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Sammanfattning 

Studiens syfte var att med kvalitativ metod finna kunskap kring begreppet flexibilitet hos chefen inom 

räddningstjänsten. Detta utifrån vad forskningen påvisat kring ökad flexibilitet för att förstå, kunna 

ändra och använda erfarenheter för att möta rådande globalisering och snabba omväxling som sker i vår 

omvärld. Eftersom räddningstjänstens chef måste kunna ta snabba beslut och snabbt skifta sitt arbete 

är det intressant att undersöka just denna yrkeskategori med frågeställningar om just deras erfarenheter 

och upplevelser. Eftersom undersökningen var av kvalitativ metod skapades en intervjuguide med 

frågor kring arbetsuppgifter, förmågor och egenskaper som ansågs vara lämpliga i yrket med 

fördjupning i begreppet flexibilitet. Cheferna skulle också vara föräldrar för att kunna besvara frågor om 

kopplingen flexibilitet och/i föräldraskapet. Intervjuerna riktades till chefer inom räddningstjänsten i 

mellansverige och totalt fyra intervjuer genomfördes, där varje intervju tog ungefär 45 minuter vardera. 

Resultatet av den kvalitativa studien visade att hög operativ kunskap, tydlighet samt att vara flexibel var 

viktigast. Men även att kunna hantera och tilltalas av det ansvarsfulla arbetet som chef inom 

räddningstjänsten avser. Resultatet visade även att det fanns få eller inga direkta fördelar med 

föräldraskapets flexibilitet i arbetet som chef, men däremot upplevde cheferna att de utvecklade en 

större flexibilitet som förälder tack vare sitt arbete. 

 

Nyckelord: arbetspedagogik, chef, flexibilitet och föräldraskap 
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Inledning 

En aspekt av det flexibla tänkandet är att hantera förmågan till det hastiga och 

föränderliga samhället som vi lever i. I första hand ställs chefer och beslutsfattare i 

organisationer inför utmaningar i vår globaliserade värld med marknadens snabba 

föränderlighet som ställer högre krav på flexibilitet och ständigt inhämtande av ny 

kunskap (Karlsson, 2005). Karlsson (2005) menar att organisationerna behöver 

acceptera den ständigt föränderliga tillvaron vi lever i och individers förmåga att anta 

förhållningssätt till flexibilitet är ett sätt att hantera detta. I det organisatoriska 

sammanhanget fungerar flexibiliteten som en färdighet inför såväl kompetens-

utveckling som förändring och utveckling. Den pedagogiska forskningen blir därmed 

inte helt oviktig, eftersom den fungerar som ett tvärvetenskapligt ämne tillsammans 

med kognitiv psykologi och sociologi. Därmed kan vi förstå de mekanismer i en 

lärandeprocess, där flera faktorer samverkar för att kunna se, hantera och fullfölja 

kunskapen i en viss riktning (Svensson, 2005). 

Med flexibilitet i denna uppsats avses den benägenhet hos en person att utföra 

variationer av aktiviteter eller ställningar som korrelerar med andra förändringar eller 

önskningar (Furåker et al, 2007). 

Arbetstagare som också är föräldrar till barn skulle enligt Rimbau-Gilabert et al (2009) 

utvecklat en kognitiv flexibilitet som en effekt av föräldraskapet. Den kognitiva 

flexibiliteten innebär exempelvis att arbetstagaren som har uppfostrat barn skulle 

kunna ha en ökad medvetenhet om betydelsen av att göra val. Detta har i sin tur 

inneburit en vinst för arbetsgivaren i form av organisatorisk nytta tack vare 

arbetstagarens kognitiva flexibilitet. Den individuella anpassningsbarhet till den 

rådande situationen samt själveffektiviteten är andra delar av flexibilitet som visat vara 

till gagn i organisatoriska sammanhang, men även i sociala sammanhang såsom tron 

på andras förmågor till flexibilitet (Rimbau-Gilabert et al, 2009). Även föräldraskapet 

involverar den pedagogiska forskningen i ett brett spektrum. Förälderns krav och 

sociala förväntningarna samt förmågan till flexibilitet, innebär en roll som uppfostrare. 

Därmed skulle föräldern kunna vara ett intressant studieobjekt, inte minst i ett 

arbetssammanhang eftersom förälderns ständiga roll även syns på arbetsplatsen 

(Aarsand, 2014). 
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Hypotesen om att personen som är på arbetet är en förälder även om denna är på sin 

arbetsplats och att ta bort den ena eller den andra rollen torde vara omöjligt. Därmed 

är tesen om att kunskaper som föräldraskapets roll givit även skulle kunna vara till 

gagn i organisationen, inom HR eller till chefer och andra berörda parter vara 

intressant att undersöka. Detta eftersom det informella lärandet som föräldern 

anammat tack vare barnfostrande, har visat sig vara en del av det flexibla tänkandet 

(Rimbau-Gilabert, 2009). Och att undersöka det flexibla tänkandet närmare i en 

empirisk studie skulle kunna bidra till mer än mer kunskap till den organisatoriska 

nyttan. 

