondenter vilket sedan följs av det 

empiriska materialet.  

Kapitel 5: Analys I analyskapitel analyserar vi det empiriska datamaterial som 

presenterats i empirikapitlet. Vi kommer först att presentera 

vår analys av den skiftform som användes före 2006 i 

GMFRS och sen det nuvarande för att sen komma in på de 

planerade förändringarna. Sedan kommer vi presentera den 

nuvarande skiftformerna i SSBF. I varje del kommer vi att ta 

upp formerna ifrån två olika perspektiv: HRO och 

arbetsmiljöperspektivet.  

Kapitel 6: Slutsats Vi presenterar här våra slutsatser utifrån de teorier, empiri och 

analys vi gjort. Vi vill i detta kapitel göra det tydligt för 

läsaren att vi besvarar uppsatsens syfte. 

Kapitel 7: Fortsatt forskning I detta kapitel diskuterar vi kring de tankar och idéer som vi 

under uppsatsprocessen önskat att vi kunde ha tagit upp för 
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diskussion men tyvärr inte haft möjligheten att göra inom 

ramen för denna uppsats. 
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2. Metod 
I det här kapitlet klargör vi vilka metoder och val vi har gjort för att kunna samla in empiri 

till denna uppsats. Vi presenterar även här våra fallorganisationer. I kapitlet förs även 

diskussioner kring de konsekvenser som våra val har fått för studiens äkthet och trovärdighet. 

2.1. Design 

2.1.1. Fallstudie 

Vi har valt att använda oss av en fallstudiedesign vid studerandet av effekter av en förändring 

i skiftformer. Ett fall definieras av Stake (1995) som ett specifikt, komplext, fungerande ting 

som kan studeras. Samma författare menar att forskare önskar se det unika hos ett fall men 

även komplexitet, samverkan och förankring i dess kontext. Vi anser att fallstudie är den 

design som bäst kommer hjälpa oss att uppnå vårt syfte, att skapa en ökad förståelse. Vi har i 

uppsatsen studerat två fallorganisationer, Greater Manchester Fire and Rescue Service och en 

brandstation i Storstockholms Brandförsvar. Då mer än ett fall studerats innebär detta en 

användning av en multipel fallstudie (Yin, 2009). 

2.2. Forskningsansats 
Att utgå från studiesubjektens perspektiv, så som vi gjort, är ett av kännetecknen för en 

användning av en kvalitativ forskningsansats (Alvesson & Sköldberg, 1994). Den kvalitativa 

forskningen vill genom sin datainsamling förstå världen från undersökningspersonernas 

synvinkel och utveckla mening ur deras erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 2009) vilket är 

vad vi anser vara nödvändigt för att kunna bidra med en ökad förståelse. Alternativet till den 

kvalitativa forskningsansatsen är en kvantitativ forskningsansats. Då denna ofta syftar till att 

numeriskt kvantifiera objekt och händelser anser vi att den inte är förenlig med det vi vill 

uppnå i vår uppsats. För att skapa ett underlag för vilka effekter en förändring i skiftformer 

kan få ansåg vi det var passande att genomföra både intervjuer, observationer och 

dokumentstudier vilket går i linje med de datainsamlingsmetoder som brukar användas vid en 

kvalitativ ansats (Bryman & Bell, 2010).  

2.3. Förklaringsansats 
Enligt Gummesson (2000) ligger skillnaden mellan induktiv och deduktiv riktning bara i den 

inledande fasen av forskningsprocessen, så småningom utvecklas de flesta forskningar till en 

iteration mellan dessa två ansatser. Förutom de två ovannämnda ansatserna finns även den 

abduktiva riktningen som kan ses som en kombination av deduktiv och induktiv där forskaren 

börjar, liksom induktion, i empiri men avvisar inte nya teoretiska föreställningar såsom 

deduktionen. Under forskningsprocessen sker då en alternering mellan teori och empiri med 

betoning på förståelse då forskaren vill se underliggande mönster (Alvesson & Sköldberg, 

1994). Vi anser att den abduktiva riktningen stämmer väl överens med vårt arbetssätt genom 

uppsatsprocessen då vi genomgående i uppsatsen har utgått från vår empiri för att sedan med 

hjälp av teorin, liksom Alvesson och Sköldberg (1994) menar, se underliggande trender och 

mönster. 
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2.4. Datainsamling 
Vi valde att kombinera intervjuer, observationer och dokumentstudier detta för att få en 

djupare förståelse för och insyn i räddningstjänstens verksamhet. 

2.4.1. Urval  

2.4.1.1. Greater Manchester Fire and Rescue Service 

Presentation av fallorganisation  

GMFRS är Storbritanniens näst största räddningstjänst (manchesterfire.gov.uk). Totalt har 

brandkåren 1872 uniformerade anställda och 551 anställda utan uniform. Brandkåren täcker 

en yta på 500 engelska kvadratmil, vilket motsvarar cirka 1300 kvadratkilometer, med en 

befolkning på omkring 2,6 miljoner (GMFRS Corporate Plan 2011-2014). Området är 

uppdelat i tio geografiska områden; Wigan, Bolton, Bury, Rochdale, Oldham, Tameside, 

Stockport, Manchester, Trafford och Salford. Totalt finns 41 brandstationer som tillsammans 

har 66 brandbilar och 29 specialfordon. De får in ungefär 66 000 nödsamtal per år varav 40 

000 är larm som de åker på (GMFRS Corporate Plan 2011-2014).  

Figuren nedan visar de 10 områdena inom GMFRS, i bilden syns även de 41 

brandstationerna. De brandstationer med en röd inringning visar de brandstationer som vi 

besökt för att samla in vår empiri till denna uppsats. 

 

Figur 1 Karta över Greater Manchester Fire and Rescue Service 

GMFRSs vision är ”att skydda och öka livskvalitén för befolkningen i Greater Manchester.” 

För att uppnå det har sex delmål satts upp:  

- Förebygga. Detta innebär att räddningstjänsten ska engagera sig i samhället genom att 

bl.a. informera och utbilda allmänheten i hur de kan minska risken för bränder och 

andra nödsituationer.  
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- Skydda. De ska genom att påverka och reglera byggnadsmiljöer skydda personer, 

byggnader och miljön från skada. 

- Respons. Planera och förbereda för de olyckor som kan ske samt erbjuda en 

räddningstjänst med hög kvalitet, effektivitet och med motståndskraft (resilience). 

- Allmänhet. Att arbeta med personer med rätt färdigheter för att kunna erbjuda en 

räddningstjänst med hög kvalitet och en service som ger värde för pengarna. 

- Värdeskapande. Hantera risk genom att använda resurser på ett flexibelt och effektivt 

sätt och att kontinuerligt arbeta på att förbättra hur de använder pengar så att samhället 

gynnas.  

- Principer. Att arbeta i enlighet med lagen och allmänhetens värderingar för att se till 

att säkerhet, hållbarhet och delaktighet genomsyrar allt de gör. 

GMFRS menar att det är av största vikt att förstå sig på risk för att kunna erbjuda en effektiv 

och kostnadseffektiv räddningstjänst (CFO för Forskning och Utveckling). Att ha pålitlig och 

utförlig riskinformation gör det möjligt att använda sina resurser där de behövs mest samt att 

det erbjuder möjligheten att prioritera förebyggande åtgärder i områden där behovet är som 

störst. GFMRS analyserar kontinuerligt data över historiska incidenter för att på ett så bra sätt 

som möjligt försöka förutspå det efterfrågan på deras tjänst. Detta försäkrar dem om att deras 

bilar och anställda är på det bästa stället för att kunna rycka ut snabbt när de behövs. 

Respondenturval 

Målet med intervjuerna var att kartlägga hur förändringen och omstruktureringen av 

brandmännens arbetstid och arbetssätt genomförts och vad det har fått för konsekvenser för 

deras arbete samt organisationen. För att uppnå detta intervjuade vi både personer från 

arbetsgivar- och arbetstagarsidan. För att få med arbetsgivarperspektivet intervjuade vi 5 

representanter, dessa utgjordes av 2 områdeschefer, 1 chef för bemanningen av 

brandstationerna (Central Crewing), 1 kvalitetssäkrare och 1 CFO för Forskning och 

Utveckling. Vi har även hållit i 4 fokusgruppintervjuer vardera med 5-10 brandmän ur den 

operativa verksamheten. Fokusgrupper hölls på de fyra brandstationer vi besökte, alla belägna 

i olika delar av Greater Manchesters distrikt. Två av dessa brandstationer var 

heltidsbemannade brandstationer medan de andra två var olika varianter av heltidbemannade - 

och deltidsbemannade brandstationer. Vi har låtit våra intervjurespondenter vara anonyma och 

bara benämna deras yrkestitel eftersom detta varit deras önskan. Vi har inte haft några 

invändningar till detta eftersom vi inte anser att undanhållningen av deras namn påverkar vår 

trovärdighet. 

För att komma i kontakt med våra intervjurespondenter använde vi oss av målstyrt urval 

(Patton, 1990). Detta innebär att vi tillsammans med våra kontakter har diskuterat fram vilka 

respondenter vi önskat intervjua till vår uppsats. Våra kontakter har sedan efter vår diskussion 

valt ut de exakta respondenterna. Detta gjordes genom att vi kontaktade vår kontaktperson på 

MSB som skickade vår önskan om att besöka Manchester vidare till Greater Manchester Fire 

and Rescue Services kontor. Han vidarebefordrade vårt presentationsbrev som återfinns i 

bilaga 1. Sedan hanterade de på kontoret i Manchester vår förfrågan internt och slutligen blev 

vi kontaktade av rätt person, GMFRSs media och sambandsansvariga (Media liasion officer, 
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corporate communications) Genom denna slutliga kontakt fick vi sedan hjälp att boka in alla 

intervjuer.  

2.4.1.2. Räddningstjänsten i Sverige 

Presentation av fallorganisation 

Storstockholms brandförsvar består av 15 brandstationer och 9 räddningsvärn i 10 kommuner; 

Danderyd, Lidingö, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och 

Österåker. Brandförsvaret ansvarar för att skapa trygghet till 1,1 miljoner människor och styrs 

av förbundsfullmäktige och en förbundsstyrelse som består av förtroendevalda politiker från 

medlemskommunerna. (Storstockholms Brandförsvar, 2009) 

Respondenturval 

Vi har även vid urvalet inom Sverige använt oss av vad Patton (1990) klassificerar som 

målstyrt urval. Vi kontaktade först Storstockholms Brandförsvar (SSBF) för att presentera vår 

uppsats och vilken hjälp vi önskade av dem. Vår kontakt på SSBF skickade sedan ett mail till 

en av deras produktionschefer, där han bad om hjälp åt oss samt vidarebefordrade ett 

presentationsbrev som vi hade skrivit om oss själv och vår uppsats. Detta presentationsbrev 

återfinns i bilaga 2. Genom produktionschefen fick vi sedan ytterligare en kontakt med en 

annan produktionschef som slutligen hjälpte oss att boka in intervjuerna på den brandstation 

som han ansåg vara lämplig får vårt ändamål. Vi valde här att intervjua tre brandmän på en av 

brandstationerna inom SSBF.  

För att få ett arbetsgivarperspektiv intervjuade vi fyra fackliga representanter genom en 

fokusgruppintervju. Vi använde oss även här av ett målstyrt urval (Patton, 1990) för att få 

kontakt med denna. Genom att skriva en förfrågan till Kommunal där vi förklarade vår 

uppsats och vad vi behövde deras hjälp med fick vi en kontakt med avdelningen för 

räddningstjänst i Stockholms Län.  Kontaktpersonen hjälpte oss sedan att ta kontakt med rätt 

personer och att boka in en intervju med dessa åt oss.   

2.4.2. Intervjuer 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att en intervju kan liknas som ett samtal med en tydlig 

maktasymmetri mellan forskaren och undersökningspersonen. En forskningsintervju ska inte 

beaktas som en helt öppen och fri dialog mellan jämlika parter. För att undvika att våra 

intervjuer faller under kategorin samtal eller dialog (Gustavsson, 2008) var vi tydliga med 

strukturen på intervjun. Vi var noggranna med att det var vi som inledde, definierade vad 

intervjun skulle behandla för ämne och avslutade intervjun. Vi valda att genomföra 

halvstrukturerade forskningsintervjuer och hade då förberett intervjufrågor i en färdig 

intervjuguide (Bryman & Bell, 2010). Vår intervjuguide återfinns i bilaga 3.  

Förutom de traditionella en-till-en intervjuerna genomförde vi även fokusgruppintervjuer som 

bestod av 5-10 brandmän per intervjutillfälle. Kvale och Birkmann (2009) menar att en 

fokusgruppintervju syftar till att få fram en rik samling synpunkter inom det valda ämnet. 

Detta var fallet för oss. Vi ansåg att vår uppsats gynnades av att brandmännen under intervjun 

hade möjligheten att diskutera med varandra för att få deras olika åsikter och aspekter som 
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annars kanske inte hade belysts vid enskilda intervjuer. Vi hade inte som mål att brandmännen 

skulle komma fram till en gemensam åsikt i diskussionen utan vi ville föra fram eventuella 

olika uppfattningar i frågan. 

2.4.2.1. Halvstrukturerad forskningsintervju 

Vi valde att genomföra halvstrukturerade intervjuer eftersom denna strukturering lägger 

tonvikt på intervjurespondentens upplevelse av det valda ämnet (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Då vi var intresserade av att undersöka hur de olika aktörerna inom varje perspektiv upplevt 

att deras arbete påverkats, ansåg vi att denna typ av intervjuform var passande. Då vi även 

ville att intervjurespondenterna själv skulle kunna styra intervjun inom vårt valda ämne så 

använde vi oss inte av ett slutet frågeformulär utan av en intervjuguide. En intervjuguide 

fokuserar på specifika teman och innehåller förslag på frågor som kan ställas (Kvale & 

Brinkmann, 2009). I en halvstrukturerad forskningsintervju behöver frågorna dock inte ställas 

i samma ordning som de står i intervjuguiden samt att frågor som inte finns med 

intervjuguiden kan ställas, detta var något vi utnyttjade och ansåg vara passade för oss då våra 

förkunskaper inom vissa områden var begränsade. 

2.4.2.2. Transkribering 

Vi valde att spela in intervjuerna för att sedan transkribera dem. Anledningen till att 

transkribera istället för att anteckna under intervjuns gång var att det kändes svårt att hinna 

med att anteckna och samtidigt vara närvarande i intervjun. Då intervjuerna i Manchester var 

på engelska underlättade det också att kunna lyssna på inspelningen efteråt för att ytterligare 

gånger få höra vad som sades. Vi valda att transkribera alla våra intervjuer till sin helhet, dock 

har vi inte antecknat exempelvis tystnader och liknande. I de fall då våra intervjuer var 

genomförde på engelska lyssnade vi på det inspelade materialet för att sedan göra en 

direktöversättning till svenska. Vi ansåg inte att denna direktöversättning har kommit att 

påverka vår trovärdighet då vi anser oss ha mycket goda kunskaper i det engelska språket. Vi 

har flertalet gånger läst igenom översättningarna och varit överens om att den transkriberade 

texten stämmer överens med bådas uppfattning av vad som sades och menades under 

intervjun. 

2.4.3. Triangulering 

För att få en djupare förståelse och helhetsbild av hur verksamheten i Greater Manchester Fire 

and Rescue Service och Storstockholms Brandförsvar fungerar, valde vi att även genomföra 

observationer som vi ansåg vara ett bra komplement till intervjuerna. Vårt förhållningssätt vid 

våra observationer var öppet men icke-deltagande. Einarson och Hammars Chiriac (2002) 

menar att observationer med låg grad av struktur används för att när forskaren är intresserad 

av att så tydligt som möjligt beskriva det fenomen som studeras. Vi valde att ha en låg grad av 

förutbestämdhet och det finns inget på förhand utarbetat observationsschema utan 

observationerna var av en osystematisk karaktär. 

Att blanda observationer och intervjuer ansåg vi kom att öka tillförlitligheten av studien då 

det inte var säkert att alla relevanta aspekter av verksamheten och bakomliggande kultur 

framkom i intervjuerna. Denna metod vi använt oss av är triangulering (Gummesson, 2000). 

Det liknas vid en triangel, om forskaren kan bestämma två sidor på triangeln så kan de 
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bestämma hela triangeln. Detta betyder att en forskare använder sig av två eller fler metoder 

för att studera samma forskningsproblem för att öka tillförlitligheten i resultatet (Gummesson, 

2000) vilket varit vårt mål med våra observationer. 

2.4.4. Dokumentstudier 

Majoriteten av vår empiri har kommit från intervjuer med kompletterande observationer. Vi 

har dock även använt oss av dokumentstudier till en viss del. De dokument som vi 

huvudsakligen har använt oss av är lagtexter och rapporter publicerade av myndigheter och 

räddningstjänst organisationer. 

Vi har valt att använda oss av dokumentstudier för att i första hand ta reda på vilka 

begränsningar det finns för arbetstidsomläggningar. Dessa begränsningar är dels av typen 

lagar och regler. Vi har även studerat dokument producerade av Greater Manchester Fire and 

Rescue Service för att läsa oss till vilka förändringar som de har vidtagit.  

2.5. Analysmetod 
Vi påbörjade vår strukturering av empirin redan efter de första intervjuerna. Detta gjorde vi 

genom att fundera och leta efter röda trådar i det empiriska datamaterial som vi erhållit. För 

att göra vår slutliga analys, efter vi genomfört all datainsamling, använde vi oss av det som 

Kvale och Brinkmann (2009) benämner tematisering. Tematiseringen innebär att vi bröt ner 

empirin för att placera in de olika delarna i kategorier. På detta sätt fick vi en bättre överblick 

och vilket underlättade vår analys. Kvale och Brinkmann (2009) menar att genom 

tematisering önskar forskaren att utveckla en teoretisk förståelse av de fenomen studerats 

vilket var ett mål för oss genom uppsatsprocessen. 

2.6. Metodkritik 

2.6.1. Äkthet 

Vi har i vår uppsats försökt ge en rättvis bild av de fall vi studerat. Detta har gjorts genom att 

intervjua olika respondenter för att få olika perspektiv på det forskningsproblem vi studerar. 

2.6.2. Trovärdighet 

Trovärdigheten i en kvalitativ forskning består av fyra olika delkriterier enligt Lincoln och 

Guba i Bryman (2001). Dessa fyra delkriterier är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet 

samt styrka och konfirmation. 

2.6.2.1. Tillförlitlighet 

För att öka tillförlitligheten i vår uppsats har vi bland annat använt oss av metoder så som 

triangulering (Gummesson, 2000). Vi har även under uppsatsens gång låtit medstudenter och 

vår handledare granska och opponera på vår uppsats för att försäkra oss om att vi inte 

förvrängt den data vi samlat in. Vi har även varit källkritiska vid vår teoriinsamling och haft i 

åtanke vem som skrivit källan och vilket budskap denna önskade att förmedla. 

Vi upplevde ibland svårigheter att översätta vissa termer från engelska till svenska vid 

transkriberingen samt vid teoriinsamlingen eftersom en översättning skulle innebära att ordets 

mening skulle komma att förändras. För att hantera denna situation har vi i teorin och empirin, 
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när dessa situationer uppkommit, angett det engelska ordet för att minska risken för 

missuppfattningar. 

2.6.2.2. Överförbarhet 

En kvalitativ forskningsansats medför ofta att fokusera på förståelse och på att hitta mening 

och betydelsen av fenomen (Bryman, 2001), vilket är fallet för vår uppsats. Vi har inte 

bedrivit denna forskning för att skapa en hög överförbarhet utan har önskat undersöka ett 

specifikt praktiskt och teoretiskt problem. Enligt Alvesson och Sköldberg (1994) beskriver 

Stegmüller (1973) användningen av en domän där forskaren har en punkt i domänen där det 

ursprungliga tillämpningsområdet ligger, här är överförbarheten total. I vårt fall är det vilka 

effekter en förändring i skiftformer får på arbetet och organisationen inom räddningstjänsten. 

Sedan inom domänens område kan det även finnas utvidgade tillämpningsområden där 

forskningen kan ses som ett exempel på något och därmed även kunna överföras till detta 

område också. Ett exempel på det skulle vara att använda våra slutsatser och tillämpa dem på 

andra organisationer än räddningstjänsten som använder sig av skiftgång. 

2.6.2.3. Pålitlighet 

Pålitlighet innebär att forskaren skapar en fullständig och tillgänglig redogörelse för 

forskningsprocessen (Bryman, 2001). För att få en hög pålitlighet har vi genom det här 

metodkapitlet försökt vara tydliga och ge läsaren en bra bild av hur våra 

undersökningsmetoder har genomförts. 