 

Det behövs kunskap om flexibelt tänkande hos chefer inom räddningstjänsten och/om 

hur föräldraskap kan bidra till flexibilitet. Därför avser jag att undersöka närmare detta 

i min kandidatuppsats. Hos medarbetare i allmänhet men chefen inom 

räddningstjänsten i synnerhet torde den flexibla förmågan vara ständigt närvarande. 

Därför är det intressant att med kvalitativ undersökning fråga om deras erfarenheter 

och upplevelser kring väsentliga förmågor och egenskaper i deras arbete. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att skapa kunskap kring begreppet flexibilitet hos chefer 

inom räddningstjänsten. Studiens fokus ligger på chefernas formella uppdrag men 

även i viss grad på övrigt familjeliv och då speciellt föräldraskap. 

 

 Studiens frågeställningar är: 

• Vilka förmågor och egenskaper anser chefer inom räddningstjänsten vara 

viktiga för dem, speciellt avseende flexibilitet i arbetet? 

• Vilken eventuell betydelse har föräldraskap för dem, för utvecklandet av 

flexibilitet? 
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Tidigare forskning 

Vuxnas lärande 

För en vuxen person, över 18 år, kan ett lärande innebära en formell utbildning i 

sådana sammanhang är betyget ett mått på elevens prestation i förhållande till 

kunskapskraven (Skolverket, 2017).  Men en vuxen person som fortsätter att lära sig i 

och med en arbetsplats blir inte längre mätbar på samma sätt. En vuxen person kan 

dock nå resultat tack vare utbildning och utveckling i arbetslivet, exempelvis i form av 

löneökning på grund av uppnådda mål. Men att ständigt utveckla sina kognitiva 

förmågor innebär en ständigt bredare utvecklingsrepertoar (Egilius, 2009). Ett 

lärande kan innebära vissa svårigheter eftersom begreppet lärande är ett så vitt 

begrepp. Jag ämnar fokusera på lärandet såsom kunskaper som erfars genom den 

lärandes erfarenheter eller närmare beskrivet uppfattningar om sitt lärande, vilket det 

egentligen handlar om (Marton och Booth, 2000). Detta eftersom det skulle vara 

intressant att undersöka hur den erfarenheten eller uppfattningen av att vara förälder 

samt hur eller om dess lärande kan sättas in i ett arbetsperspektiv. Exempelvis 

beskriver Gärdenfors (2010) att det finns många intressant aspekter av att ta reda på 

vilket sätt som ett informellt lärande går till för att få till ett fungerande och effektivt 

formellt lärande. Detta går att förstå då människan förr lärde sig saker genom 

berättande, imitation och genom att visa. I vår tid är dessutom medier, bilder och 

internet ett vanligt sätt att ta del av kunskaper, i det så kallade kunskaps- och it-

samhället (Gärdenfors, 2010). Svensson (2005) diskuterar i sin artikel att den 

expanderande formella utbildningen också kräver ett annat typ av lärande i såväl 

samhälle som organisationer. Ett ökat krav av pedagogiskt tänkande, en ökad 

pedagogisk medvetenhet och kunskaper kring enskilda personers lärande. 

 

Vuxnas lärande som informellt lärande 

Processen i det informella lärandet kan lätt tas för given. Den informella inlärningen 

organiseras lika i gemenskaper för såväl barn som vuxna, vilket även kan skönjas ha 

några gemensamma funktioner, nämligen att den är icke didaktisk, den ombäddas av 

meningsfull aktivitet, den bygger på den lärandes initiativ, intresse och val. 
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Det informella lärandet bedöms inte av någon extern part och kunskapen inhämtas 

med stöd av de som bidrar till aktiviteten. Deltagarna är ärliga i sina idéer och 

kunskaper. Några sätt att organisera det informella lärandet, som inte är organiserad 

med instruktioner, kan vara exempelvis via arbete, familje- och gemenskapsmiljöer 

eller andra vuxna gemenskapspraktiker vilket omfattar information och/eller 

kompetens angående språk, föräldraskap, religiös utveckling, medicinskt stöd till 

andra och familjer, arbetskompetens etcetera (Rogoff et al, 2016). De som involveras 