2.6.2.4. Styrka och konfirmera 

Vi har inte medvetet försökt vinkla den data vi samlat in. Vi har inte heller medvetet låtit våra 

personliga värderingar avspeglas i uppsatsen. För att kontrollera detta har vi, som nämndes 

ovan, tagit hjälp av medstudenter och vår handledare som genom uppsatsen gång fått läsa och 

opponera. Vi har även i våra intervjuer ställt frågor till respondenterna och bett de tydliggöra 

de ting som uppkommit som vi ej förstod fullt ut. 

2.7. Etiska frågor 
Det finns fyra områden som brukar diskuteras vid etiska frågor: informerat samtycke, 

konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll (Kvale & Birkmann, 2009). 

Med informerat samtycke menar Kvale och Birkmann (2009) att forskaren har en skyldighet 

att informera intervjurespondenterna om uppdragets syfte, upplägg samt vilka risker och 

fördelar som kan finnas med att delta i undersökningen. Forskaren bör även informera om 

vilka konfidentialitetsmöjligheter som finns och vem som kommer ha tillgång till 

intervjumaterialet och den färdiga rapporten. Informerat samtycke innebär även att 

intervjurespondenten deltar frivilligt i projektet och har rätt att dra sig ur när som helst. Vi har 

genom våra presentationsbrev, som återfinns i bilaga 1och 2, informerat om vår uppsats syfte, 

utformning samt vilka risker och fördelar det finns med att delta i vår studie. Vid början av 

varje intervju har vi återigen informerat om syftet samt förklarat vem som kommer ha tillgång 

till det färdiga materialet. Vi har gett alla våra intervjurespondenter frågan om vi får använda 

deras namn och befattning i vår färdiga uppsats samt klargjort att vi inte kommer spara något 
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intervjumaterial efter uppsatsens färdigställande. Att agera på ett sådant sätt är vad 

ovanstående författare menar med konfidentialitet.  

De konsekvenser som Kvale och Birkmann (2009) talar om att forskaren ska ta i beaktande, 

vid publicering av uppsatsen är om informationen kan komma att skada och påverka den 

deltagande negativt. Självklart har vi inte publicerat något som våra respondenter kan fara illa 

av. Vi har inte medvetet vinklat den information vi har samlat in och vi har låtit våra 

respondenter varit anonyma genom att använda deras arbetsbefattning istället för deras namn. 

Vi frågade även alla som blev intervjuade i det inledande skedet av intervjun om de hade 

något emot att bli inspelade. 

Med forskarens roll menas att det ställs krav på de publicerade resultaten. De färdigställda 

resultaten ska vara korrekta, representativa, kontrollerande, validerade och att proceduren för 

datainsamlande ska vara genomskinlig. Vi har genom detta metodkapitel försökt hålla vår 

datainsamlingsmetod genomskinlig. Vi har även låtit andra studenter, genom seminarium, och 

vår handledare kritiskt granska vår uppsats under processens gång vilket stärker vår 

uppfattning om att det vi skriver är korrekt och kontrollerat. 

2.8. Källkritik 
Då vi i vår studie har använt oss av olika källor har det varit viktigt för oss att vara 

källkritiska. Källkritik handlar om att kontrollera fakta i sina källor vilket för oss har inneburit 

att vi har tagit ställning till källornas äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet.  

Ett av våra största problem i studien har varit att hantera tidssambandet. Tidssamband innebär 

att desto längre tid som har gått från det att en händelse har inträffat, desto större anledning 

finns det till att misstro källan (Thurén, 2005). Anledningen till det är glömska, det är välkänt 

att man minns mindre ju längre tid som har passerat sen händelsen. Thurén (2005) menar att 

det är påvisat att man minns det som man finner av intresse snarare än det man är ointresserad 

av, att det är lättare att komma ihåg processer som upprepas ofta, att man minns ovanliga 

detaljer bättre än vanliga och att det är lättare att kommit ihåg vad man gjort än vad man tänkt 

göra. Problemet för oss har varit att vi var intresserade av att ta reda på förändringar i 

arbetstiden under de senaste åren. Eftersom det är svårare att minnas händelser ju längre tid 

som passerat har vi delvis upplevt det svårt att få en rättvis bild av hur det var innan 

förändringar infördes. Vår lösning på det här problemet är att vi använt både observationer 

och dokumentstudier för att verifiera vår insamlade empiri. Vi har även ställt kritiska 

motfrågor för att verifiera och förtydliga vår uppfattning av fakta under intervjuernas gång. 

Vi har tagit hänsyn till huruvida en källa på grund av sin personliga, ekonomiska, politiska 

eller andra intressen förvränger verklighetsbilden det vill säga om källan har en så kallad 

tendensfrihet (Thurén, 2005). När den som sprider informationen själv är part i målen finns en 

risk att den låter sina egna intressen gå före den verkliga bilden. Detta gör att källan är partisk, 

d.v.s. den ger en falsk bild av verkligheten. Eftersom vi genom våra intervjuer fått 

information återberättat för oss har vi ställt oss kritiskt till om den erhållna informationen kan 

vara vinklad. Lösningen på det här problemet blev återigen en användning av det Gummesson 

(2000) kallar för triangulering.  
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3. Referensram 
I referensramen presenterar vi de teorier som vi sedan ska använda oss av, tillsammans med 

vår empiri, för att utföra en analys. I det här kapitlet kommer vi presentera HRO och 

arbetsmiljöteori. Vi inleder varje teori med att beskriva varför denna är relevant för 

räddningstjänsten för att sedan gå in mer på djupen av vad teorin innebär. 

Alla organisationer har någon form av organisationskultur. Räddningstjänsten brukar klassas 

inom kategorin för säkerhetskultur som kan ses som en undergrupp till organisationskultur 

(Clarke, 1990). Clarke (1990) menar att det som främst skiljer säkerhetskultur från 

organisationskultur är organisationens värderingar kring säkerhet och hälsa. Ledningen kan 

genom sitt agerande, belönande och ledande påverka hur de anställda ser på säkerhet och hur 

de hanterar pressade situationer (Clarke, 1990). Samma författare menar även att för att skapa 

en lyckad säkerhetskultur krävs det tillit, öppenhet, ömsesidigt förtroende och förståelse 

mellan ledningen och de anställda. 

Det är av största vikt att säkerhet är lika viktigt för alla på alla nivåer i organisationen (Clarke, 

1990). Detta är även något som belyses av Rollhagen (2005) som också påpekar att 

säkerhetskulturer påverkar och omfattar alla inom organisationen. 

Säkerhetskultursorganisationer prioriterar säkerhet, ett särdrag är exempelvis att de ser vikten 

av att lära av tidigare händelser och eventuella misstag (Rollhagen, 2005). Det som Clarke 

(1990) och Rollhagen (2005) belyser är viktigt för en säkerhetskultur är kärnan till det som 

Weick och Sutcliffe (2001; 2007) benämner som en High Reliability Organisation. 

3.1. High Reliability Organization 
High Reliability Organizations (HRO) är exempelvis räddningstjänst, sjukvård, 

kärnkraftsverksamhet och flygverksamhet (Weick & Sutcliffe 2001; 2007). Weick och 

Sutcliffe (2007) menar, i likhet med Perrow (1999), att High Reliability Organisations verkar i 

en miljö som är krävande. De utövar en styrning som leder till att de minskar risken för 

olyckor samtidigt som de påskyndar återhämtningsprocessen från dessa. Perrow (1984) och 

Roberts (1993) menar att en HRO är en organisation som har färre än normalt antal 

förväntade olyckor (high-reliability.org). Samma forskare menar att minskningen i olyckor 

beror på gjorda förändringar i organisationskulturen. Det kräver en struktur som spårar brister 

medan de är små, motstår för stora förenklingar, hela tiden är fokuserar på operativitet och 

verksamhet, har en inriktning på återhämtningsförmåga (resilience) och drar nytta av de 

kunskaper som finns inom organisationen.  

En HRO strävar efter att undvika undvikbara fel. Att en organisation klassas som en HRO 

betyder inte att det är olycksfrekvensen som är det centrala i sig. Det avgörande är vilken 

inställning organisationen har till säkerhet, det handlar om vilken input organisationen 

avsätter till att motverka och hantera det oväntade (unexpected). Perrow (1999) undersökte 

vad han kallar normala olyckor (normal accidents) och kom fram till att vissa organisationer 

blir bättre och bättre på att undvika dessa. Dock finns det vissa olyckor som inte kan undvikas 

hur effektiv organisationen än är. Detta hänger bl.a. ihop med att styrsystemens komplexitet 

samtidigt som organisationers beroendegrad till dessa system ökar. Perrow (1999) hävdar 

därmed att risken för fel som kan leda till olyckor aldrig kan elimineras helt. Det är endast 
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möjligt att uppnå en nivå där fel faktorer inte får bära skulden samt att man slutar förbättra 

systemen på ett sätt som skapar en högre risk för fel. Weick och Sutcliffe (2001; 2007) menar 

att denna förmåga kommer från medvetenhet (mindfulness). 

För att beskriva hur medvetenhet kan uppnås menar Weick och Sutcliffe (2007) att nyckeln 

till att klara av att hantera det okända är att utveckla en struktur, innan olyckan är framme, 

som är byggd för att klara av alla situationer. För att klara av det krävs en medvetenhet om att 

bilden av hur en olycka kan komma att se ut sällan överensstämmer med hur den verkliga 

situationen kommer att utspela sig. Det är därför viktigt att fånga små signaler och agera på 

dessa i ett tidigt skede innan de leder till en olycka. 

”(…) att reagera starkt på svaga signaler är något som känns bakvänt och inte hjältemodigt. 

Normalt sätt görs svaga reaktioner på svaga signaler och starka reaktioner på starka 

signaler.” (Weick & Sutcliffe, 2007 s. 8, egen översättning) 

Skillnaden mellan en HRO och andra organisationer ligger i de tidiga stadierna då det okända 

bara utger små signaler. Ovan nämnda författaren menar att de bästa av HRO vet att de inte 

har upplevt alla möjliga situationer som kan sätta dem på prov, de vet att de inte lyckats 

minska alla möjliga brister i sina system. Detta medför att ett proaktivt arbetssätt krävs för att 

försöka förutse vilka resurser som kan komma att krävas vilket är något som HROs lär sig 

genom erfarenhet och övningar. Även om olyckorna inte kan planeras detaljrikt till sin helhet 

i förhand klarar en HRO av, med hög tillförlitlighet, att improvisera och använda sig av sina 

resurser på bästa sätt. Vilket är ett av de tydligaste kännetecknen av vad som skiljer en HRO 

mot andra organisationer (Weick & Sutcliffe, 2001). 

Till skillnad mot många andra organisationer är inte resultat alltid av ett primärt intresse för 

en HRO, såsom räddningstjänsten, “(…) det viktigaste är istället deras metoder. Dessa 

metoder skapar tillförlitliga, uppmärksamma och flexibla funktioner eftersom de omvandlar 

oro, misslyckande, enkelhet, drift, uthållighet och kunskap till rutiner som minskar och 

bekämpar fel uppskattningar och missförstånd.” (Weick & Sutcliffe, 2007 s.19, egen 

översättning) Detta är något som även andra organisationer kan sträva efter, dock ligger 

skillnaden i hur mycket organisationen värdesätter att bl.a. hitta svaga signaler som kan utgöra 

en fara så som en brand eller olycka.  

3.1.1. Medvetenhet 

Weick och Sutcliffe (2001; 2007) har tagit fram fem nycklar till hur en HRO skapar 

medvetenhet. De tre första behandlar hur en HRO ska ha kapaciteten till att hantera det 

okända medan de två sista behandlar hur en HRO ska minska effekten av det okända. De fem 

nycklarna är: 

 Uppmärksamma misslyckanden (preoccupation with failure) 

 Ovilja att förenkla (reluctance to simplify) 

 Fokus på operativitet och verksamhet (sensitivity to operations) 

 Inriktning på återhämtningsförmåga (commitment to resilience) 

 Respekt för kunskap (deference to expertise) 
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3.1.1.1.  Uppmärksamma misslyckanden 

En HRO utmärker sig genom att vara uppmärksam på misslyckanden. Organisationen 

uppmanar till att rapportera fel och de studerar situationer som var nära att utvecklas åt fel 

håll för att dra lärdom av dessa. Organisationerna diskuterar ofta det arbete de utfört samt 

möjligheten till att brister kommer att uppkomma för att finna förbättringsmöjligheter. 

Paralleller kan här dras till bränder, ett exempel som används av Weick och Sutcliffe (2007). 

Författarna beskriver en brand som började småskaligt som en medveten nedbränning av gräs 

för att förebygga större gräsbränder. Denna brand slutade i en stor brand som tog 15 dagar att 

få kontroll över. En signal som förbisågs var vilken grad av kontroll brandmännen hade över 

den lilla ursprungliga branden, de trodde att de hade större kontroll över situationen än vad de 

egentligen hade. Detta visade sig bl.a. i att brandmännen inte kunde släcka branden när den 

nått sin tilltänka slutpunkt. Hade denna förlorade kontroll upptäckts tidigare kanske inte 

konsekvenserna varit så stora som de blev. Vilket kan ses som ett misslyckande som 

brandmännen måste uppmärksamma och studera. 

3.1.1.2. Ovilja att förenkla  

En HRO tror att ju mindre förenklad en situation är desto tydligare ser man helheten och 

samband. Kunskapen om att världen som de möter är komplex, ostabil, okänd och 

oförutsägbar gör att de vill positionera sig så alla perspektiv blir synliga. Organisationerna är 

kritiska i sitt förhållningssätt, när en situation uppkommer som de känner att de känner igen 

och är familjära med, så blir igenkännandet en källa till oro snarare än komfort. Oron består i 

att förenklingar mellan nutid och det förflutna ofta döljer en djupare skillnad som kan vara 

ödestigande. 

För att dra paralleller till samma exempel om branden ovan, så hade brandmännen 

underskattat komplexiteten av den eld de ursprungligen anlade. De hade gjort felberäkningar i 

brandrisken vilket ledde till att de hade för lite resurser på plats. Detta var en följd av att 

planen hade färdigställts flera veckor innan branden skulle påbörjas och den hade inte 

uppdaterats till de nya förutsättningarna så som nuvarande väder m.m. Att brandmännen 

litade på sin plan kan ses som en förenkling av verkligheten då de antog att samma 

förhållanden jämt råder. 

3.1.1.3. Fokus på operativitet och verksamhet 

Fokus på operativitet och verksamhet behandlar själva arbetet; vad är det som verkligen görs 

oavsett vad som egentligen borde göras enligt utarbetade planer. En HRO är uppmärksam på 

vad som händer i ”the front line” eftersom det är där jobbet görs. Den utarbetade planen är 

mindre strategisk och mer situationsanpassad än i många andra organisationer. När de 

anställda har utvecklad en hög grad av medvetenhet medför det att de göra medvetna val som 

förebygger och hindrar fel från att utvecklas och blir onödigt stora. Detta betyder att 

anomalier uppmärksammas medan de är spårbara och kan isoleras. 

I vårt exempel om gräsbranden som utvecklades fanns det även spår av fokus på operativitet 

och verksamhet. Den ansvariga brandchefen för den anlagda branden ringde i ett tidigt skede 

för att begära förstärkning. Han hade utvecklat en känsla för att situationen skulle urarta sig, 
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men till svar fick han frågan: ”utnämner du branden för att vara en eld på flykt?” På denna 

fråga svarade brandchefen: ”nej, jag försöker förhindra just den situationen”. Men p.g.a. att 

han svarade nej så blev han inte berättigad den efterfrågade förstärkningen eftersom att det 

var så riktlinjerna var skrivna. När det nådde huvudkontoret att det inte hade satts in 

förstärkning blev svaret: ”om någon ringer och begär hjälp, tänk inte på budgeten. Det 

brinner! Ta budgetdiskussionen senare”. Det här tänkesättet som brandchefen och 

tjänstemannen på huvudkontoren uppvisar är exempel på fokus på operativitet och 

verksamhet, beslut ska fattas där situationen är. 

3.1.1.4. Inriktning på återhämtningsförmåga 

Ett annat kännetecken för en HRO är inte att de är felfria utan att fel inte handikappar 

organisationen. Att ha en återhämtningsförmåga är en kombination av att hålla brister små 

och att förbättra lösningar som tillåter att systemet fungerar. Förutom detta krävs en stor 

kunskap om systemets teknologi, ens medarbetare men framförallt kunskap om en själv. 

Organisationerna och dess anställda föreställer sig ofta ett värsta utfallsscenario och jobbar 

utefter detta. Att erhålla denna återhämtningsförmåga handlar om hur medvetna val görs efter 

det att en brist redan har uppstått d.v.s. hur organisationen använder sina kunskaper för att 

rätta till och göra det bästa av situationen. Detta betyder att när beslut fattas så ligger 

beslutsfattaren ett steg efter och det kan ses som att man försöker hinna ikapp olyckan. 

Återhämtningsförmågan förekommer alltså när systemet kan fortsätta arbeta trots att det finns 

brister inom vissa delar av det. 

I vårt exempel med branden fanns det inte tillräckligt med återhämtningsförmåga för att 

kunna hantera alla brister som uppkom. Ett exempel var att förstärkningen inte kom när det 

borde ha gjort det vilket ledde till att trötta och överarbetade brandmän fick försöka 

kontrollera en situation som de inte kunde hantera i sitt mentala– och fysiska skick. 

Roberts (2008) nämner en aspekt av att lyckas uppnå denna förmåga, som Weick och 

Sutcliffe (2001; 2007) inte belyser lika tydligt, är redundans. Roberts (2008) menar att det är 

av största vikt att ha backup system både för anställd personal så väl som för materiella 

resurser. Det är här viktigt att påpeka att duplikation inte är detsamma som redundans, om de 

båda systemen är likadana finns det en större sannolikhet att båda går sönder än om backup 

systemet är olikt men kompletterande. 

3.1.1.5. Respekt för kunskap 

HROs uppmuntrar diversifiering, inte bara för att det hjälper dem att se mer komplexa miljöer 

utan även för att det hjälper dem att göra mer med den komplexitet de upptäcker. 

Beslutsfattandet ligger ofta långt ner i organisationer för att förebygga en onödigt stor och 

svårförstådd problematik. Besluten fattas i ”the front line” och auktoritet ges till den med mest 

kunskap oavsett vilken rang denne har i organisationen. Det är här viktigt att påpeka att det 

finns en stor skillnad mellan kunskap och erfarenhet, det är inte nödvändigt att de alltid går 

hand i hand med varandra.  

Detta kan även det exemplifieras genom brandexemplet. Bland de brandmän som anlade 

branden fanns en mycket erfaren brandman som sågs som en legend av många medarbetare. 
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Det är möjligt att vissa andra brandmän påverkades av detta genom tankesättet; om deras 

legend inte såg potentiella brister så skulle inte heller de kunna göra det, alltså fanns det inga 

brister. Trots att denna erfarna brandman var medveten om sina kunskaper och brister betyder 

det inte att hans medarbetare var det och därmed misstog hans erfarenhet för kunskap.  

3.2. Arbetsmiljö 

3.2.1. Krav- Kontroll- Stöd Modellen 

I vår analys vill vi undersöka hur olika skiftformer påverkar de anställdas arbetsmiljö. För att 

göra det möjligt har vi valt att använda oss av Karasek och Theorells (1990) modell om den 

psykosociala arbetsmiljön vars modell förklarar utvecklandet av stress inom arbetsmiljö. 

Karasek och Theorell (1990) menar att den anställdes hälsa och välbefinnande är beroende av 

arbetsmiljöns psykiska krav på den anställde och av den anställdes kontroll, inflytande och 

beslutsutrymme över sin arbetssituation samt det sociala stöd som denne besitter. De menar 

att skadlig stress exempelvis kan uppkomma om kraven är för höga och om det finns lite 

beslutsutrymme för de anställda, en stress som kan leda till en ökad risk för ohälsa såväl 

fysisk som psykisk. På samma sätt fungerar det omvänt, om kraven är lagom höga och om det 

finns ett stort inflytande främjas den anställdes hälsa och välbefinnande. En kritik som riktats 

mot modellen är att den är för enkel och utelämnar vissa aspekter som påverkar arbetsmiljön. 

Theorell menar (Orth-Gomér & Schneidermann, 1996) att modellen aldrig var tänkt som en 

modell som förklarade alla jobbrelaterade sjukdomar. Samma författare menar dock att en 

modell som förklarade alla varianser skulle bli mycket mer komplex och att det är krav-

kontroll-stöd modellens enkelhet som har gjort den användbar.  

Karasek och Theorell (1990) har delat in sin modell i två olika faktorer som enligt dem 

formade arbetsmiljö, de två faktorerna är psykiska krav och beslutsutrymme (kontroll). Det 

finns även en kompletterande faktor, stöd, som vi återkommer till senare. 

 Beslutsutrymme: enligt Theorell (2003) delas beslutsutrymme in i två 

grundkomponenter. Den första grundkomponenten är auktoritet över beslut som sin tur 

har två delkomponenter som han här benämner: deltagande i beslut och 

uppgiftskontroll.  

- Med deltagande i beslut menar Theorell (2003) att de anställda till exempel har 

kontroll över sina arbetstider, att de får vara med och delta vid förändringar och att de 

får då även vara med och ge förslag till nya förändringar.  

- Uppgiftskontroll innebär enligt Theorell (2003) att den anställde kan påverka hur 

arbetet utförs, när och i vilken ordning. Ett exempel på detta är när man får ta paus. 

Den andra grundkomponenten är färdighetskontroll. Enligt Theorell (2003) handlar 

det om i vilken grad det finns utrymme för de enskilda anställdas skicklighet och även 

för utveckling av den här skickligheten. Vidare menar Theorell (2003) att de anställde 

som har möjlighet att utveckla kompetens kan ta bättre kontroll över oväntade 

situationer i arbetet.  
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 Psykiska krav: enligt Theorell (2003) innefatta både kvantitativa och kvalitativa krav, 

ett exempel på psykiska krav som Karasek och Theorell (1990) nämner är deadlines. 

Theorell (2003) betonar också vikten av att kraven ska vara rimliga. Han menar att 

skalan i figur 2 borde gå från att vara rimliga till orimliga istället från att vara låga till 

höga. 

Figur 2 nedan visar Karasek och Theorells (1990) modell. Beslutsutrymme är på x-axeln och 

krav på y-axeln. Tillsammans bildar de fyra olika kombinationer: avspänd, aktiv, passiv och 

spänd.    

 

Figur 2 Krav- Kontroll- Stöd Modellen 

 Avspänd: Enligt Karasek och Theorell (1990) den teoretiskt ideala situationen med 

låga krav och med ett stort beslutsutrymme. Exempel på jobb: reparatör.   

 Aktiv: Aktiva jobb är jobb med höga krav men med stort beslutsutrymme och frihet att 

använda sina färdigheter. Här kan man förvänta sig positiva psykologiska effekter som 

lärande och utveckling som är förenat med en hög produktivitet samt en hög 

tillfredställelse och nöjdhet hos de anställda. Exempel på jobb är: kirurger, 

bergsklättrare, professionella basketspelare.  

 Passiv: Situation med låga krav och med ett litet beslutsutrymme för de anställda. Här 

finns en stor risk för underutnyttjande av de anställdas färdigheter som kan komma att 

leda till att de anställda mister kunskap, färdigheter samt skapar ohälsa.   

 Spänd: Situationen längst ner i höger på modellen. De psykologiska kraven är höga 

och beslutsutrymmet är lågt. Det är den mest skadliga situationen och kan leda till 

trötthet, ångest, depression och andra psykologiska sjukdomar.  

Karasek och Theorell (1990) gjorde även ett tillägg i sin modell, de lade till ytterligare en 

dimension, stöd, och gjorde därmed modellen tredimensionell. Karasek och Theorell (1990) 
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betonade i och med detta även vikten av sociala relationer och socialt stöd såsom sociala 

aktiviteter och möjlighet att ta del av informella aktiviteter såsom kafferaster och rökpauser 

för de anställdas välbefinnande. Även vikten av att de anställda får stöd från arbetskamrater 

samt chefer är en viktig faktor för de anställdes hälsa och välbefinnande.  
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4.  Empiri 
I empirikapitlet presenterar vi det empiriska datamaterial som vi samlat in genom våra 

intervjuer, observationer och dokumentsstudier. Vi inleder det här kapitlet med en kort 

redogörelse för våra respondenter vilket sedan följs av det empiriska materialet.  

4.1. Presentation av respondenter 
Vår empiri består av material som samlats in hos Greater Manchester Fire and Rescue Service 

(GMFRS) i Storbritannien. Vi presenterar även intervjusvar från tre brandmän i Stockholm 

samt fyra representanter från Kommunal. 

Respondent nr. 

1. Områdeschef för Stockport Borough Manager Stockport Borough 

2. Områdeschef för Trafford Borough Manager Trafford Borough 

3. Chef för Central Crewing
2
 Central Crewing Manager 

4. Kvalitetssäkrare Station Manager Operational Assurance 

5. CFO för Forskning och Utveckling Station Manager CFO Research & Support Officer 

6. Brandmän Whitehill brandstation 

7. Brandmän Bolton brandstation 

8. Brandmän Irlam brandstation 

9. Brandmän Marple brandstation 

10. Brandman 1 Brandstation i Stockholm 

11. Brandman 2 Brandstation i Stockholm 

12. Brandman 3 Brandstation i Stockholm 

13. Representanter för Kommunal Kommunal 

 

Kvalitetssäkraren och CFO för Forskning och Utveckling var placerade på GMFRSs 

huvudkontor, områdescheferna var placerade på den centrala brandstationen för deras 

respektive område och chefen för Central Crewing mötte vi på Central Crewing kontoret. De 

brandstationer vi besökte i Manchester var Whitehill och Bolton som använder 

heltidsbemanning, Irlam som använder sig av dagtidsbemanning och Marple som är en 

kärnbemanningsstation (nucleus).  

Brandmännen vi intervjuade i Stockholm hade jobbat 8, 19 respektive 7 år inom 

räddningstjänsten. För brandman 1 och 2 var det tillfälligheter som gjorde att de blev 

brandmän medan brandman 3 alltid hade drömt om brandmansyrket. På Kommunal träffade 

vi 4 representanter varav 3 jobbade som brandmän och en var heltidsanställd på Kommunal. 

4.2. Struktur 
Nedan visar vi vilken struktur detta empirikapitel har samt vilka respondenter som uttalar sig 

inom vilket avsnitt. 

  

                                                 

2
 Central Crewing ansvarar för att alla brandstationer är korrekt bemannade. 
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4.3 Innan 2006 Respondent nr 1 

4.4 Nuvarande skiftformer  

4.4.1 Grundförutsättningar Respondent nr 2, 3, 4 

4.4.2 Skiftformer  

4.4.2.1 Heltidsbemanning Respondent nr 1, 3, 4, 5, 6, 7 

4.4.2.2 Dagtidsbemanning Respondent nr 8 

4.4.2.3 Kärnbemanning Respondent nr 7 

4.5 Planerad framtid  

4.5.1 Grundförutsättningar Respondent nr 5 

4.5.2 Tänkta skiftformer  

4.5.2.1 Dagtidsbemanning Plus Respondent nr 1, 2, 5, 8 

4.6 Sverige  

4.6.1 Grundförutsättningar Respondent nr 10, 11, 12, 13 

4.6.2 Skiftformer  

4.6.2.1 Heltidsbemanning Respondent nr 10, 11, 12 

4.3. Innan 2006 

Områdeschefen för Stockport förklarade att på en heltidbemannad brandstation bestod en 

skiftgrupp av 16 personer. Totalt fanns det 4 skiftgrupper (röd, vit, blå och grön) vilket 

medförde att det anställdes 64 personer per brandstation. Brandmännen jobbade en 2-2-4 

skiftform vilket innebär att de jobbade 2 dagspass, 2 nattpass följt av 4 dagars ledighet.  

Skiftgrupper: 

          Röd D D N N L L L L 

 

D= Dagpass 

Vit L L D D N N L L 

 

N= Nattpass 

Blå L L L L D D N N 

 

L= Ledighet 

Grön N N L L L L D D 

  Figur 3 Skiftbild innan 2006 

”Det fanns extra personer på skiften för att täcka in om någon skulle bli sjuk m.m. Bilarna 

krävde endast 11 personer men skiftgruppen hade 16, vilket medför en återhämtningsförmåga 

(resilience) på 5 brandmän.” (Områdeschefen för Stockport) 

Anledningen till att bilarna bara krävde 11 personer var att vid en utryckning så åkte två 

brandbilar och ett specialfordon
3
. Bemanningen på dessa bilar var fem personer på första 

brandbilen, fyra personer på andra brandbilen och två personer på specialfordonet, detta 

medför att totalt 11 personer behövs för en utryckning. De övriga fem brandmännen som 

ingick i skiftgruppen skulle täcka sjukdomar, frånvaro m.m. Detta var ett sätt att försäkra sig 

om att det alltid fanns tillräckligt med brandmän under ett skift.  

Konsekvenser/Åsikter 

Brandmännen vi intervjuade menade att det i systemet innan 2006 var enkelt att ansöka om 

ledighet och byta skift med varandra. Frågor rörande ledighet och skiftbyten sköttes ofta på 

stationerna och inte av Central Crewing som i det nuvarande systemet. De menade även att 

                                                 

3
 Ett specialfordon kan utgöras av exempelvis en stegbil eller annan bil som inte är en vanlig brandbil. 
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systemet var enklare, om de ville kunde de se hur deras schema skulle se ut långt in i 

framtiden och att det underlättade att planera deras vardag. Enligt chefen för Central Crewing 

kunde ledighetsansökningar och förflyttningar i det gamla systemet enkelt övervakas med 

hjälp av en white-board tavla och det behövdes inte något avancerat dataprogram som det nu 

krävs i det nuvarande systemet. 

4.4. Nuvarande skiftformer 
Nedan kommer vi att redogöra för de skiftformer som idag används i GMFRS. Först redogör 

vi för bakgrunden till förändringarna som vi anser är viktigt för att få en förståelse till varför 

skiften ser ut som de gör idag.  

4.4.1. Grundförutsättningar 

Höjda löner 

Områdeschefen för Trafford berättade för oss att bakgrunden till förändringen var att 

brandmännens löner höjdes med 16 %. Lösningen menade han kanske inte var de bästa utan 

ett sätt att finansiera lönehöjningen. Organisationen gick från att använda 4 skiftgrupper till 5 

och i skiftgrupperna minskades antalet brandmän från 16 till 11 vilket medförde att en 

heltidsbemannad brandstation nu endast anställde 55 personer. Totalt minskade hela 

organisationen med ca 200 personer vilket medförde stora kostnadsbesparingar. 

Ingen övertid 

En viktig faktor bakom förändringarna var att avtalet mellan GMFRS och fackförbund Fire 

Brigade Union (FBU) inte tillät att brandmännen jobbade övertid. I och med att det infördes 

en femte skiftgrupp finns det alltid en skiftgrupp som är lediga. Denna ledighet i kombination 

med att brandmännen alltid är skyldiga organisationen arbetstimmar, gör det nuvarande 

systemet flexibelt (Områdeschefen för Trafford). Han berättade även att ”det nuvarande 

systemet ansågs vara en elegant lösning av sin tid. Det finns flera fördelar, dock är det ett 

komplext system.” 

Problemet med att GMFRS inte fick använda övertid löstes genom den 5:e skiftgruppen. 

Eftersom det nu fanns ytterligare en skiftgrupp att dela de totala arbetstimmarna per år med så 

minskade antalet arbetstimmar per år för varje brandman. Chefen för Central Crewing 

berättade att om brandmännen jobbar sina schemalagda dagar kommer de ändå vara skyldiga 

organisationen timmar. Den genomsnittliga schemalagda tiden är 42 timmar per vecka detta 

blir totalt över ett år 1500 timmar. Då alla brandmän får betalt för 1896 timmar per år har 

brandmännen en skuld till organisationen 396 timmar per år. Av denna skuld utgörs 96 

timmar av ledighet (s.k. floating days) som brandmännen får ta ut när de vill och de 

resterande 300 timmarna kallas för reservtimmar (s.k. reserv hours). 
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Figur 4 Uppdelning av arbetstimmar 

Reservtimmarna används för att täcka frånvaro. I praktiken innebär det att en brandman kan 

bli inringd och placerad på en annan brandstation än den han/hon brukar jobba vid. Detta var 

en skillnad mot innan 2006 då brandmännen var mycket mer knutna till en och samma 

brandstation. Det som styr vilken brandman som blir inringd är antalet reservtimmar som 

han/hon har kvar. ”Varje dag skrivs det ut en lista med de 70 personer som har högst antal 

timmar kvar och det är då de som har flest timmar kvar som får jobba först, annars blir det 

orättvist” (Chef för Central Crewing). Orättvisan ligger i att alla brandmän får betalt för 1896 

timmar per år vilket innebär att en brandman som jobbat alla sina reservtimmar får samma lön 

som en som har 100 reservtimmar kvar. 

Reglerna kring placeringen av reservtidsskiften (s.k. rosted reverv) är att de kan placeras 

under de två mellersta dagarna av 4-dagarsledigheten och under sista helgen av 18-

dagarsledigheten (ytterligare förklaring till dessa indelningar finns under avsnitt 4.4.2.1). 

Kvalitetssäkraren, som tidigare jobbat som brandman, visade att detta innebär att istället för 

en vanlig vecka kan det innebära att veckan ser ut enligt nedan: 

Utan reservtidsskift D D N N L L L L 

 

D= Dagpass L= Ledighet 

Med reservtidsskift D D N N L N N L 

 

N= Nattpass Reservtidsskift 
Figur 5 Reservtidsskift 

Brandmannen skulle egentligen ha jobbat 48 timmar men kommer nu istället att jobba 78 

timmar. ”Många tycker att vårt system ser väldig generöst ut men när de ser denna bild ser 

det helt plötsligt inte lika bra ut” (Kvalitetssäkrare).  

Chefen på Central Crewing menar att organisera reservtidsskiften är en stor och dyr 

verksamhet i det nuvarande systemet, i genomsnitt rings ca 50 brandmän in per dag. Greater 

Manchester området är indelat i tre huvuddelar söder, öster och väster, och trots att det 

teoretiskt sätt ska var antalet reservtimmar som ska styra vem som blir inringd så styr även 

den geografiska faktorn. Anledningen till detta är att en brandman som blir inringd får extra 

betalt enligt nedan. 

£ 25 + resekostnader inom sitt område alternativt £ 50 + resekostnader utanför sitt område. 

Chefen poängterade att ”med ca 50 flyttningar av brandmän per dag uppgick denna kostnad 

till ca £ 1 000 000 under 2010”. 

1896 timmar 

1500 timmar 

schemalagda 

396 timmar 

skuld 

300 timmar 

reservtimmar 

96 timmar  

ledighet 
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Förutom reservstidsskiften som ovan beskrivits så finns även kortvarsel skift (s.k. short 

notice) som ska täcka sjukdom och oplanerad frånvaro som till exempel akuta 

familjeproblem. Varje morgon och eftermiddag är sex brandmän på kortvarsel. Detta innebär 

att mellan kl. 7.30 - 9.30 så kan de bli uppringde för att jobba ett dagspass och mellan kl. 

16.30 - 18.30 kan de bli uppringda för att jobba ett nattpass.  

4.4.2. Skiftformer 

4.4.2.1. Heltidsbemanning 

Brandstationerna Bolton och Whitehill är båda centralt belägna i Manchester med 

höghusområden. Bolton ansvarar för en area på 28 km
2
 vars population är drygt 90 000 

medan Whitehill området är 18 km
2
 och har en population på ca 65 000 människor. På båda 

dessa stationer upplevdes kulturen mer strikt och något mer hierarkisk än på de andra två 

brandstationerna vi besökte. 

Områdeschefen för Stockport berättade att systemet bygger på fem olika skiftgrupper som 

benämns röd, vit, blå, grön och gul. I varje skiftgrupp finns det 11 anställda som ska täcka två 

brandbilar och ett specialfordon. De 11 anställda utgörs av en stationsofficer och fyra 

brandmän som åker i den första brandbilen, en junior officer och tre brandmän som åker i 

andra brandbilen samt två brandmän som åker i specialfordonet. I och med att det finns fem 

skiftgrupper, alla med 11 personer i, så anställer brandstationen totalt 55 personer. 

Brandmännen jobbar två dagspass (kl. 09-18) följt av två nattpass (kl. 18-09, mellan kl. 24-07 

utförs bara räddningstjänstuppdrag) och sedan 4-dagars ledigt (s.k. rota days). Denna rotation 

utförs sju gånger och efterföljs sedan av 18-dagars ledighet (semesterdagar inkluderat). I 

praktiken innebär det att det alltid är en skiftgrupp som är på sina 4-dagars eller 18-dagars 

ledighet. Nedan i figur visas ett exempel på hur en åtta dagars period kan se ut. 

Skiftgrupp: 

          Röd D D N N L L L L 

 

D= Dagpass 

Vit L L D D N N L L 

 

N= Nattpass 

Blå L L L L D D N N 

 

L= Ledighet 

Grön N N L L L L D D 

  Gul 1 8 

 

D A G A R 

  Figur 6 Skiftbild för heltidsbemanning 

Rutinerna på en heltidsbrandstation är de samma som för alla brandstationer i hela GMFRS 

oavsett skiftform. Brandmännen på Whitehill berättar att kl. 09 byter de skiftgrupp, de 

samtalar då med det förra skiftet om nattens händelser. Efter det utför brandmännen dagliga 

rutiner som att kontrollera all utrustning inklusive bilarna. Sedan finns ett träningspass på 

schemat, det kan vara fysträning eller träning med utrustning, bilar m.m. Under eftermiddagen 

brukar det återigen finnas ett träningspass samt ett pass i förebyggande arbete i samhället (s.k. 

home fire risk assessment). Detta förbyggande pass innebär att brandmännen åker ut till 

bostadsområden för att knacka dörr i syfte att lära allmänheten hur de ska hantera bränder 

samt för att sätta upp brandvarnare i bostäderna. Sedan kl. 18 byter de skift igen. Återigen 
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hålls ett samtal följt av kontroll av utrustning, träning och förebyggande arbete. Mellan kl. 24-

07 finns inga schemalagda aktiviteter utan då utförs enbart räddningstjänstuppdrag. 

Konsekvenser/Åsikter 

Vi frågade brandmännen på Bolton vad de helst skulle vilja förändra med det nuvarande 

systemet. Till svar fick vi: ”mer betalt, få tillbaka våra sängar och att minska antalet eller 

helt slippa reservskift på sina lediga dagar”.  

Brandmännen gillade inte att deras sängar tagits bort. I nuläget har de fått fåtöljer men enligt 

deras mening har de inte samma komfort som en säng kan erbjuda. Områdeschefen för 

Stockport berättade att i samband med förändringarna till den nuvarande skiftformen togs 

sängarna på vissa stationer bort. Tanken var att brandmännen skulle utföra aktiviteter till kl. 

03 för att på detta sätt få en högre produktivitet men efter diskussioner med facket (FBU) så 

bestämdes det att brandmännen skall avsluta sina aktiviteter kl. 24. Kvalitetssäkrarens åsikt i 

frågan var att brandmän jobbar på sin maximala kapacitet hela tiden under en utryckning 

vilket han menade inte alla på huvudkontoret förstår innebörden av. Han menar att stolarna 

inte är bekväma i längden och att brandmännen därför inte får tillräckligt med vila.  

Den största anledningen till att brandmännen var emot reservtidsskift på deras lediga dagar 

låg i den osäkerhet och instabilitet som det medför för deras privatliv. När brandmännen 

diskuterade kring detta kom det även på tal att de ogillade att ha kortvarsel skift av samma 

anledning. Många av de brandmän vi träffade ansåg även att det var jobbigt att bli flyttad till 

olika brandstationer. De berättade att ibland blir de flyttade till ett annat område vilket kunde 

innebära långa resor på, upp till 2-3 timmar enkel väg. Brandmännen såg även en annan 

nackdel i detta flyttande, att de kan missa träning. Om ens egen brandstation håller träning 

den dagen de blivit flyttad kan det vara svårt att ta igen denna träning senare. 

Brandmännen på Whitehill brandstation ser att den nuvarande skiftformen är flexibel från ett 

lednings (management) perspektiv men att det för brandmännen själva är det svårt att planera 

sin fritid. Detta beror på att de oftast inte vet förrän 48 timmar innan reservskiftet om de 

kommer behöva jobba, vilket leder till att deras privatliv ofta blir ostrukturerat. En brandman 

poängterat dock att man kan anmäla sitt intresse till att jobba dagar då man skulle varit ledig 

för att på detta sätt minska sina reservtimmar, ”(…) genom att frivilligt anmäla sig får man 

lite mer kontroll över när man jobbar på ens lediga dagar. Det är inte alla som tar denna 

chans dock, vissa använder detta bättre än andra.” 