av det informella lärandet är det faktiska svaret; alla, men det specifika svaret är; det 

beror på miljön. Det informella lärandet hos vuxen till barn varierar i termer av kultur, 

etnicitet och i den sociala gemenskap eller klassen beroende på hur involverade 

personerna är. Variationerna i lärandet beror alltså på miljöer och sociala 

organisationer. Således är den fostrande inverkan på barn i den dagliga familje- och 

gemenskapsmiljön som inte är präglade av för mycket instruktioner. Samtidigt visar 

forskningen att det kan förekomma olikheter i olika befolkningar i olika utsträckningar 

där inkluderandet i familj och miljö eftersträvas och där det informella lärandet sker 

(Rogoff et al, 2016). 

 

I Gustavsson och Rydstedts (2009) artikel beskrivs hur den formella utbildningen i 

många fall behöver ett autentiskt lärande, det vill säga verkliga händelser där teorin 

och praktiken möts för ett lärande för livet. Således belägger även svensk forskning att 

ett lärande som sker i en praktikgemenskap också är av vikt för lärandet. Alltså borde 

det informella lärandets process vara av lika stor vikt som det formella lärandet. Även 

Jaldemark (2013) förklarar komplexiteten i lärandet mellan relationen och 

sammanhanget. Samt att lärandet förklaras genom det fenomen där individen befinner 

sig i växelverkan mellan informellt och formellt lärande. 

 

Flexibilitet i organisationen och arbetet 

I flera år har diskussioner kring flexibilitet i arbetet förts. Forskningen talar för en 

bredd i vad denna flexibilitet innebär. Med detta sagt finns inte ett väldefinierat 

begrepp som har en gemensam betydelse för flexibilitet, eftersom olika författare 

menar olika saker om vad flexibilitet innebär. 



 

5 
 

I forskning kring human resource development (HRM) talas om flera olika typer av 

flexibilitet; bland annat i arbetstid, den fysiska arbetsplatsen, personalomsättning och 

andra organisatoriska- och medarbetaromstruktureringar. De som deltar i en 

organisations flexibilitet med dess förändringar är såväl medarbetaren och personen, 

men även organisationernas system i form av processer och IT kan komma att 

förändras över tid. Men i denna uppsats fokuserar vi på människans flexibilitet i 

arbetet (Furåker et al, 2007). 

 

Eftersom denna uppsats undersöker begreppet flexibilitet har en del olika förklaringar 

till begreppet flexibilitet återfunnits. Exempelvis är enligt Nationalencyklopedin (NE) 

förklaring till begreppet flexibilitet: förmåga till anpassning till skilda situationer, i en 

intellektuell mening (ne.se).  I denna uppsats kommer fokus på definitionen av 

flexibilitet vara enligt Furåker et al (2007), att flexibilitet innebär benägenhet hos en 

person att utföra variationer av aktiviteter eller ställningar som korrelerar med andra 

förändringar eller önskningar. Således är begreppet flexibilitet närliggande 

Nationalencyklopedins förklaring, om än mer utvecklat i sin förklaring. Men det kan 

ändå vara av god idé att ha i beaktande och vara mottagliga för andra sätt att se på 

begreppet, i ett analytiskt perspektiv, för att inte begränsa någon eventuell ny kunskap 

kring begreppet flexibilitet. Även om variationen innebär flexibilitet med nyanser av 

förändringar kan även en definitiv förändring ske till något helt nytt. En intressant 

metafor är av en kameleonts föränderlighet i färger på dess kropp kan både förändras 

och vara konstant (Furåker et al, 2007). 

 

Det är intressant att ta del av historia, hur de tidigare sett ut kring olika diskurser i vår 

värld, detta eftersom vi där ser förändringar och utveckling, att inget står still utan att 

ett försök att göra världen ständigt bättre hela tiden finns med i människans sätt att 

tänka och viljan till förändring. I ett historiskt perspektiv på flexibilitet visar 

litteraturen på nyanser av olika fokusområden under 1900-talet. I en kort resumé kan 

vi se att forskningen kring flexibilitet på arbetsmarknaden gått från rationella 

marknadsfunktioner under 1950-talet. Under 1970-talets låg fokus på medarbetarens 

tidsflexibilitet på arbetet. Vidare under 1990-talet uppmärksamheten kring flexibilitet 

gällande förmåner i arbetslivet. 
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Numera sägs cheferna i Sverige ha tagit över kring hur arbeta med flexibiliteten jämfört 

med tidigare, då såväl arbetarna som fackföreningar tappade röst i frågan (Furåker et 

al, 2007). Förhoppningsvis eftersom chefer arbetade tätt tillsammans med med såväl 

medarbetare som fackföreningar, men även med HR, i diskussioner kring de 

gemensamma värdena om hur arbetet bäst ser ut för de anställda. Ett litet sidospår 

men en annan intressant historisk iakttagelse har varit människans villighet till 

flexibilitet men ekonomins kraft till stabilitet. Samtidigt som människan krävt 

flexibilitet så har det inte fått kosta i ekonomiska termer. Detta är en ständig kamp i 