En annan åsikt som framkommer väldigt tydligt var att brandmännen har svårt att förstå 

varför det enligt dem, inte tas någon hänsyn till vart de bor när Central Crewing placerar ut 

reservskiften. De kan få åka långt trots att de behöver folk på en station nära. Under alla våra 

besök får vi höra flertalet brandmän berätta att ”(…) det till och med förekommit situationer 

där man blir flyttad till en station och då blir det en lucka där man skulle varit egentligen, så 

det kommer in en annan brandman för att täcka ens ordinarie plats. Systemet kollar bara på 

antalet jobbade timmar, det saknar logik.” 
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Chefen för Central Crewing menade att målet är att alla brandmän ska komma ner till 0 

reservtimmar i slutet av varje år. Dock, under 2010, var den genomsnittliga resten per 

brandman 90 timmar, vilket innebär att GMFRS betalar ut löner för ej utfört arbete. ”Detta 

har varit en del i problematiken som lett till att nyanställningarna helt har upphört eftersom 

GMFRS chefen anser att det finns kapacitet inom organisationen som ej används” (CFO för 

Forskning och Utveckling). Kvalitetssäkraren berättade att det har varit svårt att få 

brandmännen att förstå att deras lediga dagar inte är lediga egentligen, de har svårt att 

acceptera att de kan bli inringda eftersom ledigheten egentligen till viss del utgör betald 

arbetstid.  

Områdeschefen för Stockport berättade att han tror brandmännen som jobbade i den gamla 

skiftformen, före 2006, var mer nöjda med det. Den största anledning till detta antagande 

ligger i att i det nuvarande systemet blir det mycket avbrott i form av förflyttningar. Han sade 

att ”(…) vissa gillar att åka till andra stationer bl.a. för att de får extra betalt, medan andra 

inte gillar främst p.g.a. att det är tidskrävande att förflytta sig. Alla gillar dock när de kan få 

sina 18 dagar ledigt i helhet utan avbrott.” Kvalitetssäkraren poängterade även att han inte 

tycker att brandmännen nu för tiden har samma känsla för teamet. Detta ser han är ett resultat 

av alla förflyttningar. 

Brandmännen på Bolton tog även upp den orättvisa de upplevde angående att en del 

brandmän löpte större risk att bli inringda än andra beroende på deras kunskaper. 

Kvalitetssäkraren förtydligade detta, en brandman som är chaufför eller har tillstånd till att 

köra specialfordonen löper större risk att bli inringd än de brandmännen utan några extra 

kvalifikationer. På grund av att de med högre kunskaper dels kan ringas in som brandman, 

men även till en tjänst inom deras speciella kvalifikationer. Det betyder att ta steg framåt 

inom brandmansyrket innebär i praktiken att de har större risk att bli inringda, vilket en del 

brandmän ansåg var orättvist.  

4.4.2.2. Dagtidsbemanning 

Irlam brandstation ligger i utkanten av Manchester. Området består mest av bostadsområden, 

lite industrier och av gräs områden. Stationen täcken ett område på 20,3 kvadratkilometer med 

en befolkning på ca 20 000 personer.  

Irlam är en av tre stationer i GMFRS som använder sig av en dagtidsbemannings skiftform. 

Enligt brandmännen fungerar deras system endast på lugnare stationer med 250-300 larm per 

år. Brandstationen anställer 14 personer indelade i två skiftgrupper. Brandmännen jobbar 4 

dagar i sträck och är sedan lediga 4 dagar. Under de 96 timmar de jobbar spenderas tiden 

mellan kl. 09-17 på brandstationen och resterande tid tillbringar de hemma under jour. 

Brandmännen får full lön mellan kl. 06-18 utöver det får de endast betalt vid 

räddningstjänstuppdrag. Under helgerna träder ett lokalt avtal i kraft vilket innebär att på 

lördagar jobbar de från kl. 09-12 på stationen och på söndagar jobbar de kl. 09-10. Resterande 

timmar spenderas i hemmet under jour. 
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   Figur 7 Skiftbild för dagtidsbemanning 

Konsekvenser/åsikter 

Brandmännen berättade för oss att deras bostad måste ligga inom en radie på en engelsk mil, 

cirka 1,6 kilometer för att utryckningstiden under jouren inte ska bli lidande. GMFRS har, för 

att underlätta det för brandmännen, köpt 10 hus som ligger precis bredvid brandstationen. 10 

av stationens brandmän bor i dessa hus medan resterande fyra brandmän bor i egna bostäder i 

närheten.   

Helhetsintrycket vi fick av stationen var att det fanns en familjär stämning. Flera av 

brandmännen som vi pratar med i Irlam var äldre brandmän med många års erfarenhet och de 

menar att det är vanligt att man började inne i städerna och sedan mot slutet av karriären så 

flyttar man till denna typ av station. Enligt en av brandmännen behöver man mer erfarenhet 

för att arbeta i den här skiftformen än vid en vanlig heltidsbemannings skiftform så som 

Bolton och Whitehill. Enligt honom är ”(…) det är viktigt att ha en bredare kunskap och att 

kunna ta egna initiativ, man kan inte stå och vänta på att få en order. Ett exempel är att de 

ofta får vänta upp till 20 minuter på backup vid en utryckning.” 

Brandmännen menade att sättet de jobbar på påverkar familjen. Exempelvis så vaknar alla i 

familjen när larmet går på natten, ”(…) detta system kräver stöd från ens familj för att det ska 

fungera.” Brandmännen såg dock fördelar med att har jour, de menar att de kan slappna av 

mer hemma än på stationen vilket leder till att de kommer ner i en djupare sömn. Dock 

innebär det en större omställning om de får larm på natten jämfört med om man vilar på 

stationen. Vid nattliga larm brukar brandmännen ta igen den förlorade sömnen genom att 

börja jobba senare den nästkommande dagen. Om det blir upprepade och tidskrävande larm 

nattetid kan det innebära att fyradagarsperioden i stort sett helt spenderas genom jour 

hemifrån, vilket brandmännen ansåg var viktigt ur ett hälso - och säkerhets perspektiv.  

4.4.2.3. Kärnbemanning 

Marple brandstation ligger i Stockport Borough i utkanten av Manchester. Vårt intryck av 

området är att det är ett lantligt men exklusivare område. Området räknas som ett lågrisk 

område och de har relativt lite larm. Stationen har en brandbil och den täcker ett område om 

33,8 kvadratkilometer och en befolkning på drygt 26 000 personer.  

Marple brandstation är en av 6 brandstationer som använder sig av en kärnbemannings 

skiftform. Här jobbar både heltidsbrandmän och deltidsbrandmän (s.k. retained firefighters). 

En deltidsbrandman har en annan anställning under dagtid, de får grundläggande utbildning 

inom de viktigaste områdena inom brandmansyrket och utöver det tränas de löpande i mån av 

tid av heltidsbrandmännen. På Marple brandstation jobbar det 7 heltidsbrandmän och 12 

deltidsbrandmän. Av dessa 7 heltidsbrandmän är 5 i tjänst varje dag och resterande två är 
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lediga. Brandmännen jobbar varje vecka 42 timmar på stationen och 42 timmar under jour. 

All övrig tid täcks av deltidsbrandmännen. Brandmännen jobbar en vanlig arbetsvecka 

måndag till fredag, de jobbar två 24-timmarspass och två 18-timmarspass i veckan med en 

ledig dag. Figuren visar hur ett 6-veckors schema ser ut för en heltidsbrandman. 
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   Figur 8 Skiftbild för kärnbemanning 

24-timmarspassen är uppdelade så att brandmännen spenderar kl. 06-18 på stationen och 

resterande tid har de jour hemifrån. 18-timmarspassen är uppdela så att mellan kl. 00-09 har 

brandmännen jour, kl. 09-18 är de på stationen och mellan kl. 18-00 är de lediga. För att klara 

av att hålla sina utryckningstider får heltidsbrandmännen inte bo på mer än 5 minuters avstånd 

ifrån brandstationen. Brandmännen berättar att ”(…) vid larm under jourtid kallas 6 

brandmän in, detta för att ha en backup om något går fel, så som att en brandman råkar ut 

för en olycka på vägen in till brandstationen. De fem första som kommer fram till stationen 

åker iväg med brandbilen då det endast krävs fem brandmän till en brandbil.” 

På Marple jobbar det 12 deltidsbrandmän som täcker helger samt de timmar som blir över när 

heltidsbrandmännen har sina 18-timmarspass. Totalt sett har deltidsbrandmännen jour mellan 

70-120 timmar i veckan.  

Under arbetspassen befinner sig inte deltidsbrandmännen på stationen utan är hemma och har 

jour, de kan dock bli inkallade för stationstjänst och träning. Deltidsbrandmännen har samma 

krav som heltidsbrandmännen när det gäller att de inte kan bo mer än 5 minuter ifrån 

brandstationen. En brandman berättade att en skillnad mot heltidsbrandmännens jour är att 

”(…) vid ett larm kallas alla deltidsbrandmän in men det är bara de 5 första som dyker upp 

på stationen som åker. De som dyker upp men som inte är bland de fem första får en närvaro- 

och störningsavgift plus lön för 30 min.”  

Konsekvenser/åsikter 

Vårt intryck av Marple brandstation var att de utöver de vanliga dagliga rutinerna jobbade 

väldigt nära samhället. De hade öppet hus för allmänheten och skolor, de jobbade mycket med 

förebyggande åtgärder i samhället och arrangerade olika välgörenhetsinsamlingar. 

Helhetsintrycket som vi fick av stationen var att det var en väldigt avslappnad och familjär 

miljö med en lekfull och skämtsam stämning. Under vår tid på stationen kom grannstationen 

samt gamla brandmän och familjemedlemmar för att hälsa på.  
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4.5. Planerad framtid 
Nedan kommer fakta om de förändringar och de skiftformer som planeras införas i GMFRS. 

Innan vi presenterar förändringarna redogör vi för den bakgrundsinformation som vi anser ger 

en bättre bild och förståelse för behovet av förändringarna.  

4.5.1. Grundförutsättningar 

Under vår vistelse fick vi ta del av de nya förändringarna som planeras och som ska 

implementeras i början av 2012. ”Denna förändring handlar också, liksom den som 

implementerades 2006, om kostnadseffektivitet men med bättre lösningar” enligt CFO för 

Forskning och Utveckling. Just nu pågår förhandlingar med brandmännens fackförbund 

(FBU) vilket medför att den empiriska data som presenteras här är en sammanfattning av den 

presentation som CFO för Forskning och Utveckling gav oss, vi vill poängtera att detta är ett 

work-in- progress, alltså är inget bestämt ännu utan det är fortfarande bara idéer.  

”Grunden är ett sparkrav, denna gången på 25 % över 4 år. De största besparingarna 

kommer att komma från en minskning i antalet brandmän med ca 22 %. Detta kommer då 

främst att göras genom natural waste
4
 och ett nyanställningsstopp” (CFO för Forskning och 

Utveckling). På detta sätt beräknas att brandkåren kommer minska med ca 400 anställda 

under de nästkommande 4 åren. Under presentationens gång framkommer det även att 

ledningen för GMFRS har uppmärksammat vissa brister hos de nuvarande skiftformerna som 

de nu vill försöka åtgärda. 

Förändringar 

Det kommer att finnas sju olika typer av brandstationer.  

1. Centrala (hub) stationer: Denna station är den som får flest larm och kommer kunna 

svar till störst area. Det kommer finnas två extra personer per skiftgrupp för att kunna 

täcka upp för eventuell sjukdom och frånvaro inom sitt område. Alla specialfordon 

inom området ska vara placerade och utgå från denna brandstation och träningen av 

alla specialkompetenser kommer ske här. 

2. 2 brandbils (pump) stationer: Det kommer att finnas 3 stycken i hela GMFRS. Denna 

brandstation kommer att ha 2 brandbilar som är tillgängliga 24 timmar om dygnet. 

Stora likheter kan dras till de nuvarande heltidsbemannade brandstationerna. 

3. Flex station: På dessa brandstationer kommer det finnas 1 eller 2 brandbilar. Vissa 

tider på dygnet kommer det finnas 2 brandbilar och vissa tider 1 brandbil detta 

bestäms av trender i antalet larm under ett dygn. 

4. 1 brandbils station: Denna brandstation kommer att ha 1 brandbil som är tillgänglig 24 

timmar om dygnet. 

                                                 

4
 Med detta uttryck menas att brandmännen antingen kommer gå i pension eller frivilligt avsluta sin anställning. 
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5. Dagtidsbemanning Plus: Brandmännen kommer att bo 96 timmar på brandstationen. 

Dagspassen är precis som på en dagtidsbemannings station i nuläget men istället för 

att åka hem finns det baracker på brandstationens område där brandmännen bor och ha 

jour ifrån. 

6. Kärnbemanning: Ingen förändring mot nuläget. 

7. Deltidsbrandstationer: Endast deltidsbrandmän. 

För de heltidsbemannade brandstationerna (nr 1-5 i listan ovan) som i dagsläget använder sig 

av heltidsbemanning kommer förändringarna att innebära att 4 skiftgrupper kommer användas 

istället för de 5 grupper som finns i nuläget. Skiftens utformning kommer vara av 

grundmodell typen 2-2-4 skift, vilket innebär att brandmännen jobbar 2 dagar, 2 nätter och har 

sedan 4 dagar ledigt. En av anledningarna till detta är att risken inom varje område av Greater 

Manchester har minskat. Enligt CFO för Forskning och Utveckling ”(…) har detta bl.a. 

märkts genom att man i nuläget inte får lika många larm om bränder som för några år sedan. 

Detta ses som en konsekvens av den stora satsning som gjorts på förbyggande arbete i 

samhället”.  

Att minska 5 skiftgrupper till 4 sparar ca £ 9 000 000 per år. Det bedöms även att de kommer 

få ytterligare besparingar genom att introducera egen schemaläggning på stationerna. Detta 

betyder att om en brandman vill vara ledig en viss dag så löser brandmännen det på stationen. 

Brandmännen får själva ansvara för vem som ska jobba för vem. Huvudkontoret kommer inte 

lägga sig i detta ”(…) så länge som det finns tillräckligt med personal för att täcka 

utryckningarna” (CFO för Forskning och Utveckling). Besparingarna som kommer att 

uppkomma av detta är pga. att en minskning av antalet sjukdagar tros kommer ske. Eftersom 

brandmännen nu kan se vilka personer som påverkas av deras frånvaro. I nuläget finns inte 

denna känsla eftersom brandmännen flyttar runt så mycket p.g.a. att det är Central Crewing 

som kontrollerar och styr att det finns tillräckligt med brandmän per skift idag. 

”Brandmännen kommer att får en teamkänsla som saknas i nuläget som gör att de känner 

tillhörighet och ett grupptryck att sköta sitt jobb.” (CFO för Forskning och Utveckling) 

”En stor anledning till att vi gör dessa förändringar är det 25 % sparkrav men även att det 

nuvarande systemets utformning utgör en stor anledning. Det är för komplext.” CFO för 

Forskning och Utveckling berättar att förr, innan de genomförde förändringarna 2006, så 

styrde de exempelvis 19 stationer med 4 skiftgrupper på enbart 2 personer. I nuläget styrs 41 

stationer med 5 skiftgrupper av över 15 personer. ”Det sätter ett perspektiv till hur komplext 

och vilka problem det nuvarande systemet skapar.” Enligt CFO för Forskning och Utveckling 

har de på GMFRS huvudkontor lärt sig att vara försiktiga med att ha ett för stort system, de 

förespråkar istället små lokalt styrda system. I och med detta steg, att återgå till mer lokalt 

styrda system, så kommer behovet av Central Crewing att mer eller mindre försvinna vilket 

sparar ytterligare pengar då dessa tjänster inte längre kommer att behövas. 
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4.5.2. Tänkta skiftformer 

4.5.2.1. Dagtidsbemanning Plus 

Detta är en skiftform som inte ännu har används i GMFRS dock har det används av andra 

brandkårer i Storbritannien. Det är ett system som de vi träffat pratat väldigt väl om och har 

stora förhoppningar på. ”Politiskt sätt är detta lätt att sälja in dagtidsbemanning plus 

eftersom det utifrån sett ser likadant ut som våra nuvarande system trots att det inte är det på 

insidan.” (CFO för Forskning & Utveckling) 

Områdeschefen för Trafford berättade att bakgrunden till detta system är att i vissa rika, lugna 

områden där det inte finns behov av en heltidsbemannad brandstation finns det inga som vill 

eller känner behovet av att jobba extra som deltidsbrandmän. Däremot finns det brandmän 

som önskar att jobba extra men inte bor i dessa områden. Lösningen blev då boenden på 

brandstationsområdet. Brandmännen som inte bor i ett nära område kan då sova på 

brandstationen och får betalt som en deltidsbrandman under natten. Under dagen utför de 

samma jobb som de skulle gjort på en vanlig heltidsstation. Systemet innebär dock att 

brandmännen får spendera 3-4 nätter per vecka hemifrån vilket gör att dagtidsbemanning plus 

systemet är beroende av brandmännens och deras eventuella familjers engagemang och stöd. 

En lösning på det här problemet ansågs vara besökstider då familjen får komma på besök på 

brandstationen. 

Områdeschefen för Stockport berättade att i det nuvarande systemet har de brandstationerna 

som är aktuella för dagtidsbemanning plus fem personer på en brandbil och två personer på 

deras specialfordon, vilket ger sju personer per utryckning. Detta innebär att det totalt är 35 

anställda på denna brandstation, då fem skiftgrupper används. I den nya skiftformen ska 

enbart två skiftgrupper användas. Tanken är att brandmännen ska jobba fyra dagar och nätter i 

sin helhet, d.v.s. 96 timmar, och sedan vara lediga i fyra dygn innan de går på sitt nya skift. 

Brandstationen ska fortfarande vara utrustad med en brandbil och ett specialfordon vilket 

innebär att det fortfarande kommer kräva sju personer per utryckning. På grund av att det bara 

kommer att finnas två skiftgrupper kommer brandstationen endast anställa 14 personer. Detta 

innebär en besparing på 21 anställningar. Figuren nedan visar hur en 4-veckors period skulle 

se ut enligt dagtidsbemanning plus systemet. 
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   Figur 9 Skiftbild för dagtidsbemanning plus 

Det skift som brandmännen jobbar kommer delas upp på 12 timmar dagtid (kl. 08-20) och 12 

timmar jourtid (kl. 20-08) varje dygn. Detta innebär i praktiken att brandmännens 

genomsnittliga arbetsvecka kommer att uppgå till 42 timmar, vilket är likvärdigt med 

heltidsbrandmännens arbetsvecka. Dagpassen kommer se likadana ut som på en 

heltidsbemannad brandstation och kommer således ha samma rutiner och aktiviteter som 

denna. En stor skillnad mot de heltidsbemannade brandstationerna är att brandmännen inom 
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dagtidsbemanning plus har krav på att de ska bo nära stationen så de kan uppfylla sin 

inställningstid och om detta inte är möjligt kommer de, under sitt arbetspass, att få bo på 

tillhandahållna boenden inom stationens område (GMFRS 2011 emgergency response options 

and rostering patterns summary guide). CFO för Forskning och Utveckling berättade att de 

vill skapa en mental brytningspunkt, att tanken är att boendena kommer inredas hemtrevlig, så 

att de inte ska påminna om brandstationens inredning samt att de kommer inkludera satellit 

TV, internet o.s.v.   

En annan förändring jämt emot det nuvarande systemet är att det inte finns fasta skift. 

Brandmännen har själva möjlighet att komma överens om när de ska jobba, det finns dock ett 

krav på att rätt antal brandmän med rätt kvalifikationer ska finnas på fordonen vid varje 

utryckning (Greater Manchester Fire and Rescus Service 2011 Emergency response options 

and rostering patterns guide, 2011). Detta betyder att flexibilitet kommer att erbjudas till 

brandmännen när det gäller arbetstid och skift, systemet ger den anställda friheten att välja 

arbetstider som passar deras egna behov, givet att de jobbar sina timmar (Kennedy, 2011). 

Från huvudkontoret har de även ställt ett krav på att man inte ska kunna arbeta mer än 18 skift 

per månad (CFO för Forskning & Utveckling). 