HRD, de mänskliga värdena och ekonomin. Gällande dagens diskussioner kan skönjas 

framtidsrapporter där flexibilitet tar sig mer i uttryck kring ohälsotal med stress och 

sjukskrivningar och att passa in i en globaliserad värld med en ständigt föränderlig 

tillvaro tack vare IT och snabbt informationsflöde. Men även frågor kring datorisering 

och robotiseringens inverkan på den arbetade människan (Futurion, 2016). Även 

Försäkringskassans analys tyder på ökade ohälsotal gällande psykisk ohälsa 

(Försäkringskassan, 2016). Även om det finns ett intresse av att förstå och försöka se 

trender i framtiden så framkommer ohälsoantal kring psykisk ohälsa, men som vi ännu 

inte helt ser orsaken till. 

 

Bra eller dåligt med flexibilitet? 

Om vi frågar oss om flexibilitet alltid är önskvärt i en arbetskontext återfinns en hel 

forskning kring detta. Men för att förstå fördelarna blir det intressant att se till 

nackdelarna, då vi kan behöva se i termer av motsatser. Motsatsen till flexibilitet är 

rigiditet (Karlsson, 2006). Karlsson (2006) har gjort en litteraturöversikt över 

flexibilitetsbegreppet och menar att den både kan vara förvirrande och inkongruent. 

En riktning i denna uppsats litteratursökningen har därför blivit om flexibilitet är bra 

eller dålig. Slutsatsen av Karlsson (2006) artikel visade sammanfattningsvis att 

flexibilitet har olika betydelser för arbetsgivaren och den anställda och det som oftast 

undersöks är organisationens perspektiv. Annat som framkom var frågan kring 

incitamenten till flexibilitet. För de anställda handlade flexibilitet oftare om 

arbetstiden, familjeliv kontra arbete och liknande. Medan den organisatoriska 

drivkraften låg i allt större marknadsmässiga konkurrensen, globalisering, 

teknologiska förändringar och värdena kring kompetensutveckling. 
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Även om flexibilitetsfrågorna ter sig starkare hos organisationen gäller det ändå att 

handha ett balanserat och säkert sätt gentemot de anställda. Därmed kan noteras att 

även organisationens flexibla idéer faller direkt på de anställda som utgör arbetet så 

sker detta i ett nära samarbete. Där av har begreppet flexicurity myntats, för att de 

anställdas eventuell hot gällande flexibilitet mötas med en säkerhet. Flexibilitet är 

alltså både bra och dåligt beroende på hur den används i organisationen (Karlsson, 

2006). 

 

Flexibilitet hos chefen 

Human resources management (HRM) bygger på beteendevetenskapliga ämnen och 

företagsekonomi. HRM kan också förklaras fokusera på ledning och förvaltning i nutid, 

medan human resources development (HRD) inriktar sig mer på utvecklingen inför 

framtiden. Såväl HRM som HRD handhar intressen i såväl organisation- och 

personalfrågor, där kompetens- och utvecklingsfrågorna står i agendan (Nilsson et al, 

2011). I praktiken, ute på själva arbetsplatsen behöver vi dock inse att dessa HRM och 

HRD används på olika sätt beroende på offentlig eller privat sektor, vilket typ av företag 

etcetera. 

 

Chefen har till uppgift att erlägga flertal uppgifter för att främja arbetet med att bemöta 

ett flertal behov. Chefen behöver bygga nätverk, sätter agendor, inspirera och 

entusiasmerar, utvecklar medarbetare och utför sitt vardagliga arbete etcetera. Chefen 

själv befrämjas utveckling tack vare sina mångsidiga uppgifter, men det kan också visa 

sig vara en utmaning att hantera dess mångfald av uppgifter. Därmed behövs en 

flexibilitet gällande förhandlingar och medlande för att nå målen i sitt arbete. Med 

andra ord kan chefen förklara hur denne hanterar de olika uppgifterna efter olika 

utformanden med såväl relationer som sätt agera för att nå olika mål (Hermann, 1995).  