Konsekvenser/åsikter 

En fördel sett från brandmännens sida är att lönen för brandmännen kommer höjas markant 

(ca 30 %) för att reflektera det ökade åtagandet och engagemanget. Systemet kommer trots 

detta att innebära en besparing på ca £ 400 000 per brandstation, vilket motsvarar ungefär en 

38 % -ig minskning i totalt utbetalda löner jämfört med det gamla systemet (Kennedy, 2011).  

Brandmännen i Irlam uttryckte att dagtidsbemanning plus eventuellt skulle komma att 

introduceras hos dem. De vara väldigt skeptiska mot detta system eftersom de inte såg några 

fördelar med det. Att de skulle få sovplatser på brandstation och spendera alla 96 timmar på 

stationen var inte populärt, inte ens om familjerna fick besöka dem. Enligt brandmännen 

skulle man vara helt slut efter de 96 timmarna eftersom man inte kan slappna av på samma 

sätt på brandstationen som i sitt eget hem, trots avskilda baracker. Brandmännen antydde att 

de kände att det är var som att jobba i en diktatur, även om huvudkontoret ibland frågande 

efter deras åsikter så lyssnar ingen. De uttryckte sig bland annat så här ”(…) om det inte är 

trasigt, laga det inte!” 

4.6. Sverige 
Nedan presenterar vi hur skiftformen är utformade för en heltidsbemannad brandstation i 

Stockholm inom Storstockholms Brandförsvar. Först presenteras en text om det samarbete 

som finns mellan de olika stationerna inom SSBF och den sammanslagning som ägt rum. 

Efter det följer en redogörelse för skiftgången. 

4.6.1. Grundförutsättningar 

Samarbete 

Av brandmännen vi intervjuat i Stockholm framkommer att det finns en samverkan mellan 

kommunerna i Stockholm men att det även finns ett förbund, där även södra Roslagen ingår 
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med Stockholm. Enligt brandmännens åsikt är sammanslagningen en politisk och ekonomisk 

fråga. De brandmän vi träffade kände inte att de vann mycket på sammanslagningen. 

Brandman 2 uttalar att ”(…) det vet man ju att ska det vara en ekonomisk vinning så är det 

personal som ryker och sammanslagningar brukar alltid medföra att personal ryker för att 

spara pengar. Och det har man ju gjort nu, även om man inte avskedat någon så har man inte 

återanställt tomma platser när folk har gått i pension m.m.” 

Löparsystemet 

I Storstockholms Brandförsvar finns det 17 stationer i löparsystemet. Löparsystemet innebär 

att när det finns en övertalighet på en brandstation inom brandförbundet medan det finns en 

undertalighet på en annan så utses en löpare från brandstationen med extra personal. Denna 

löpare får då åka till den andra brandstationen för att fylla den lucka som finns. 

Brandmännen som vi träffande på Kommunal upplever att arbetsgivaren ser dem som brickor 

i ett spel, de får känslan av att kunskap så som lokalkännedom m.m. inte spelar någon roll och 

förbises av arbetsgivaren. Arbetsmässigt innebär löparsystemet att löparen inte har de lokala 

förutsättningar som de borde ha vid en utryckning. En brandman uttryckte det som att ”(…) 

man är som matsäck på en bil mer eller mindre”. En annan brandman liknade detta vid en 

bilmekaniker som är utbildad på AUDI och får en Renault, bil som bil likställs med brandman 

som brandman. Brandmännen ansåg att man slösar bort mycket kunskap på detta sätt, plus att 

det är ett stort besvär för den som ska löpa. Det kan ta upp till 1-2 timmar i bilen på morgonen 

och eftermiddagen för att ta sig till den brandstation man ska till.  

4.6.2. Skiftformer 

4.6.2.1. Heltidsbemanning 

På en heltidsbemannad brandstation finns fyra skiftgrupper och varje skiftgrupp består av sju 

brandmän. Brandmännen berättade att de jobbar halvdygn, antingen ett dagspass eller 

nattpass. Dagspassen är från kl. 7,30 - 17,30 och nattpassen från kl. 17,30 - 7,30. Under 

nattpassen utförs endast räddningstjänstuppdrag efter kl. 22. Varannan helg jobbar de dygn, 

antingen lördag eller söndag dygn. Brandman 2 förklarade att de jobbar ex. måndag dag, 

tisdag natt, ledig onsdag och torsdag, jobbar fredag dag, lördag dygn. Skiftformen är 

uppbyggt så att brandmännen jobbar varje pass en gång per månad.  

M T O T F L S 
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Figur 10 Skiftbild för Sverige 

Brandman 1 sade att arbetsuppgifterna är desamma oavsett vilken brandstation de jobbar på 

men belastningen skiljer sig väldigt mycket från en station till en annan. Skillnaden liggen i 

antalet utryckningar, på en station så kanske de har 200-250 larm per år medan på en annan så 

har de 1500 larm per år. Detta är en stor skillnad och p.g.a. detta så ser även vissa dagliga 

rutiner olika ut, exempelvis övningsverksamheten. Brandman 2 och 3 berättade att de träffas 

på morgonen vid 7,30 och har samling (s.k. ställning) då hela den pågående gruppen träffas 

för att gå igenom vilken position man ska ha. Efter detta så kontrolleras utrustningen. Efter 

kontrollerna kan det vara antingen fysträning eller övning följt av lunch. Efter lunchen ligger 
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ett eftermiddagspass med övning. Brandman 3 berättade utöver det ovannämnda att varje dag 

har sina egna olika rutiner, som på onsdagar åker de och handlar till sin gemensamma lilla 

affär på stationen. Sedan tar de gärna en innebandymatch på eftermiddagen om det hinns. 

Konsekvenser/åsikter 

Brandman 2 menade att han tror att många brandmän har svårt att gå tillbaka till ett vanligt 

måndag-till-fredag jobb efter att ha jobbat skift. Enligt hans erfarenhet blir man van vid att 

alltid ha någon ledig dag i veckan då man kan uträtta ärenden. Han menade dock att 

nackdelarna märks när man har familj, att brandmännen jobbar varannan helg och mycket 

storhelger är inte alltid kul. Brandman 3 håller med brandman 2 om att det finns både för – 

och nackdelar med deras arbetsschema. Han upplevde att det är skönt att vara hemma på 

dagtid, samtidigt som det ibland är jobbigt att åka bort på helger och nätter. Men att det för 

honom personligen fungerar det bra. 

Brandman 1 berättade att han trivs bra med arbetstiderna och sin brandstation, men trivs 

mindre bra med arbetsgivaren. Han känner sig väldigt understimulerad och har tittat efter 

andra jobb samt är öppen för att studera vid sidan om jobbet. Det som håller honom kvar i 

brandmansyrket är de närmaste arbetskamraterna. Han sade även att han värdesätter sin fritid 

väldigt mycket men till slut kommer det en gräns när det blir viktigare att ha en högre 

stimulans på arbetet än att ha mycket fritid. 

Vi frågar brandmännen vad de tyckte om de nedskärningar som har blivit i och med 

nyanställningsstoppet. Brandman 1 såg personligen inga problem med att gå ner i personal 

utan han tyckte att det handlade om att utnyttja resurserna på rätt sätt. Han kunde se att de 

klarar sig med den styrka som de har idag på olycksplatsen. Han tyckte däremot att det var 

viktigt för utveckla organisationen så som att man vidareutbildar de anställda så att de blir 

ännu duktigare och i detta finns det en stor avsaknad idag inom räddningstjänsten. Brandman 

3 ansåg att de är lite svaga i första läget nu för tiden. Att gå från 9 till 7 brandmän har 

inneburit att en släckbil försvunnit. Han menade att ibland så känner de sig svaga, men det är 

väldigt sällan det är sådana larm och i de flesta fallen klarar de sig på 7 personer. Brandman 3 

uttrycker att ”(…) det är mest personalen som blir lidande för dessa nerskärningar men även 

tredje man. Vi kallar det för ambitionssänkningar, det kanske inte märks så mycket utåt sätt, 

att man kanske inte fyller platserna om någon blir sjuk, så då kanske man inte har en stegbil. 

Vilket i sin tur kan leda till att det tar längre tid att hjälpa folk. Och man satsar inte på 

utbildningar. Det är små förändringar, men många små saker blir ändå stort resultat i 

slutändan, tyvärr.” 
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5. Analys 
I analyskapitel analyserar vi det empiriska datamaterial som presenterats i empirikapitlet. Vi 

kommer först att presentera vår analys av den skiftform som användes före 2006 i GMFRS 

och sen det nuvarande för att sen komma in på de planerade förändringarna. Sedan kommer 

vi presentera den nuvarande skiftformen i SSBF. I varje del kommer vi att ta upp systemen 

ifrån två olika perspektiv: HRO och från ett arbetsmiljöperspektiv. 

5.1. Struktur 
Nedan visar vi vilken strukturen detta analyskapitel har för att underlätta och ge en överblick 

till våra läsare. 

5.2 Innan 2006  

5.2.1 Medvetenhet i systemet  

5.2.2 Brandmännens välbefinnande  

5.2.3 Sammanfattning av systemet innan 2006  

5.3 Nuvarande skiftformer  

3.3.1 Medvetenhet i systemet  

5.3.2 Brandmännens välbefinnande  

5.3.3 Skiftformer  

5.3.3.1 Heltidsbemanning  

5.3.3.2 Dagtidsbemanning  

5.3.3.3 Kärnbemanning  

5.3.4 Sammanfattning av nuvarande system  

5.4 Planerad framtid  

5.4.1 Medvetenhet i systemet  

5.4.2 Brandmännens välbefinnande  

5.4.3 Tilltänkta skiftformer  

5.4.3.1 Dagtidsbemanning Plus  

5.4.4 Sammanfattning av planerad framtid  

5.5 Sverige  

5.5.1 Medvetenhet i systemet  

5.5.2 Brandmännens välbefinnande  

5.5.3 Sammanfattning av skiftformer i Sverige  

 

5.2. Innan 2006 
Då vi genomförde studien våren 2011 har vi i och med det inte haft möjlighet att studera hur 

det var för brandmännen att arbeta i systemet innan 2006 och vi har därmed haft ett begränsat 

empiriskt underlag. Vår analys av systemet innan 2006 kommer därför främst belysa och 

kontrastera det gamla systemet mot det nuvarande systemet. Vi har valt att framhäva de 

aspekter som vi anser vara mest utmärkande i systemet innan 2006. 

En annan sak som vi anser är viktig att nämna är att en del av de som vi intervjuat inte har 

arbetat i systemet innan 2006 vilket gjort att det som ibland framkom i intervjuerna var deras 

intryck av det gama systemet och inte självupplevda erfarenheter. En ytterligare aspekt som är 

viktig att ta i klargöra är att det kan finnas en risk att brandmännen omedvetet förskönar och 

romantiserar det som varit, något som vi har fört en diskussion om i metodkapitlet om 

källkritik (avsnitt 2.8.) och som vi försökt undvika genom att ställa kritiska motfrågor. 
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5.2.1. Medvetenhet i systemet 

Innan 2006 var skiftformen uppbyggt så att det fanns en övertalighet inbyggd i 

skiftgrupperna. Enligt områdeschefen för Stockport fanns det en övertalighet på fem 

brandmän per skift, tanken var att dessa fem skulle täcka in för all typ av frånvaro såväl 

planerad som oplanerad. Från ett HRO perspektiv menar vi att den här övertaligheten kan ses 

som ett sätt att skapa återhämtningsförmåga och att skapa en redundans. Weick och Sutcliffe 

(2001; 2007) menar att inriktning på återhämtningsförmåga inte innebär att en HRO är felfri 

utan att fel inte handikappar organisationen. Genom att ha 16 brandmän per skiftgrupp istället 

för de 11 som endast krävdes för att täcka alla fordon för en utryckning så försäkrade sig 

brandstationerna om att de skulle kunna klara av en utryckning trots att 45 % av deras 

anställde var frånvarande. Med det här som bakgrund anser vi att medvetenheten med hänsyn 

till återhämtningsförmåga i systemet innan 2006 var god.  

5.2.2. Brandmännens välbefinnande 

I empirin framkommer det att brandmännen i GMFRS tycker det var enklarare att styra över 

sin arbetstid i systemet innan 2006. De menar att det var enkelt att förstå sig på sitt schema 

och om de ville kunde de se flera år framåt i tiden när och var de skulle arbeta. De behövde 

inte heller blanda in Central Crewing vid frågor rörande ledighet som de måste göra i det 

nuvarande systemet utan kunde om de ville enkelt byta skift med varandra. Vidare menade 

brandmännen att det var lättare att få ledigt vid högtider, då helgledigheten i det nuvarande 

systemet följer ett fast schema och möjligheten att byta bort ett skift vid helgdagar förefaller 

dem vara väldigt begränsat. Att brandmännen upplevde det som enklare att byta skift och som 

att de hade en högre kontroll över sin arbetstid menar vi visar på att brandmännen hade en hög 

grad av beslutsutrymme och kontroll över sin arbetstid. Enligt Karasek och Theorells krav-

kontroll-stöd modell (1990) kan en hög grad av kontroll och beslutsutrymme bidra till en god 

arbetsmiljö och till välbefinnande bland brandmännen.  

Enligt Karasek och Theorells krav-kontroll-stöd modell (1990) är det även viktigt att ha 

arbetskamraternas stöd för att det ska råda en bra arbetsmiljö. Då heltidsbrandmännen i det 

gamla systemet var bundna till en station anser vi att de kunde bygga upp en samhörighet för 

brandmännen. En teamkänsla, kamratskap, samarbete samt ett förtroende och tillit för 

varandra som försåg brandmännen med och gjorde att det kände att de hade ett fullgott stöd. 

Att ha en hög teamkänsla anser vi även kan ha underlättat och tagit bort en del av stressen vid 

uttryckningar. Vilket enligt oss beror på att känslan av tillit och förtroende och vetskapen om 

sina medarbetares färdigheter och kunskap kan skapa en trygghet för brandmännen. Att ha en 

tillit och förtroendet för sina kollegor anser vi även kan mildra de psykiska påfrestningar som 

brandmännen utsätts för i sitt arbete och underlätta beslutsfattande och deras agerande i 

pressade situationer såsom vid uttryckningar. Med det vill vi ha sagt att vi tror att den kan 

gjort att de psykiska kraven enligt Karasek och Theorell krav-kontroll-stöd modell (1990) kan 

anses ha varit rimliga och bidragit till att minska de psykiska kraven på brandmännen. 
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Figur 11 Krav-kontroll-stöd modellen, innan 2006 

Av det som framkommit i intervjuer med brandmän och andra anställda och i det som vi 

redogjort för i texten ovan vill vi hävda att systemet innan 2006 enligt Karasek och Theorells 

krav-kontroll-stöd modell (1990) borde placeras i modellens övre vänstra del, den som 

betecknas som avspänd. Den kategori som Karasek och Theorell (1990) kallade för den 

teoretiska ideala situationen. Vad gäller kontroll och beslutsutrymme över arbetstid anser vi 

att den var relativt högt, att kraven var rimliga och att ett fullgott stöd verkade finnas. Den 

röda cirkeln i figuren ovan visar placeringen av skiften innan 2006. 

Givetvis var systemet innan 2006 inte perfekt. Systemet var relativt dyrt, något som i och med 

GMFRS ekonomiska situation inte fungerade i längden. I våra intervjuer fick vi ingen 

uppfattning huruvida de kände att de hade beslutsutrymme och inflytande över 

beslutprocesser men vi ställer oss tveksamma till att så var fallet. Den största anledning till det 

är utformandet av det nuvarande systemet och de starka negativa åsikter och synpunkter som 

brandmännen uppvisar. 

5.2.3. Sammanfattning av systemet innan 2006 
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I figur 12 och 13 visar vi de styrkor och svagheter som fanns i systemet innan 2006. Det mest 

utmärkande med systemet innan 2006 var att brandmännen var knutna till en brandstation 

samt att det fanns en övertalighet i varje skiftgrupp. Att brandmännen var knuta till en 

brandstation är något som vi menade skapade en samhörighet som ingav trygghet och stöd för 

brandmännen. Det gav också brandmännen ett förutsägbart schema samt en möjlighet att 

enkelt be om ledighet eller byta skift med varandra. Övertaligheten i skiftgrupperna skapade 

en möjlighet till återhämtningsförmåga som gagnade brandmännen genom att skapa en rimlig 

arbetsbelastning. Dessa egenskaper kan vi se ha ett samband eftersom de har samma 

bakomliggande anledning. Genom övertaligheten minskade behovet för de förflyttningar som 

enligt oss är ett problem med de nuvarande skiftformerna. Eftersom det inte fanns ett behov 

av förflyttningar fanns det en möjlighet till att bygga upp teamkänslan, d.v.s. brandmännen 

var knutna till en och samma station och jobbade med samma kollegor största delen av tiden. 

5.3. Nuvarande skiftformer 
Nedan kommer vår analys av det nuvarande systemet. Först kommer vi presentera en 

övergripande analys av helheten som passar in på alla skiften i det nuvarande systemet. Efter 

det kommer vi att gå in och analysera varje skift för sig. Vi kommer att analysera det som vi 

anser har varit mest utmärkande gällande de olika skiftformerna.  

5.3.1. Medvetenhet i systemet 

Reservtidsskift 

När GMFRS bestämde sig för att gå över från en skiftform med 4 skiftgrupper till ett med 5 så 

försvann det fem brandmän per skiftgrupp. De nya skiftgrupperna, vid en heltidsbemannad 

brandstation, har endast 11 brandmän vilket är var som krävs för att kunna bemanna två 

brandbilar och ett specialfordon vid en utryckning (Områdeschef för Stockport). För att täcka 

in frånvaro införskaffades enligt chefen för Central Crewing reservtidsskift där brandmännen 

blir inringda för att arbeta och därmed minska sin arbetstidsskuld som de har till 

organisationen. Områdeschefen för Stockport berättar att det alltid finns en skiftgrupp som är 

på sina lediga dagar, antingen sin 4-dagarsledighet eller sin 18-dagarsledighet. I och med detta 

finns det ett bibehållet fokus på återhämtningsförmåga (Weick & Sutcliffe 2001; 2007) likt 

det som fanns i den gamla skiftformen. GMFRS har försäkrat sin om att det alltid finns 

brandmän som går att ringa in om det skulle uppstå något oväntat och de behöver ha 

förstärkning. 

Reservtidsskiften får placeras på dag 2 och 3 av brandmännens 4-dagarledighet samt under 

den sista helgen av 18-dagarsledigheten (Chef för Central Crewing). Om brandmännen blir 

inringda för att jobba ett reservtidsskift, speciellt under 4-dagarsledigheten innebär det att 

istället för att ha 96 timmars ledighet i sträck får de endast 24 timmar följt av 48 timmars 

arbete och sedan 24 timmars ledighet. Detta visas i figuren nedan. 

Utan reservtidsskift D D N N L L L L 

 

D= Dagpass L= Ledighet 

Med reservtidsskift D D N N L N N L 

 

N= Nattpass Reservtidsskift 
Figur 14 Exempel på placering av reservtidsskift 
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Vi anser att denna minskning av ledighet och chans till vila göra att brandmännen i längden 

kan komma att prestera sämre under sina arbetstimmar än om de hade fått sin fulla 96 – 

timmars vila. Eftersom, som kvalitetssäkraren påpekade, en brandman måste jobba på sin 

maximala kapacitet under en utryckning krävs det även att denne får tillräckligt med tid att 

återhämta sig. Konsekvenserna av att behöva jobba på sin maximala kapacitet anser vi är 

något som de anställda på huvudkontoret inte alltid hade förståelse för. Enligt Weick och 

Sutcliffe (2001;2007) så innebär att erhålla en återhämtningsförmåga hur medvetna val görs 

efter det att en brist redan har uppstått d.v.s. hur organisationen använder sina kunskaper för 

att rätta till och göra det bästa av situationen. Att brandmännen ibland, enligt oss, inte får en 

tillräckning chans att återhämta sig genom en längre vila kan påverka deras förmåga att fatta 

korrekta beslut i en stressig situation. Att inte kunna tänka klart, logiskt och ett steg längre 

kan vara symptom av trötthet som kan vara ett tecken på överarbetning. Vi anser att detta är 

en stor risk dels för brandmännen själva men även för tredje mans säkerhet. I och med att 

räddningstjänsten är klassad som en HRO som jobbar i miljöer som präglas av det okända 

samt kräver att sina anställda inte låter fel, så som felaktiga beslut, handikappa organisationen 

(Weick & Sutcliffe, 2001) anser vi att reservtidsskiftens placering kan komma att innebära en 

försvagning av brandkårens produktivitet. 