I en närmare syn på ledarskapsforskningen skulle vi kunna kalla detta för det 

transformella ledarskapet, där chefen fungerar som en entusiasmerande person som 

får andra att transformeras till att ta fram sina bästa sidor och växa inför att hantera 

och utföra sina arbetsuppgifter. Här spelar värden såsom etik, emotioner, värden och 

långsiktiga mål. Rollen hos ledaren handlar ofta om ett karismatiskt och visionärt sätt 

att leda (Northouse, 2016). 
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Flexibilitet blir därmed ett intressant begrepp att diskutera tillsammans med 

ledarskapet, eftersom litteraturen beskriver den komplexitet och mångfald i en chefs 

arbetsuppgift tillsammans med ett sätt att få andra med sig och utföra uppgifter för att 

nå fram till organisationens mål. 

 

Robinson (2016) har undersökt relationen mellan ledarstil och inlärningsstil. Här 

framkommer att om ledare anammar ett brett spektrum av ledarstilar, det vill säga 

flera ledarstilar, korrelerar detta med att lära sig att anamma större flexibilitet i 

ledarskapet. Det gäller således att gå vidare från att använda ett sätt att leda till att öka 

flexibilitet genom att hantera många komplexa situationer i sitt ledarskap, för då 

tenderar chefen att lära sig den flexibilitet som utförandet kräver. 

 

Flexibilitet hos föräldrar 

Föräldraskap handlar till stor del den stora ansvaret som bärs över sitt barn. Det kan 

handla lika mycket att som förälder själv ta ansvaret men likväl kunna tillåta andra att 

ansvara för ditt barn. Exempelvis barnvakt, förskola, skola etcetera. Här lämnar 

föräldern ansvaret till andra, där denne även kan handha ett förtroende, tillit och 

ansvara för sitt barn. Men även andra nyanser framträder såsom att engagera lärande 

aktiviteter såsom skola, lektioner och andra lärandeverksamheter för barnet. Barnet 

behöver även uppmärksamhet inför i bland annat till ett kommunikativt och empatiskt 

socialt liv. Dessa aktiviteter hjälper till att såväl forma som fostra, men även att skapa 

övrigt i livet att fungera med arbete och vardag (Aarsand, 2014). 

Här finns några av de flertal utrymmen som en förälder behöver hantera i sitt 

föräldraskap. Allt detta tillsammans med sin egen utveckling och sitt arbete. Men även 

för att skapa ett meningsfullt liv för hela familjen och för var och en. 

 

Idén om att de egenskaper som är värdefulla i ett arbetssammanhang vore i motsats 

till de karaktärsdrag som behövs i ett familjeliv har skapat en separation mellan arbete 

och familjeliv. Vilket även har förminskat värdet av den inlärning som återfås i den 

miljö som finns i hemma- och familjelivet med barn. I forskningen återfinns argument 

att informellt lärande som sker med barnuppfödning kan förse tyst kunskap som kan 

vara värdefulla i arbetssituationer. 
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Forskningen utgår från utvecklingspsykologin, med fokus på föräldraskapet, där 

forskare funnit koppling mellan arbetsinställningar där det flexibla tänkandet ingår. 

Det flexibla tänkandet yttrat sig genom förälderns mångfald av vad ett fostrande för en 

annan människa innebär, där även föräldern ständigt lär sig utifrån rådande situation 

som bemöts, vilket leder till en öppenhet inför nya idéer och ett flexibelt tänkande. Det 

finns även exempel på att kapaciteten att bemöta krissituationer eller bemötandet av 

det annorlunda och oväntade situationer var utvecklande för föräldrar genom 

fostrande erfarenheter. Föräldraskapet kräver flexibilitet i sinne och tänkande, samt 

förmågan att svara, förhandla och anpassa till förändrande behov och krav (Rimbau-

Gilabert et al, 2009). 

 

Även om en person inte själv har barn  kan samspel med barn göra det möjligt för den 

vuxne att bli mer kreativ och kognitivt flexibel. Den kognitiva flexibiliteten reflekterar 

en persons medvetenhet till en given situations val och alternativ, villighet att vara 

flexibel, agera i en situation samt tron på förmågan att vara och att handha ett mer 

flexibelt sätt (Rimbau-Gilabert et al, 2009). 