Vem blir inringd? 

I den nuvarande reservtidsskiftformen löper de med bredare utbildning och kompetenser 

större risk att bli flyttade (kvalitetssäkrare; brandmän från Bolton). Detta betyder att ta steg 

framåt inom brandmansyrket innebär i praktiken att de har större risk att bli inringda, vilket en 

del brandmän ansåg var orättvist. Vi kan här dra paralleller till det som Weick och Sutcliffe 

(2001; 2007) benämner respekt för kunskap. Trots att brandmännen upplever en orättvisa så 

påvisar GMFRS en grad av respekt för kunskap som är ett av karaktärsdragen för en HRO. 

Weick och Sutcliffe (2001; 2007) poängterar att det är viktigt att skilja på kunskap och 

kompetens då dessa begrepp inte alltid går hand i hand med varandra. Genom att ringa in 

brandmän med en bredare utbildning menar de att chansen är större att den brandmannen har 

en större kunskap om och får en bättre översiktbild av hur man bör organisera 

räddningsarbetet vid ett räddningstjänstuppdrag. Vi förstår det som att ringa in de brandmän 

med bredast utbildning kan ses som att brandkåren har större respekt för kunskap än 

kompetens då utbildning innebär i första hand kunskap och kompetens kommer genom 

övning.  

Konsekvenser av förflyttningarna 

Kvalitetssäkraren vi intervjuade talade om vilka träningsmöjligheter det nuvarande systemet 

hade och vilka påverkningar förflyttningarna av brandmännen fick. Han menar att det är svårt 

för brandmännen att få den träning de behöver på grund av alla förflyttningar. När 

kvalitetssäkraren var ute och inspekterade träningen på olika brandstationer kunde han se 

resultat av detta. Han berättade ett exempel där han hade övervakat en träning i att klättra på 

brandstegen då han tydligt hade kunnat se att två av brandmännen som hade blivit inringda, 

för att göra ett reservtidsskift på stationen, inte hade samma kompetens som de ordinarie 

brandmännen. Han påstod att detta berodde på att förflyttningar ledde till att brandmännen 
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tappade sin kompetens eftersom att ibland fick brandmännen träna på samma saker på flera 

olika brandstationer istället för att träna på de olika saker som de egentligen skulle ha gjort. 

Detta är en brist i det nuvarande systemet som i kombination med andra brister skulle kunna 

leda till sådana förödande konsekvenser vid en utryckning som Weick och Sutcliffe (2001; 

2007) talar om. Genom att alla brandmän eventuellt inte har en uppdaterad träning och 

kunskap om hur vissa moment som krävs inom ramen för ett räddningstjänstuppdrag kan vi se 

att det finns en ökad risk för tredje man men även för brandmännen själva då de arbetar i 

riskfyllda situationer.  

Att kvalitetssäkraren hade uppmärksammat detta problem samt att han var villig att berätta 

om det för oss samt att rapportera det han sett tyder på att GMFRS organisationen tillåter det 

Weick och Sutcliffe (2001;2007) kallar för att uppmärksamma misslyckanden. Genom att 

rapportera och ta upp problem för diskussion kan organisationen lära sig av sina misstag. I 

detta fall kan vi se att GMFRS har lärt sig genom att CFO för Forskning och Utveckling i sin 

presentation av den planerade framtiden berättade att det höga antalet förflyttningar inte varit 

lyckat. Organisationen kommer i framtiden istället ha mindre, lokalt styrda system där 

brandstationerna själva inom sitt område får samarbeta för att ha fullt bemannade 

brandstationer istället för att en administrativ avdelning, Central Crewing, ska bemanna alla 

brandstationer i hela distriktet. Detta tror vi och CFO för Forskning och Utveckling kommer 

minska antalet förflyttningar samt att öka samarbetsförmågan mellan brandstationerna så att 

det blir lättare att organisera och planera så att förflyttningarna inte behöver innebära 

utebliven träning.  

5.3.2. Brandmännens välbefinnande 

Karasek och Theorell (1990) menar i sin krav-kontroll-stöd modell att det för de anställdas 

välbefinnande är viktigt med att ha kontroll och beslutsutrymme över sin arbetssituation. När 

det gäller arbetstid så ger de flesta brandmän oss ett intryck av att de i den nuvarande 

skiftformen upplever en bristande kontroll över sin arbetstid. Saker som de pekar på som de 

flesta verkar uppleva är jobbigt är inringningssystemet och korttidsinringningen. De tycker att 

det är jobbigt att inte veta sina exakta arbetstider och på så sätt inte kunna planera sin vardag. 

Brandmännen på de heltidsbemannade brandstationerna Whitehill och Bolton anser även att 

det nu är svårare att byta skift med varandra än det var i systemet innan 2006, en av 

anledningarna till det är att de nu måste blanda in Central Crewing för att kunna ansöka om 

ledighet och byte av skift. Att brandmännen upplever att de har dåligt med inflytande och 

kontroll över sin arbetstid anser vi med stöd i Karasek och Theorell krav-kontroll-stöd modell 

(1990) kan leda till en försämrad arbetsmiljö och välbefinnande för brandmännen.  

Enligt Central Crewing händer det att brandmän sjukanmäler sig i onödan, till exempel när 

fotbollslag som Manchester United spelar (chef för Central Crewing). De antyder att det kan 

bero på att de inte vet om vem som drabbas om de sjukanmäler sig, i systemet innan 2006 

visste brandmännen vem som blev tvungen att hoppa in om de sjukanmälde sig vilket vi anser 

kan ha lett till en press från arbetskamraterna att endast sjukanmäla sig när de verkligen 

behöver det. Detta visar på en slapphänthet bland brandmännen eftersom man inte ser vem det 

drabbar är det i det nuvarande systemet utifrån brandmännens perspektiv mer acceptabelt att 
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vara frånvarande. Detta är något som vi anser kan visa på minskade krav på den enskilde att 

vara närvarande.  

En del respondenter såsom CFO för Forskning och Utveckling och kvalitetssäkraren uttryckte 

även en oro över att förflyttningarna påverkade teamkänslan. Vi menar att brandmanyrket är 

ett yrke där det är viktigt att känna och kunna lita på den person som står bredvid vid en 

uttryckning. Att flytta runt brandmän kan enligt vår mening påverka känslan av tillit då man 

inte alltid kanske känner den som står bredvid, dennes kunskap och eventuellt därmed inte 

känner att man kan lita på denne. Vi tror att detta kan öka den psykiska pressen kraven på 

brandmannen. Enligt Karasek och Theorells krav-kontroll-stöd modell (1990) är det viktigt 

för de anställdas välbefinnande att kraven på de anställda är rimliga och inte för höga. Enligt 

Karasek och Theorells (1990) är det även viktigt för de anställdas välbefinnande att ha stöd 

från arbetskamraterna. Vi la märke till på alla stationer vi var på och speciellt på 

kärnbemanningsstationen Marple och dagtidsbemanningsstationen Irlam att brandmännens 

sammanhållning var god. De hade en trevlig familjär stämning, vi fick intrycket av att de är 

som en enda stor familj. Brandmännen i alla skiftformer och på alla stationer betonade själva 

vikten av att ha familjens stöd, utöver arbetskollegornas, för att deras skiftform och arbete ska 

fungera. 

Räddningstjänsten verkar även i en kultur som brukar kallas säkerhetskultur. För att skapa en 

lyckad säkerhetskultur krävs det tillit, öppenhet, ömsesidigt förtroende och förståelse mellan 

ledningen och de anställda (Clarke, 1990). Detta är något som vi inte anser det nuvarande 

systemet i GMFRS till fullo lever upp till. I våra intervjuer med brandmännen framkommer 

det att de är medvetna om att nya förändringar i organisationen är på gång men vi fick 

intrycket av att de inte känner sig tillräckligt delaktiga i planeringen eller att 

kommunikationen är tillräckligt god. På alla de brandstationer vi besökte framkom det att 

ledningen inte delade med sig av sina funderingar och tankar kring framtiden. En brandman 

på dagtidsbemanningsstationen Irlam uttryckte att de ibland får fylla i undersökningar med att 

det inte känns som att någon lyssnar på dem. Den bristande kommunikationen samt den 

upplevda uteslutningen från beslut och att deras åsikter inte tas på tillräckligt stort allvar, är 

även det enligt oss ett tecken på att brandmännens kontroll enligt Karasek och Theorells krav-

kontroll-stöd modell (1990) är liten. Enligt modellen är det viktigt att de anställda får ge sina 

synpunkter och vara involverade i beslutsprocesser. Om så inte är fallet kan det leda till en 

försämrad arbetsmiljö och välbefinnande för de anställda. Vidare är det enligt Karasek och 

Theorells krav-kontroll-stöd modell (1990) viktigt att ha stöd från överordnade för de 

anställdas välbefinnande, något som vi anser de brister i här genom att inte ta till vara på de 

anställdas synpunkter.   

Vi har under våra intervjuer märkt av en oro inför framtiden bland brandmännen då de vet att 

nya förändringar i organisationen är på gång. I bakhuvudet har många förändringarna som 

gjordes 2006 och vetskapen om att det ledde till att många brandmän blev uppsagda. Detta 

menar vi är något som sätter en psykisk press på brandmännen och därmed kan höja de 

psykiska kraven på de anställda. Höga eller orimliga psykiska krav kan enligt Karasek och 

Theorells (1990) minska de anställdas välbefinnande. För att kunna sätta deras oro inför 

framtiden och deras reaktioner i ett perspektiv anser vi att det är viktigt att ta hänsyn till det 
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faktum att det inte gjorts så många förändringar tidigare. Enligt områdeschefen för Stockport 

har det innan förändringarna 2006 inte gjorts några förändringar i systemet på 35 år. 

 

Figur 15 Krav-kontroll-stöd modellen, nuvarande skiftform 

I det nuvarande systemet tycks beslutsutrymmet och kontrollen för de anställda vara 

begränsad. De psykiska kraven är lite svårare för oss att uttala om. Vi anser att 

brandmansyrket är ett yrke som ställer både stora psykiska och fysiska krav. Med det i 

bakhuvudet är det svårt att kategorisera de psykiska kraven som låga. Vi menar dock att de 

psykiska kraven på grund av förflyttningarna och inringningssystemet är högre än i systemet 

innan 2006. Detta torde göra att det nuvarande systemet hamnar någonstans mellan passiv och 

spänd enligt Karasek och Theorells krav-kontroll-stöd modell (1990). De har dock båda sina 

nackdelar. I den passiva kategorin, situationen med låga krav och med ett litet beslutsutrymme 

för de anställda finns en stor risk för underutnyttjande av de anställdas färdigheter som kan 

komma att leda till att de anställda mister kunskap, färdigheter samt skapar ohälsa. Den 

spända arbetssituationen däremot, den med lågt beslutsutrymme och höga krav är den mest 

skadliga situationen och kan enligt Karasek och Theorell (1990) leda till trötthet, ångest, 

depression och andra psykologiska sjukdomar. Den röda cirkeln i figuren ovan visar vart vi 

anser att den nuvarande skiftformen befinner sig. 

5.3.3. Skiftformer 

Nedan kommer vår analys av de olika skiftformerna som vi mötte att presenteras. Vi har här 

valt att presentera de mest utmärkande dragen för varje skiftsystem då vi ovan har presenterat 

de gemensamma dragen för den nuvarande helheten. 

5.3.3.1.  Heltidsbemanning 

Vi mötte starka åsikter hos brandmännen kring att sängarna hade tagits bort på vissa 

heltidsbemannade brandstationer. De tillsammans med den kvalitetssäkrare som vi träffade 

ansåg att alla på huvudkontoret inte förstod vilka påfrestningar det innebär för brandmännen 

att jobba på sin maximala kapacitet under en utryckning. Detta visade sig bland annat genom 

att ledningen tog bort brandmännens sängar. Detta kan låta som en detalj i brandmännens 

vardag som borde vara obetydlig men för brandmännen själva var det en stor förändring till 

det sämre (brandmän på Bolton; Whitehill). Att inte kunna få komforten av att vila i en säng 
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och istället få vila i en obekväm fåtölj var något som brandmännen själva ansåg påverka deras 

möjlighet till att utföra sitt arbete. Genom att de inte fick den vila som krävs mellan 

utryckningarna kan vi genom brandmännens berättelser se att det påverkade det som Weick 

och Sutcliffe (2001; 2007) benämner fokus på operativitet och verksamhet samt inriktning på 

återhämtningsförmåga. Dessa resonemang liknar de vi förde ovan angående placeringen av 

brandmännens reservskift. Att erhålla denna återhämtningsförmåga handlar om hur medvetna 

val görs efter det att en brist redan har uppstått d.v.s. hur organisationen använder sina 

kunskaper för att rätta till och göra det bästa av situationen (Weick & Sutcliffe, 2001;2007). 

Vi kan se en risk för att trötthet kan komma att påverka förmågan att använda sina kunskaper 

rätt samt att kunna tänka steget längre och avvika från den förutbestämda planen i tid innan de 

små signalerna om att förhållandena kommer att ändras. Detta är vad vi menar med en 

bristande fokus på återhämtningsförmåga.  

Fokus på operativitet och verksamhet (Weick & Sutcliffe, 2001;2007) kan komma att 

påverkas negativt eftersom otillräcklig vila kan medföra att koncentrationen brister tidigare än 

den skulle ha gjort om man varit helt utvilad. Även om brandmännen har inövade planer för 

hur de ska agera i en viss typ av räddningsuppdrag så innebär detta inte att planen fungerar i 

verkligenheten. Omständigheterna i verkliga räddningsuppdrag skiljer sig ofta från övning 

vilket innebär att brandmännen måste kunna avvika från deras planer och fatta beslut på plats. 

Vi anser att denna förmåga att kunna tänka klart och vara tillräckligt skärpt för att undvika att 

ta felaktiga beslut påverkas negativt av brist på återhämtning. Om ett felaktigt beslut har 

fattats och utfört ska detta inte handikappa en HRO enligt Weick och Sutcliffe (2001;2007) 

men återigen anser vi att om brandmännen inte får sin nödvändiga vila, som enligt bl.a. dem 

själva och kvalitetssäkraren anser är nödvändig, så kan fel som dessa komma att handikappa 

organisationen. Detta kan ske genom att det exempelvis tar längre tid än normalt, i utvilat 

tillstånd, att upptäcka att det var ett felaktigt agerande och på grund av den extra tid som detta 

agerande fortgått kan det bli svårare att åtgärda än om felet upptäckts tidigare. 

Borttagande av sängarna och den försämrade vilan och känslan av att inte kunna göra att 

fullgott arbete anser vi gör att de psykiska kraven enligt Karasek och Theorells krav-kontroll-

stöd modell (1990) kan ha ökat och därmed försämra brandmännens hälsa. 

5.2.3.2. Dagtidsbemanning 

På grund av att brandstationerna med dagtidsbemanning skift är belägna i lugnare områden så 

är det inte motiverat att ha en heltidsbemannad brandstation i området. Genom att använda sig 

av jourtid och genom ägandet av de 10 bostäder belägna bredvid brandstationen skapas en 

inriktning mot återhämtningsförmåga (Weick & Sutcliffe, 2001). Att brandmännen bor granne 

med brandstationerna innebär enligt de brandmännen på stationen att utryckningstiderna inte 

påverkas. Att GMFRS äger bostäderna kan ses som ett sätt att förbättra lösningar vilket tillåter 

systemet att fungera. Istället för att brandmännen ska bo i sina egenägda bostäder på ett längre 

avstånd från brandstationen vilket skulle påverka utryckningstiden, kan nu den ordinarie 

utryckningstiden bibehållas trots att brandmännen inte spenderar tid på brandstationen.  

Brandmännen på Irlam berättade för oss att det oftast är äldre brandmän med många års 

erfarenhet som jobbar i dagtidsbemanning skiftformen. Enligt en av brandmännen behöver 
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man mer erfarenhet för att arbeta med det här systemet än ett vanligt heltidssystem så som 

Bolton och Whitehill. Enligt honom är ”(…) det är viktigt att ha en bredare kunskap och att 

kunna ta egna initiativ, man kan inte stå och vänta på att få en order. Ett exempel är att de 

ofta får vänta upp till 20 minuter på backup vid en utryckning.” Vi tycker det är värt att 

poängtera att brandmannen här belyser att det är viktigt med erfarenhet och kompetens och 

inte bara kunskap vilket är en av nycklarna till att lyckas skapa medvetenhet för en HRO 

(Weick & Sutcliffe 2001; 2007). 

I dagtidsbemanning har brandmännen ett lokalt avtal som innebär att de får ta igen tid genom 

att börja arbeta senare nästkommande dag om de fått larm på natten. Vi ser detta som ett bra 

sätt att sätt att minska överbelastningen vilket vi tror kan bli rätt stor när man jobbar fyra 

dagar i sträck och det blir mycket larm. Speciellt om det är mycket larm på nätterna då 

brandmännens sömn störs. Vidare ser vi det som att brandmannen som jobbar 

dagtidsbemanning skiftform anser vi att de har en högre kontroll (Karasek & Theorell, 1990) 

över sin arbetstid än heltidsbemanning i och med att det är möjligt att sluta lokal avtal samt att 

de har mycket jourtid då de ej behöver tillbringa tiden på brandstationen. 

5.2.3.3. Kärnbemanning 

I likhet med dagtidsbemanning skapar kärnbemanning en inriktning på återhämtningsförmåga 

(Weick & Sutcliffe, 2001;2007) genom att använda sig av heltidsbrandmän med jour samt ett 

krav på att brandmännen inte får bo längre än 5 minuter ifrån brandstationen (brandmän från 

Marple). Skillnaden mellan dagtidsbemanning och kärnbemanning ligger i att 

kärnbemanningen använder sig av deltidsbrandmän. Deltidsbrandmännen får utbildning inom 

de viktigaste grundläggande områdena inom brandmansyrket och utöver det tränas de löpande 

i mån av tid av heltidsbrandmännen (brandmän på Marple). Att deltidsbrandmännen utför 

samma utryckningsarbete som heltidsbrandmännen men med mindre erfarenhet (de har en 

annan heltidsanställning under dagtid) och snävare kunskaper kan anses anmärkningsvärt ur 

bl.a. en säkerhetsaspekt för allmänheten.  

Vi ställer oss frågande till om det är möjligt för deltidsbrandmännen att tillföra samma 

säkerhet till allmänheten som heltidsbrandmännen kan p.g.a. sin avsaknad av en riktig 

brandmansutbildning. I denna diskussion tycker vi även det är intressant att tillföra Weick och 

Sutcliffes (2001;2007) resonemang om respekt för kunskap. Trots att deltidsbrandmännen har 

en avsaknad av utbildning vilket i detta fall kan gå under betäckningen kunskap så behöver 

det nödvändigtvis inte betyda att de inte har en kompetens som är mer än tillräcklig för att 

klara av de räddningstjänstuppdrag som de ställs inför. Heltidsbrandmännen på Marple 

berättade för oss att de håller träningar för deltidsbrandmännen så att de kan upprätthålla sina 

baskunskaper inom brandmannayrket. Detta borde därför innebära att de har en liten 

grundläggande kunskap och att de förvärvar kompetens genom erfarenhet. Vi anser inte att 

det nödvändigtvis behöver vara fallet att kompetens och kunskap går hand i hand med 

varandra. En heltidsbrandman som har stor kompetens kan exempelvis vara mindre motiverad 

än en deltidsbrandman som har en grundläggande kompetens men har frivilligt anmält sitt 

intresse för att jobba vilket tyder på ett stort engagemang. Denna skillnad i motivation kan 

göra att deltidsbrandmannen kan besitta större kunskap än heltidsbrandmannen eftersom 
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denna är mer intresserad av att lära sig och ta reda på hur räddningstjänstuppdrag utförs på 

bästa sätt.  

Brandmännen berättade att då heltidsbrandmännen har jour ”(…) kallas 6 brandmän in, detta 

för att ha en backup om något går fel, så som att en brandman råkar ut för en olycka på 

vägen in till brandstationen. De fem första som kommer fram till stationen åker iväg med 

brandbilen då det endast krävs fem brandmän till en brandbil.” Liknande situation gäller när 

deltidsbrandmännen har jour ”(…) vid ett larm kallas alla in men det är bara de första 5 som 

dyker upp på stationen som åker.” Detta är ett tecken på den redundans Roberts (2008) anser 

vara viktigt för ett HRO system. Robers (2008) menar att redundansen ska bestå av backup 

system, dock ska inte backup systemen vara duplikationer av det ursprungliga systemet. Att 

fler brandmän kallas in från jouren än vad som behövs kan ses som att det finns ett backup 

system som skapar ett enligt Weick och Sutcliffe (2001; 2007) skapar en inriktning på 

återhämtningsförmåga. På grund av att brandmännen inte bor i exakt samma hus så har de 

olika vägar för att komma till brandstationen vilket medför att backupen inte dupliceras. 