 

Metod 

Kvalitativ metod 

Det är lämpligt att genomföra denna studie med kvalitativ metod, eftersom syftet är att 

tolka och förstå personers erfarenhet och upplevelser samt att bidra med förståelse för 

det undersökta fenomenet. Kvalitativ metod är också vanligt inom denna typ av 

samhällsvetenskaplig forskning (Bryman, 2011). Relevanta frågor utifrån 

undersökningens syfte och frågeställningar utformas.  Frågorna kommer att ställas 

med hjälp av en intervjuguide av semistrukturerad karaktär. I denna typ av 

intervjuguide finns förberedda frågor utformade men det finns ändå möjlighet att 

ändra ordningsföljden på frågorna eller att vid behov kunna omforma frågorna, men 

även att kunna ställa följdfrågor eller be informanten om förtydligande i svaren (Kvale, 

1997). 
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Urval 

Intervjuerna har skett med chefer inom räddningstjänsten i tre områden inom en 

kommun i mellansverige. Efter att ha intervjuat en person fick denna i sin tur ge förslag 

på kollegor som kunde fungera som informanter med bidrag till denna uppsats. 

Därmed har ett så kallat snöbollsurval skett, vilket innebär att en informant ger förslag 

till andra personer som har samma ställning och kan vara lämpliga att intervjua 

(Bryman, 2011). Vilka även tillfrågades. Beroende på tidsaspekt och intresse tackade 

den tillfrågade ja eller nej till förfrågan om att bli intervjuad. 

 

Skapande av intervjuguide 

Intervjuguiden har skapats utifrån studiens syfte och frågeställningar samt tidigare 

forskning inom områdena. När dessa frågeteman och frågor skapades, har ett för 

intervjupersonerna så begripligt språk som möjligt använts, vilket är eftersträvansvärt 

i denna typ av datainsamling (Bryman, 2011). 

 

De första frågorna i intervjuguiden har innefattat bakgrundsfrågor, såsom antal år i 

branschen, som chef samt hur en vanlig arbetsdag kan se ut. Detta har medvetet gjorts 

för att jag som intervjuare ska skapa mig större förståelse kring deras arbete och för att 

kunna använda ett så lika språk som möjligt vad gäller facktermer eller dylikt. 

Samtidigt som jag som intervjuare visar ett intresse i deras yrke samt känna trygghet i 

intervjusituationen. Även för mig som något ovan intervjuare. I den semistrukturerade 

intervjuguiden har således funnits inledande frågor, uppföljningsfrågor, sonderings-

frågor, preciserande frågor, direkta frågor, indirekta frågor och medvetna beslut om 

tystnad och speglingar i form av tolkande frågor för att uppmuntra och visa intresse 

under intervjusituationen (Bryman, 2011). 

 

Datainsamling 

Fyra intervjuer har utförts. Mättnad vid datainsamlingen tillkom efter fyra intervjuer.  

Redan efter den tredje intervjun sågs ett mönster i och med att de tre intervjuperson 

beskrev samma saker, om inte med olika formuleringar. 
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Därför gjordes en fjärde intervju vilket bekräftade det som sagts innan dess. Med detta 

gjordes bedömning att inte fler intervjuer gav mer eller nytt material till under-

sökningen.   

 

Innan intervjuerna fick informanterna ta del av informationsbrevet (se bilaga 1) där 

väsentlig information om undersökning, etiska forskningsprinciperna samt 

kontaktuppgifter författats. Här fanns även möjlighet till frågor om undersökningen 

att besvaras av studenten. Ingen hade något att fråga eller tillföra innan intervjun 

påbörjats. Varje intervju följdes med hjälp av intervjuguiden enligt bilaga 2. 

Intervjuerna spelades in på diktafon och transkriberas snarligen efter intervjun var 

genomförd. Efter transkriberingen skrevs även sådant som noterats samt övrigt under 

tiden då intervjuerna renskrevs. Detta för att minnas och kanske finna material som 

var användbart vid senare tillfälle eller i själva analysen. Intervjuerna tog cirka 45 

minuter vardera. Informanterna fick välja plats för intervjun i syfte att skapa en trygg 

och lugn plats. 

 

Analys av insamlat data 

Med hjälp av induktiv metod dras generella slutsatser utifrån den insamlade datan, 

med ett försök att komma fram till en slutsats för undersökningen. Därefter ger den 

hermeneutiska metodansatsen möjlighet till kunskaper om ett eller flera fenomen när 

informanterna tillfrågas kring informanternas erfarenheter och upplevelser. 

Efter fyra intervjuer upplevdes en mättnad då även den fjärde informanten i stort sett 

berättade samma saker, om möjligt med olika sätt att uttrycka sig, vilken det insamlade 

datan och resultatutformningen påbörjades (Fejes och Thornberg, 2015). 

Analysfasen i denna undersökning genomgås av aktiv genomgång av insamlat data, 

organisering av datan, nedbrytning av hanterbara enheter, kodning, syntessökning 

med sökande av mönster. Detta för att finna betydande meningar och identifiera 

relevanta mönster för att svara på syfte och frågeställningar (Fejes och Thornberg, 

2015). 
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De konkreta material som varit till hjälp var markeringsfärgsfunktionen i 

wordprogrammet efter renskrivning och därefter har samtliga transkriberingar skrivits 

ut och markerats med överstrykningspennor i olika färger. Inriktningen för analysen 

har varit fokus på subjektiva erfarenheter, där upplevelser, kunskaper och erfarenheter 

varit väsentliga. Direkt efter varje intervju har intervjuarens egna tankar och 

iakttagelser noterats för om möjligt vara väsentligt att ta upp i analysen. 

 

Totalt skapades fem teman: Det som kännetecknar det dagliga arbetet, Vad 

begreppet ledarskap innebär, Viktiga förmågor och egenskaper för chefer inom 

räddningstjänsten, Flexibilitet i arbetet som chef inom räddningstjänsten och 

Betydelsen av föräldraskap för flexibilitet som chef inom räddningstjänst. Dessa 

teman kommer sedan att kopplas med resultat av den tidigare forskningen. 

 

Forskningsetiska principer och överväganden 

I Sverige råder så kallat forskningskrav, vilket innebär att befintliga kunskaper skall 

utvecklas och fördjupas, med ständigt förbättrade forskningsmetoder. Samtidigt har 

individer som ingår i forskningsprojekt rätt till skydd av bland annat den egna 

identiteten, kränkning eller annan skada. Under studiens gång har de forskningsetiska 

principerna (2017) efterföljts med dess fyra huvudkrav, enligt förklaring nedan. 

Informationskravet: innan själva undersökningen är forskaren skyldig att redogöra 

syftet, genomförande och annan relevant information kring undersökningen till 

respondenten. Även information kring frivillighet och att informationen som delges 

endast kommer att användas till just denna undersökning. 

Samtyckeskravet: personen som deltar i denna undersökning har rätt att frivilligt delta 

i studien. Om deltagaren i undersökningen väljer att avbryta studien kommer all dess 

data tas bort. Deltagaren kan när som helst under gången avbryta sin medverkan. Inga 

personer under 15 år intervjuas och därför behövs ingen målsmans godkännande. 

Konfidentialitetskravet: endast forskaren i denna undersökning kommer ha tillgång 

till intervjudatan. 

De bandade intervjuerna kommer att transkriberas och sedan kommer banden att 

raderas eller förstöras. Data kommer att förvaras så att ingen annan kommer åt dessa. 
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Nyttjandekravet: den insamlade datan kommer att endast användas till detta ändamål 

som denna uppsats bidrar till. 

 

All denna information sammanfattas till respondenten i ett informationsbrev gällande 

informerat samtycke innebär att respondenterna kommer att få information via ett 

informationsbrev i god tid innan intervjun. I informationsbrevet finns bland annat 

information om studiens syfte och tillvägagångssätt, konfidentialitet med information 

att de bandade intervjuerna raderas till uppsatsen är godkänd, hur intervjumaterialet 

hanteras samt att deltagande är valfritt och att personen har rätt att avbryta sin 

medverkan när som helst under undersökningens gång (se bilaga 1). 

 

 Kvalitetsaspekter 

I kvalitativa undersökningar används kvalitetsbegreppet tillförlitlighet, där det 

innebär att undersöka det som avses och går att undersöka med hjälp av vald metod. 

Därmed är det av stor vikt att göra undersökningen på ett så tillförlitligt och trovärdigt 

sätt som möjligt. Även textens utformning och tydlighet anger kvalitet i uppsatsen 

(Fejes och Thornberg, 2015).   

 

De utmaningar jag kan se i intervjutillfället är att skapa en trygg och tillförlitlig miljö 

för att respondenterna ska vilja delge de tankar, erfarenheter och kunskaper de bär på. 

För mig blir det således viktigt att i god tid avsätta tid och ge information. Om 

respondenten vill se intervjufrågorna innan avsatt intervjutid finns möjlighet till det. 

Det kan också vara värdefullt att respondenterna får välja var de helst vill intervjuas 

någonstans och vilken tid som passar respektive informanten bäst (Kvale, 1997). 
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Resultat 
Här redovisas resultatet av sammanfattningen av intervjuutskrifterna från studiens 

fyra informanter (chefer inom räddningstjänsten i mellansverige): 

 
Tabell 1. Grundläggande information om studiens deltagare. 
 Antal år i branschen Antal år som chef 

Informant 1 11 4 

Informant 2 17 5 

Informant 3 14 4 

Informant 4 34 10 
 
Arbetet med att sammanfatta resultaten i teman har skett utifrån studiens syfte, 

frågeställningar, intervjuguide samt tidigare forskning. Totalt skapades fem teman: 

Det som kännetecknar det dagliga arbetet, Vad begreppet ledarskap innebär, 

Viktiga förmågor och egenskaper för chefer inom räddningstjänsten, Flexibilitet i 

arbetet som chef inom räddningstjänsten och Betydelsen av föräldraskap för 

flexibilitet som chef inom räddningstjänst. Dessa fem teman utgör som sagt studiens 

huvudresultat och presenteras nedan. 