5.3.4. Sammanfattning av nuvarande systemet 
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Figur 16 Medvetenhet i systemet, nuvarande skiftform 
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Figur 17 Brandmännens välbefinnande, nuvarande skiftform 
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I figur 16 och 17 visar vi de styrkor och svagheter som finns i det nuvarande systemet. 

Gällande HRO så kan vi se att inriktningen på återhämtningsförmåga generellt sätt kan ses 

som en styrka och detsamma gäller för respekt för kunskap. De stora svagheter som vi 

identifierat rör främst de heltidsbemannade brandstationerna då vi menar att dels 
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inringningssystemet med reservtidsskift i kombination med att sängarna tagit bort kan, enligt 

oss, få oönskade effekter.  

Gällande arbetsmiljö menar vi att sett till hela systemet att kontrollen och beslutsutrymmet 

över arbetstid är lågt då det verkar som att ledningen inte tar tillräcklig hänsyn till de anställda 

och till deras synpunkter. En annan nackdel med det nuvarande systemet är bristen på en 

enhetlig träning som förflyttningar leder till, som vi ser kan öka den psykiska pressen och 

därmed kraven på brandmännen. Den stora skillnaden mellan skiften är att vi anser att 

dagtidsbemanning och kärnbemanning har en större kontroll över sin arbetstid, de vet oftast 

när och var de ska arbeta. Deras schema är mer fast och skapar därmed en trygghet. Vi anser 

även att samhörigheten blir större då de är mer knutna till en station och inte flyttas runt på 

samma sätt som de på heltidsbemanningsstationerna. En nackdel är att deltids- och 

kärnbemanningsstationerna endast fungerar i med en begränsad larmfrekvens. 

5.4. Planerad framtid 
Nedan kommer vår analys av de tänkta förändringarna i framtiden. Först kommer vi 

presentera vår analys av helheten för att sen presentera de olika skiften. Som vi ser det är ett 

av de största målen med de planerade förändringarna dels att spara pengar men även att 

försöka skapa ett mindre komplext system.  

5.4.1. Medvetenhet i systemet 

Genom att införa de nuvarande skiftformerna så införde GMFRS Central Crewing som skulle 

styra alla förflyttningar i hela Greater Manchester området (Chef för Central Crewing). Våra 

observationer och tolkningar var att tanken bakom Central Crewing var att de skulle förenkla 

bemanningen av brandstationerna. Dock blev konsekvenserna att det var ett komplext och 

svårt system (CFO för Forskning och Utveckling). CFOn menar att förenkla och skapa ett 

system som tog hand om helheten skapade mer problem än nytta. Exempel på de problem 

som uppstod var att brandmännen förlorade teamkänslan och att de inte såg anledningarna 

bakom de beslut som fattades (Kvalitetssäkrare), att begripligheten är låg. Målet är nu att 

återgå till att ha enkla lokalt styrda system i 10 mindre områden (CFO för Forskning och 

Utveckling). 

Inom dessa områden ska sedan brandstationscheferna kunna få avgöra frågor rörande ledighet 

och de ska lokalt se till att alla brandstationer inom området är bemannande. Detta kommer att 

innebära att Central Crewing kommer att mer eller mindre försvinna, vilket får följden att 

antalet förflyttningar av brandmän förhoppningsvis kommer att minskas. Trots detta menar 

CFOn att åtaganden till återhämtningsförmåga (Weick & Sutcliffe, 2001; 2007) och 

redundansen (Roberts, 2008) inte kommer att försämras. Dessa mindre lokalt styrda systemen 

kommer innebära ett mindre antal förflyttningar enligt CFO för Forskning och Utveckling. 

Detta i sin tur kommer förhoppningsvis innebära att brandmännens teamkänsla ökar i och med 

att de kommer att vet vilka som påverkas av deras beslut om exempelvis sjukdom och 

ledighet. Denna förändring kan klassas som uppmärksammande av misslyckande (Weick & 

Sutcliffe, 2001;2007). Ledningar har tagit till sig brandmännens åsikter angående 

förflyttningarna och förbättrat detta i den riktningen som brandmännen önskat.  
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Genom att införa sju olika typer av brandstationer anser vi att det skapas ett åtagande till 

återhämtningsförmåga och en respekt för kunskap (Weick & Sutcliffe, 2001; 2007). Endast på 

centrala (hub) stationer kommer det att finnas brandmän som besitter specialkompetenserna 

(CFO för Forskning och Utveckling). Detta är för att underlätta utbildningen av dessa 

kompetenser samt att undvika att dessa brandmän blir förflyttade till andra brandstationer i 

den största möjliga mån som det är möjligt. Eftersom specialfordonen endast utgår från den 

centrala stationen kommer brandmännen men denna kompetens inte bli flyttade till någon 

annan station då det inte finns specialfordon någon annan stans i området. Genom denna 

förändring anser vi att GMFRS kommer att respektera kunskap (Weick & Sutcliffe, 

2001;2007) eftersom man minimerar antalet förflyttningar av specialkompetenser så dessa 

brandmän i större utsträckning kan öva på sina specialinriktningar. 

5.4.2. Brandmännens välbefinnande 

I det nuvarande systemet menade vi att brandmännen utifrån Karasek och Theorells krav-

kontroll-stöd modell (1990) kände en bristande kontroll över sin arbetstid och att 

inringningssystemet och förflyttningarna mellan stationerna var en av de bakomliggande 

orsakerna till det. I det planerade systemet kommer Central Crewing att försvinna och de 

enskilda stationerna kommer att få ett ökat administrativt ansvar för personal och bemanning 

(CFO för Forskning och Utveckling). Detta är något som vi tror och den CFO för Forskning 

och Utveckling vi träffade menar kommer att göra det lättare för brandmännen att byta skift 

med varandra. Det kommer också leda till mindre förflyttningar och när det sker kommer det 

främst att ske inom närområdet kring den stationen där de är hemmahörande. De här 

åtgärderna tror vi kommer att få brandmännen att känna en ökad kontroll över sin arbetstid 

och därmed enligt Karasek och Theorells modell (1990) ge ett ökat välbefinnande för 

brandmännen.  

Att brandmännen kommer att flyttas runt mindre i det nya systemet kan också återskapa den 

teamkänsla och samhörighet på stationerna som fanns i systemet innan 2006 då brandmännen 

var mer knutna till en station. Detta var ett system där brandmännen lärde känna sina 

arbetskamrater på ett djupare plan. Att de nu kommer att känna till den personens kunskap 

och färdigheter och att det kan komma att underlätta vid uttryckningar och ta bort lite av den 

psykiska press som finns i brandmansyrket om de känner att de kan lita på varandra.  Något 

som vi anser kan bidra till att de psykiska kraven på brandmännen minskar men också till en 

gemenskap som kan bidra till att brandmännen får ett ökat stöd från sina arbetskamrater. Sett 

till Karasek och Theorell (1990) krav-kontroll-stöd modell kan de psykiska kraven därmed bli 

lägre samt leda till ett ökat stöd för brandmännen.  

Ett problem som vi uppmärksammat i det nuvarande systemet är att samordningen av träning 

och övningar är bristfälliga i och med alla förflyttningar och den brist på övergripande träning 

som det leder till. I det nya systemet ser vi att de försöker åtgärda det problemet genom att 

bland annat samla träning och övningar på de centrala stationerna och genom avsätta tid så att 

hela skiftlag kan åka dit och genomföra övningar tillsammans. De här åtgärderna tror vi kan 

komma att förhindra eller i alla fall minska förekomsten av personer i skiftlaget som saknar 

utbildning och därmed viktig kunskap. Att alla genomför övningar och träning samtidigt i 

skiftlaget tror vi kan även öka tilliten och förtroendet för varandra. De planerade åtgärderna 
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anser vi kommer att öka brandmännens välbefinnande då kraven enligt Karasek och Theorells 

krav-kontroll-stöd modell (1990) minskar då brandmännen får öva tillsammans vilket vi anser 

borde underlätta samarbetet vid uttryckningar samt vetskapen om att de i skiften har 

genomgått den träning och de övningar som krävs.  

En kritik mot det planerade systemet och de förändringar som det medför för de anställda är 

den bristande informationen och kommunikationen om den till de anställda. På 

dagtidsbemanningsstationen i Irlam verkade de vara oroliga för att deras station skall göras 

om till en dagtidsbemanning plus station, något som de inte är positivt inställda till. Att de 

inte har fått någon information eller att deras åsikter inte har fått komma fram helt anser vi är 

klandervärt. Enligt Karasek och Theorell krav-kontroll-stöd modell (1990) är det viktigt för 

det anställdas välbefinnande att det får vara med och ge synpunkter och att de känner att de 

får vara med i beslutsprocesser. Om så inte är fallet kan det leda till att de anställdas 

välbefinnande försämras.  

 

Figur 18 Krav-kontroll-stöd modellen, planerad framtid 

Om vi applicerar texten ovan på Karasek och Theorells krav-kontroll-stöd modell (1990) 

anser vi att beslutsutrymmet och kontrollen kommer att öka i det planerade systemet i 

förhållande till det nuvarande. Vad gäller psykiska krav är det svårare att gradera men vi anser 

att det i alla fall borde bli lägre än i det nuvarande systemet. Att brandmännen blir mer knutna 

till en station kan som sagt minska psykiska pressen med också öka stödet. Vi menar att det 

planerade systemet hamnat någonstans mellan aktiv och avspänd. Avspänd är enligt Karasek 

och Theorell (1990) den teoretiskt ideala situationen med låga krav och med ett stort 

beslutsutrymme. Aktiv är jobb med höga krav men med stort beslutsutrymme och frihet att 

använda sina färdigheter som kan leda till lärande och utveckling som är förenat med en hög 

produktivitet samt en hög tillfredställelse och nöjdhet hos de anställda. Den röda cirkeln i 

figur 18 ovan visar vart den planerade framtiden kommer befinna sig enligt oss. 

5.4.3. Tilltänkta skiftformer 

Nedan kommer vi presentera vår analys av de tilltänkta skiftförändringarna.  
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5.4.3.1. Dagtidsbemanning Plus 

Denna skiftform liknar väldigt mycket dagtidsbemanningssystemet och har således samma 

resonemang bakom som det har. Skillnaden ligger i att brandmännen kommer att bo på 

brandstationen istället för att bo i bostäder maximalt belägna på ett avstånd som inte påverkar 

utryckningstiden alternativt i GMFRSs bostäder bredvid brandstationen (CFO för Forskning 

och Utveckling).  

Den här skiftformen innebär således att brandmännen kommer spendera hela sina 96 timmer i 

tjänst på brandstationen (CFO för Forskning och Utveckling). Vi anser att även om det 

kommer finnas baracker att sova i som är inredda som ett hus och är tänkt att skapa en 

kontrast från brandstationen (CFO för Forskning och Utveckling) så finns det en risk att 

brandmännen inte kan slappna av på samma sätt som om de hade haft jour hemifrån. Vårt 

resonemang angående detta stärks av brandmännen som jobbar inom dagtidsbemanning då de 

ser en stor fördel med att kunna gå hem till sina bostäder som är belägna precis vid 

brandstationen istället för att spendera all jourtid på stationen. Vi landar återigen i frågan 

angående om brandmännen kommer kunna slappna av i baracken för att kunna vila och sova 

tillräckligt för att utföra räddningstjänstuppdragen till samma kvalité i början av sitt 96 

timmars pass som i slutet av det. Vi anser att det finns en risk att detta inte är fallet och därför 

kommer fel tränga sig in i organisationens verksamhet vilket betyder att operativiteten och 

verksamhetens (Weick & Sutcliffe, 2001;2007) fokus sviktar. Detta i sin tur ser vi kan få 

konsekvenser för återhämtningsförmågan, som samma författare talar om, enligt de 

resonemang som vi fört ovan. Om kontrasten mellan baracken och stationen blir för liten och 

då får de konsekvenser som fastställs ovan kan det leda till att de psykiska kraven enligt 

Karasek och Theorell (1990) blir högre och därmed att trivseln på arbetsplatsen blir 

försämrad.  

Brandmännen i Irlam är uttrycker en rädsla att de kommer att bli en dagtidsbemanning plus 

brandstation. De ser inte nyttan med att förändra deras station till en dagtidsbemanning plus 

och detta skapar en låg begriplighet. Det enda som de kan se är en fördel är den eventuella 

kapitalvinst som en försäljning av deras bostäder skulle ge. I det stora hela ser vi det som att 

de känner att de inte har något att säga till om då det står utanför deras kontroll. 

Dagtidsbemanning plus kräver mindre personal per station och då det i det nuvarande 

systemet finns ett överflöd av timmar (Chef för Central Crewing) som inte används ser vi 

dagtidsbemanning plus som ett sätt att minska slöseri med resurser som här är betalda 

outnyttjade arbetstimmar.  

5.4.4. Sammanfattning av planerad framtid 
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Figur 19 Medvetenhet i systemet, planerad framtid 
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I figur 19 och 20 visar vi de styrkor och svagheter som vi funnit i den planerade framtiden 

samt för dagtidsbemanning plus skiftformen. Ur ett HRO perspektiv har vi identifierat att 

steget från de nuvarande skiftformerna till de planerade överlag kommer innebära en positiv 

förändring. Däremot är vi inte lika positivt inställda till dagtidsbemanning plus skiftformen då 

vi ser att denna skiftform kan sätta en orimligt hög belastning på brandmännen. 

Det mest utmärkande med de planerade förändringarna är att det kommer att återgå till att 

brandmännen blir mer knutna till sitt område. Vilket kommer att minska antalet långa och ofta 

onödiga förflyttningar. Systemet kommer att bli mindre komplext och det kommer att bli 

enklare att styra och kontrollera sin arbetstid igen. Stationerna tar tillbaka Central Crewings 

arbetsuppgifter och får befogenhet att bevilja skiftbyten och ledighet.  Med centrala stationer 

kommer träning och övning bli mer koordinerad och därmed skapa en trygghet för 

brandmännen. Vidare ser vi en bristande kommunikation och information från ledingen till de 

anställda och att de anställdas åsikter och synpunkter borde tas tillvara på. 

5.5. Sverige 
Nedan kommer vi presentera det nuvarande heltidsbemanningsskiftformen vid en av 

brandstationerna inom Storstockholm Brandförsvar (SSBF). Precis som för skiften inom 

GMFRS kommer vi föra en diskussion om både medvetenheten och arbetsmiljön samt avsluta 

med en kortare sammanfattning. 

5.5.1. Medvetenhet i systemet 

I Storstockholms Brandförsvar finns ett löparsystem som innebär att om det inte finns 

tillräckligt med brandmän på en station kommer det en löpare för att fylla denna position 

(Kommunal). Om detta inte skulle varit fallet hade det funnits en brist på brandstationen som 

var underbemannad. Ett problem som vi ser med löparsystemet är att det inte får den respekt 

för kunskap som Weick och Sutcliffe (2001; 2007) anser vara så viktig. En av de brandmän 

som vi träffade på Kommunal säger att ”(…) man är som matsäck på en bil mer eller mindre 

(…)” detta p.g.a. att som löpare saknar man den lokala kännedom som man som brandman 

borde ha. Detta anses också vara ett problem med de förflyttningar som görs i GMFRS 

(brandmän på Bolton; Whitehill). Genom förflyttningarna eller löpningarna används 

brandmännens kunskap istället för deras kompetens. Detta göra att kompetens går förlorad. 

En brandman på kommunal uttrycker att han känner sig som en spelpjäs när det gäller 
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löpningarna. Han uttrycker att man har svårt att tillföra så mycket som man borde kunna göra 

eftersom man bl.a. saknar lokalkännedom. 

I Sverige berättade alla brandmän för oss att de efter varje larm brukade samlas för att tala om 

vad de gjorde på utryckningen, vad som gick fel och vad de hade kunnat göra bättre. Ett 

samtal som vi anser är ett tydligt tecken på att uppmärksamma misslyckanden (Weick & 

Sutcliffe, 2001; 2007). Weick och Sutcliffe (2001;2007) menar att en HRO måste uppmana 

till att rapportera fel och studera situationer som var nära att utvecklas åt fel håll för att dra 

lärdom av dessa för att uppnå en medvetenhet. Vidare bör organisationerna ofta diskutera det 

arbete de utfört samt möjligheten till att brister kommer att uppkomma för att finna 

förbättringsmöjligheter. Detta är något som vi anser är väldigt viktigt för räddningstjänsten 

eftersom de situationer de arbetar i är riskfyllda och kräver stor kunskap för att råda bot med. 

Brandmännen säger att det de senaste åren har det skett nedskärningar, man har gått från nio 

till sju brandmän per skiftgrupp. Brandman 3 uttrycker det som att han upplever att ledningar 

till och med skär ner på tredje mans säkerhet. Att vissa kommuner förlitar sig på 

grannkommunen för hjälp med vissa räddningsfordon kan ses som ett sätt att försöka 

eliminera slöseri då vi ser att grundtanken bakom det är ett litet behov av den maskinen. Vi 

ser dock att det kan bli problem vid de fall då det händer oväntade saker eller om det blir en 

hög larmfrekvens. Brandman 2 anser att det inte alltid är en bra idé att exempelvis ta bort en 

stegbil och förlita sig på att grannkommunen ska komma in med sin eftersom de har sina egna 

räddningsuppdrag att utföra. Vi vill här dra paralleller till det som kallas ovilja att förenkla 

samt fokus på operativitet och verksamhet som är två av nycklarna till att skapa en god 

medvetenhet för en HRO (Weick & Sutcliffe, 2001;2007). Genom att planera in att en 

grannkommun ska kunna komma att hjälpa en och bistå med sitt specialfordon har ledningen 

enligt brandmännen inte tagit hänsyn till att detta kanske inte alltid är möjligt. Det kan inträffa 

saker, så som en höjd larmfrekvens, som innebär att den uttänkta planen inte blir realistisk och 

detta i slutänden får konsekvenser för tredje man. De åsikter som brandmännen uttrycker är 

signaler på en ovilja att förenkla. Med att förenkla menar vi här att tro att samma förhållanden 

alltid råder. Vi menar att bara för att det 9 gånger av 10 fungerar att låta grannkommunen 

bistå med sitt specialfordon så kanske det inte fungerar den 10e gången. I och med den miljö 

räddningstjänsten verkar i så vill vi påstå att denna plan inte är hållbar då denna typ av brister 

kan få förödande konsekvenser. 

5.5.2. Brandmännens välbefinnande 

Brandmännen som vi intervjuade sade att de får vara med och tycka och tänka till om 

förändringar och andra beslut men att det i slutänden är ekonomi och politik som styr 

besluten, att de inte upplever det som att de har en hög grad av kontroll över de beslut som 

fattas. En brandman säger dock att han känner att de har en hög grad av kontroll på beslut när 

det gäller deras dagliga verksamhet på brandstationen. Om vi kopplar det till Karasek och 

Theorells krav-kontroll-stöd modell (1990) kan vi konstatera att de har kontroll över sitt 

arbete, en hög uppgiftskontroll, men känner att de vill ha mer beslutsutrymme och inflytande 

över beslutsprocesser.  
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När det gäller arbetstid så sa en brandman som vi intervjuade att han trivdes med sin arbetstid 

och vi fick intrycket att det var en gängse uppfattning. Vad gäller löparsystemet ser vi det som 

att det kan sätta en hög press på brandmännen. En brandman likande löparsystemet vid en 

bilmekaniker som är utbildad på AUDI och får en Renault och att då bil som bil likställs med 

brandman som brandman. Att flytta runt brandmännen utan att ta tillräckligt med hänsyn till 

den kunskap och erfarenhet som krävs på vissa poster och placeringar anser vi kan bidra till 

en hög psykisk press och psykiska krav på brandmännen. Brandmännen som vi träffat 

använder sig även av uttryck som att de känner sig som ”brickor i ett spel” eller som en 

matsäck på en bil mer eller mindre” något vi även tycket visar på en frustration över 

situationen och den brist på inflytande som de känner inför vad som sker i deras organisation. 

Detta anser vi kan tyda på att deltagande i beslut samt att kontroll i Karaseks och Theorells 

modell (1990) i det avseendet är lågt.  

Vi anser inte att löparsystemet är helt av ondo utan det kan vara ett bra sätt för brandmännen 

att lära känna nya kollegor och att lära av varandra och på så sätt utöka sin kunskap. Risker 

som vi ser med löparsystemet är att brandmännen inte alltid känner till området vid den 

stationen som de placeras till, att lokalkännedomen är låg. En annan aspekt är att det kan 

skapa en otrygghet och psykisk press för brandmännen då de kanske inte känner samma tillit 

och förtroende för en främling än den på de som man normalt sätt jobbar med. Vikten av att få 

stöd av arbetskamrater för de anställdas välbefinnande är något som Karasek och Theorell 

(1990) betonar i sin modell. Vi får intrycket av att det finns gott om stöd mellan brandmännen 

och att sammanhållningen på stationen är god. 

Att det har gjorts nedskärningar och att det är anställningsstopp kan även det bidra till en ökad 

psykisk press på brandmännen. En press som enligt oss kan leda till en oro för ytterligare 

nedskärningar och för hur det i sådana fall kan komma att påverka den enskilda. Något som vi 

i slutändan tror ökar de psykiska kraven enligt Karasek och Theorells krav-kontroll-stöd 

modell (1990). En annan sak som vi uppmärksammat är att de betonar att tredje man kan bli 

drabbad av om det inte har tillräckligt med resurser som om en är sjuk och att de därmed inte 

kan bemanna en stegbil den dagen, vi menar att det är något som även kan öka den psykiska 

pressen på brandmännen då en känsla av otillräcklighet uppstår när beredskapen inte är så god 

som kanske skulle önskas.  

En brandman uttrycker att han är öppen för att hitta en annan anställning. En stor anledning 

till detta är att han inte känner att han får någon kompetensutveckling på sin arbetsplats.  

Något vi anser är att betrakta som ett stort problem. Enligt Karasek och Theorells (1990) 

modell är det viktigt med stöd av både arbetskamrater och chefer. Att brandmannen har fått 

intrycket att det inte finns möjligheter till kompetensutveckling anser vi är allvarligt och kan 

enligt Karasek och Theorells (1990) leda till ett sämre välbefinnande.     
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Figur 21 Krav-kontroll-stöd modellen, Sverige 

Vi menar att löparsystemet leder till en ökad press på brandmännen. Att inte känna kontroll, 

att bli inkastad i nya främmande miljöer och ändå förväntas prestera menar vi i kombination 

men en oro för nedskärningar gör att vi anser att de psykiska kraven enligt Karasek och 

Theorells krav-kontroll-stöd modell (1990) kan anses vara höga. Vidare verkar brandmännen 

känna att de har en tillfredställande kontroll över sitt arbete och sin arbetstid men känner en 

bristande inflytande i beslutsprocesser. Detta gör att vi anser att kontroll och beslutsutrymme 

enligt Karasek och Theorells krav-kontroll-stöd modell (1990) är medelhögt.  

Vi ser att de har en bra samhörighet på stationen och stöd från kollegorna men att 

löparsystemet och bristande möjligheter för kompetensutveckling för att vi ser både brister 

och styrkor gällande stöd enligt Karasek och Theorells krav-kontroll-stöd modell (1990). Den 

röda cirkeln i figur 21 visar vart vi menar att skiftformen i SSBF befinner sig i Karasek och 

Theorells krav-kontroll-stöd modell (1990). 

5.5.3. Sammanfattning av skiftformer i Sverige 
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Figur 22 Medvetenhet i systemet, Sverige 
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I figur 22 och 23 visar vi de styrkor och svagheter som vi identifierat inom SSBF. Gällande 

HRO kan vi generellt se att det finns stora svagheter när det kommer till ovilja att förenkla, 

fokus på operativitet och verksamhet samt respekt för kunskap. Anledningen till detta är 

främst löparsystemets utformning samt de konsekvenser som sammanslagningen till SSBF 

inneburit, så som indragning av specialfordon i vissa kommuner. 

Brandmännen anser dock att de har god inflytande över arbetstid, något som inte vi har funnit 

någon anledning att bestrida. Vi har dock funnit brister i brandmännens möjlighet till 

inflytande över beslutsprocesser vilket gör att vi anser att det finns både styrkor och svagheter 

i brandmännens beslutsutrymme och kontroll över sin arbetssituation enligt Karasek och 

Theorells krav-kontroll-stöd modell (1990). Vidare har vi funnit att det finns bristande 

möjligheter till kompetensutveckling, något som vi anser är ett tecken på brister i ledningens 

stöd till de anställda. Samtidigt menar vi att det finns en samhörighet och gemenskap. 

Sammanfattningsvis menar vi att det enligt Karasek och Theorells krav-kontroll-stöd modell 

(1990) finns både styrkor och svagheter gällande stöd till brandmännen. Vad gäller psykiska 

krav enligt Karasek och Theorells krav-kontroll-stöd modell (1990) menar vi att 

löparsystemet samt oron inför nedskärningar leder till ökade krav och psykisk press på 

brandmännen göt att vi anser att de psykiska kraven är höga. 
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6. Slutsats 
Vi presenterar här våra slutsatser utifrån de teorier, empiri och den analys vi gjort. Vi vill i 

detta kapitel göra det tydligt för läsaren att vi besvarar uppsatsens syfte. 

Som vi skrev i inledningskapitlet är syftet med vår uppsats att besvara:  

 Vad de olika skiftformerna får för konsekvenser för de anställda och organisationen? 

I empirikapitlet har vi beskrivit den data vi samlat in för hur situationen ser ut i Greater 

Manchester Fire and Rescue Service samt för en brandstation i Sverige inom Storstockholms 

Brandförsvar. Sedan har vi i analyskapitlet fört en diskussion där vi kopplat vår empiriska 

data till den referensram vi tidigare presenterat. Genom denna analys har vi kommit fram till 

och argumenterat för de konsekvenser vi anser att de anställda och organisationen får av olika 

skiftformer. 

Systemet innan 2006 var så vitt vi kan döma ett väldigt personalvänligt system. Den största 

styrkan i systemet innan 2006 låg enligt oss i brandmännens bundenhet till en viss station. 

Denna bundenhet gav brandmännen en samhörighet, trygghet stöd och kontroll över sina 

arbetstider. En svaghet i systemet var att det var dyrt och därför i längden ett ohållbart system. 

En anledning till att systemet var dyrt var p.g.a. den övertalighet som fanns i varje skiftgrupp. 

Trots att denna övertalighet skapade vad vi kallar en återhämtningsförmåga fanns det andra 

sätt som var mer ekonomiskt försvarbara att uppnå denna förmåga. Detta har vi sett exempel 

på i de nuvarande skiftformerna.  

Förändringarna och införandet av det nuvarande systemet bemöttes av starka reaktioner, en 

förklaring till de starka reaktionerna kan ha berott på att det inte gjorts förändringar på 35 år 

och att de tidigare förändringarna varit relativt förskönade ifrån kostnadsbesparingar. Två av 

de förändringar som möttes av starkast reaktioner var borttagandet av sängarna och 

inringningssystemet som gjorde systemet mer omänskligt och mer fokuserat på resultat och 

ekonomisk effektivitet. Konsekvenser har blivit en mindre teamkänsla och mer missnöjda 

brandmän. Det uppkom även brister i träningsmöjligheter som vi anser till och med kan leda 

till fara för tredje man. Trots dessa omdiskuterade nackdelar med främst inringningssystemet 

så kom de nuvarande skiftformerna att teoretiskt vara gynnsamma för räddningstjänstens 

medvetenhet. Det skapades en återhämtningsförmåga i systemet genom att förstärkning alltid 

kan kallas in från sina lediga dagar samt att systemet visar på en respekt för kunskap genom 

att ringa in de brandmännen med bredast kunskap först. 

Då vi endast fått ta del av planer inför framtiden är det svårt att uttala sig om vad det kan få 

för konsekvenser men vi tror att återgå till ett mer lokalt tänkande, med mindre förflyttningar 

som en konsekvens, kommer att förbättra brandmännens välbefinnande då de kommer känna 

en större kontroll över sin arbetssituation. Vi ser det som en tillbakagång till ett mer humant 

system, som sätter större vikt till brandmännens välbefinnande, ett system som kan ta vara på 

det bästa ur systemet innan 2006 och som fortfarande är ekonomiskt hållbart i längden. 

Nedan vill vi visa de sammanfattande tabellerna för båda medvetenheten i systemet och 

brandmännens välbefinnande som vi kommit fram till genom vår analys. Dessa tabeller 
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belyser styrkor och svagheter för de olika skiftformerna. I figur 24 visas effekterna rörande 

HRO (medvetenhet i systemet) och i figur 25 beträffande arbetsmiljö. 
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Figur 24 Sammanfattande tabell för medvetenhet i systemet 
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När vi studerat dessa två ovanstående tabeller har vi uppmärksammat ett generellt mönster. I 

de fall figur 24 uppvisar övervägande styrkor för en skiftform så uppvisar tabell 25 även den 

övervägande styrkor. Samma sak gäller för svagheter. Vi tolkar detta mönster enligt följande: 

när brandmännen är välmående så är organisationen välmående. Med en välmående 
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organisation menar vi att den uppfyller kraven för att vara en HRO och kan skapa en 

medvetenhet. Samma sak gäller omvänt; om organisationens verksamhet flyter på bra så mår 

de anställda inom denna organisation också bra. Återigen gäller samma tankesätt för 

uppvisade svagheter. Detta är något som vi finner stor logik i eftersom det är vår övertygelse 

att om de anställda mår bra på sitt arbete så blir de motiverade till att göra ett bra jobb vilket 

leder till att verksamheten flyter på och fungerar på ett bra sätt. Vi vill också mena att när 

verksamheten fungerar bra så finns det färre saker för de anställda att hänga upp sig på och 

beklaga sig över vilket leder till ett trevligare arbetsklimat. 

Vi hade som mål att vårt kunskapsbidrag i och med denna uppsats skulle vara ge ett bidrag 

till: 

 Hur NPM influerade reformer påverkar en HRO. 

Att införa NPM influerade reformer i en HRO, här i form av kostnadsbesparingar, visade sig 

få konsekvenser för hur man kan organisera arbetet. I vår uppsats har vi sett att 

kostnadsbesparingar inom räddningstjänst ofta drabbar personalstyrkan då denna post står för 

en stor del av kostnaderna. Vi menar att man måste ta hänsyn till att räddningstjänsten är en 

HRO och att det på grund av detta exempelvis måste finnas redundans i systemet vilket även 

ger upphov till kostnader. Enligt vår uppfattning kommer en räddningstjänst utan denna 

redundans i slutändan drabba tredje mans säkerhet. Vi tycker därmed att det finns argument 

för att det inte alltid är ekonomiskt försvarbart att skära ner på personalen eller att försöka 

göra verksamheten mer produktiv genom att ta bort sängarna, något som vi menar kan vara 

kontraproduktivt i en HRO såsom räddningstjänsten.  

Genom uppsatsens gång har vi blivit medvetna om svårigheten med att organisera 

räddningstjänstens arbete på ett effektivt och hållbart sätt utan att äventyra tredje mans 

säkerhet. Exempel på hot, gällande denna balansgången, som vi har uppmärksammat är 

bristande koordination av träning, byte av sängar till fåtöljer vilket försämrade brandmännens 

möjlighet till vila och återhämtning samt förflyttningar som minskade teamkänslan. Alla 

dessa förändringar kan vi finna teoretiskt förklaringar till som i teorin låter försvarbara dock 

har vi upptäckt att detta inte har varit utfallet i praktiken. Vi har kommit till insikten att det är 

så att räddningstjänsten måste få kosta pengar för att brandmännen ska orka jobba på en 

maximal kapacitet under räddningstjänstuppdragen. Som vi ser det skulle vårt samhälle i 

dagens läge inte fungera utan en räddningstjänst. Vi menar att räddningstjänsten måste ta 

hänsyn till ekonomi men för att kunna erbjuda en bra räddningstjänst så måste man även ta 

hand om sina anställda. Personalen inom räddningstjänsten är en av den största 

kostnadsposten men enligt oss också den största tillgången.  
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7. Fortsatt forskning 
I det här kapitlet diskuterar vi kring de tankar och idéer som vi under uppsatsprocessen 

önskat att vi kunde ha tagit upp för diskussion men tyvärr inte haft möjligheten att göra inom 

ramen för denna uppsats. 

Vi har sett att det finns stora möjligheter till fortsatt forskning inom detta område och anser att 

denna uppsats behandlar ett omdiskuterat ämne. En aspekt som vi inte haft möjlighet inom 

denna uppsats att beröra men som vi finner vara av intresse skulle vara att undersöka 

produktiviteten inom de olika skiftformerna. Vi har funderat över huruvida det går att 

organisera ett skift så att brandmännen kommer jobba mer eller mindre produktivt eller om 

den mänskliga faktorn gör att brandmännen inte orkar vara produktiva hela tiden.  

Ett annat intressant perspektiv att ta upp skulle vara huruvida räddningsstatistiken förändrats 

och om det går att koppla till förändringar i skiftformer. Den stora frågan som förmodligen 

alla räddningstjänst organisationer vill ha svar på: hur organiserar vi oss på bästa sätt för att få 

en så bra räddningstjänst mot samhället som möjligt. Finns det någon skiftform som är bättre 

än någon annan och hur kan man göra denna form ekonomisk försvarbar? 

Vi ser även möjligheten till att göra en mer omfattande och fokuserad studie kring 

arbetsmiljöeffekter av skiftarbete. Det finns många organisationer och verksamheter som 

använder sig av skiftarbete och det är vår tro att många av dessa skulle ha ett intressera av att 

läsa hur de får en så hållbar och välmående personal som möjligt.  
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9. Bilaga 

9.1. Bilaga 1: Presentationsbrev till GMFRS 
Dear Mr. /Mrs. 

We are master students from Linköping University in Sweden. Linköping University is one of 

Sweden´s larger academic institutions with around 27 000 students. LiU, as we often call it, is 

one of the most important multi-faculty universities in Sweden. Since the start in the late 60’s, 

LiU has been an innovator, creating new degree programmes and new ways to tackle research 

problems. (For more information, please visit http://www.liu.se/?l=en)  

This spring we are writing our Master Thesis in Business Administration. The thesis is 

sponsored by MSB- Swedish Civil Contingencies Agency. The task of the MSB is to enhance 

and support societal capacities for preparedness for and prevention of emergencies and crises. 

In collaboration with other stakeholders the MSB develops the individual’s and society’s 

capacity to prevent, deal with and learn from emergencies and disasters. (For more 

information, please visit http://www.msb.se/en/) 

The purpose of our thesis is to contribute to a greater understanding of which consequences a 

change in work hours would have on the effectiveness and efficiency in the fire and rescue 

services in Sweden. The study will examine the opportunities to make the work hours in the 

fire and rescue service more effective in Sweden. The aim with our thesis is to present, what 

consequences this kind of changes can have on the organisation, to MSB.  

We would like you to be a part of our study and to get the opportunity to be part of our master 

thesis. We have heard that you are far ahead within the area we are interested in. Hence, we 

think that your work would be very interesting and useful for us to study and draw 

conclusions from. 

We hope to spend one week in Manchester in the end of March. During this week we would 

be grateful if it would be possible to arrange interview with your help. First of all, we would 

like to interview one or two managers who are in charge of planning and scheduling the 

firefighters work hours. We would also like to visit one or two fire stations and interview 

firefighters of different ages and time in service. 

The result of the study will, of course, be dealt with cautiousness; we will only publish 

interview statement which have been approved by the interviewee and everyone who we refer 

to in the thesis will have the opportunity to be anonymous.  

After our visit in Manchester we hope to be able to draw conclusions and explore the 

possibility as to what changes can be made in the Swedish fire and rescue service. 

We would be grateful for your help. 

Best regards  

Caroline Johansson and Linnea Svensson 

http://www.liu.se/?l=en
http://www.msb.se/en/
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9.2. Bilaga 2: Presentationsbrev till SSBF och Kommunal 
Hej, 

Vi är två studenter, Caroline Johansson och Linnea Svensson, vid Linköpings Universitet. Nu 

under våren 2011 skriver vi vårt examensarbete i företagsekonomi. Syftet med vår uppsats är 

att bidra med en ökad förståelse för vilka effekter en arbetstidsomläggning med avseende på 

effektivitet inom kommunal räddningstjänst kan ha.  

Uppsatsen skrivs på uppdrag av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). 

Enligt MSB kan det finnas möjligheter till att öka den produktiva arbetstiden genom en 

förändring av schemaläggning och omorganisering av arbetstiden. Vad vi har förstått så kan 

det även vara ett ämne där det finns många starka åsikter kring, vilket vi anser gör det till ett 

intressant och viktigt ämne att studera. 

Studien kommer bygga på två fallstudier. Till största del kommer uppsatsen bygga på Greater 

Manchester Fire and Rescue Service i Storbritannien och det förändringsarbete som de 

genomförde under 2003/2004 som syftade till att effektivisera sin verksamhet. Vi kommer 

inom några veckor åka till Manchester för att utvärdera de förändringar som de vidtog. Vi vill 

titta på förändringarna som skett ur ett arbetsgivar- och arbetstagarperspektiv, d.v.s. att vi vill 

både få med brandmännens åsikter men även facket. Vår ambition är att dra slutsatser från 

fallet i Manchester för att sätta in dessa i en svensk kontext. Det är här ni kommer in i bilden.  

Som en andra fallstudie, skulle vi vara tacksamma om vi fick komma till er som en del i vår 

datainsamling inför vår analys. Denna möjlighet skulle medföra att vi skulle få kunskaper 

kring hur er verksamhet är uppbyggd, vilket skulle vara tills stor nytta då vi inte tidigare har 

några förkunskaper om denna bransch. Vi har en förhoppning om att få en inblick i hur en 

vardag kan se ut på er brandstation, vilka uppgifter som genomförs och vilka rutiner som 

finns.  

För att göra det skulle vi vilja intervjua 3 brandmän som varit anställda olika länge och/eller 

är av olika åldrar inom räddningstjänsten. Vi önskar även intervjua 1 arbetsledare. Utöver 

dessa intervjuer avser vi att anteckna våra egna intryck efter de observationer vi gjort. Den 

information som vi erhåller från er kommer vi givetvis vara försiktiga med när det gäller 

spridningen till andra obehöriga. Informationen från intervjuerna kommer att transkriberas 

och eventuellt finnas med som en bilaga till vår färdiga uppsats. Självklart publicerar vi 

ingenting som inte har godkänts av den intervjuade.  

Arbetstidsomläggning är ett ämne som hela tiden är aktuellt. Vi skulle vara mycket 

tacksamma över ert bidrag till vår uppsats. 

Om ni har möjligheten att hjälpa oss skulle det innebära en stor hjälp på vägen för oss. 

 

Med Vänliga Hälsningar 

Caroline Johansson och Linnea Svensson 
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9.3. Bilaga 3: Intervjuguide  

Inledande frågor 

Vad är din befattning?  

Vad har du för arbetsuppgifter? 

Brandman 

Schema och arbetsmiljö 

Hur ser din skiftgång ut? 

- Hur långa pass har ni? Hur mycket ni jobba under en månad? Per vecka? 

- Trivs du med din skiftgång? 

Har du upplevt någon förändring i skiftgången under dina år som brandman? 

- Vad tror du var orsakerna bakom förändringen? 

- Fick det några konsekvenser för dig? 

Rutiner 

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 

- Hur mycket förebyggande arbete genomför ni? 

Vilka utryckningar åker ni mest på? 

- Samarbete mellan olika brandstationer? 

Resurser 

Har du märkt av några nedskärningar inom räddningstjänsten under din tid som brandman? 

-  Vad fick det för konsekvenser för dig?  

Om ni skulle få en större budget, 

- Vad tycker du att pengarna borde användas till?  

 

Huvudkontoret (Kompletterande frågor till de ovan) 

Budget och planering 

- Har det skett några förändringar under de senaste åren? 

- Vilken aktör har störst påverkan/inflytande?  

Vad är viktigt att tänka på vid planering/schemaläggning? 
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Kommunal 

Vilka representerar ni? 

Vilka frågor arbetar ni med just nu? 

Förändringar, 

- Inställning 

- Historisk utveckling 

- Framtid 

Vad är ert mål med verksamheten? 

Bildning av SSBF 

Dagens skiftgång 

Åsikter om det vi hört i Manchester 