 

Det som kännetecknar det dagliga arbetet 

Informanterna tillfrågades om hur en vanlig arbetsdag kunde se ut och det framkom 

att samtliga arbetade i skift fördelat på helg-, natt-och dagpass). Samtliga informant-

er beskrev hur de strukturerar upp arbetspassen och samtliga svarar att de har ett 

gemensamt möte till att börja med för att strukturera upp dagen så att det blir tydligt 

för alla vad som ska göras och ungefär vilken tidpunkt. En av informanterna sade till 

exempel att de ”börjar med att sitta en halvtimme ungefär” för att planera den kom-

mande dagen (informant 1) och en annan sade att de också började dagen med en 

samling eller uppställning ”där man eller jag går igenom dagen lite” (informant 3). 

Samtliga informanter svarar även att de alltid har gemensam fysträning, övningar, 

socialt umgänge typ fika eller lunch och att de alltid är redo för när larmet kommer 

att gå. 
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Vad begreppet ledarskap innebär 

Eftersom den empiriska undersökningen handlar om ledarskap, tillfrågades 

informanterna om vad just ledarskap innebar för dem. Tre av fyra informanter svarar 

att det först och främst handlar om ett förtroendeuppdrag från sin arbetsgivare, men 

även att det gäller att uppnå förtroende i fortsatt arbete gentemot sin arbetsgrupp. 

Att ledarskap även handlar om att motivera, strukturera och prioritera. Men även om 

relationer, att umgås med de andra, vara med i gänget och vikten av att ha gemen-

samma stunder såsom fikaraster och luncher/middagar. Att vara någon att ty sig till, 

att kunna vända sig till som stöd i alla frågor. Informant 1 förklarar att tillit bygger på 

ömsesidighet mellan personal och ledare, och att det är så denne fungerar som 

person, att det är en del av personligheten. En av studiens deltagare förklarade att det 

handlar om ”ett förtjänat ledarskap från någon annan” (informant 1). 

 

Samtliga informanter svarar att ledarskap även handlar om relationer, att vara någon 

att kunna vända sig till, att vara med och att få alla medarbetare att jobba efter 

samma mål och att vara stöttande. Samtidigt som man ska kunna ställa krav och vara 

lyhörd. Dessutom betonades att en ledare bör vara en förebild i yrket och någon som 

de anställda kan vända sig till. En informant utvecklade detta och sade att en bra 

ledare: 

 

”… ska visa respekt och förståelse för alla typer av problem eller 

funderingar och frågor. En naturlig ledare ska man kunna ty sig till. Och 

där gäller det ju att vi är förebilder och verkligen visar att saker och ting är 

viktiga…” (Informant 3.) 

 

Av informanternas svar framgår att de anser att om de börjar ”slappa eller liksom 

halka efter”, som informant 3 säger, kommer det att påverka verksamheten på ett 

negativt sätt. 

 

Viktiga förmågor och egenskaper för chefer inom räddningstjänsten 

Resultaten visar att informanterna anser att de behöver anamma två olika sätt att 

vara ledare på, dels i skarpt läge på larm, dels när de befinner sig på brandstationen 

med övriga sysslor att göra där. 
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Samtliga informanter svarar på denna fråga om de egenskaper och förmågor som är 

viktiga när de befinner sig på larm. Utan att jag preciserar frågan så, utan de 

reflekterar själva över hur de ska svara då de har två olika sätt att vara chef respektive 

ledare. Här är vanligast att de benämner ordet chef om dem själva. 

 

Det var som sagt vanligt att informanterna talade om betydelsen att kunna växla 

mellan att vara ledare på brandstationen och att vara chef ute på larm. Informant 1, 

till exempel, betonade att det var viktigt med tydlighet, dvs. att vara tydlig, ute på 

larm, och fortsatte med: 

 

”Men som ledare på brandstationen där vi utför våra vardagliga sysslor, 

där fungerar jag mer som såsom jag förklarade kring mitt ledarskap. Där 

handlar det om att vara med i gruppen, skapa relationer och vara en 

person att ty sig till. Ingen kontrollmänniska, men ute på larm där gäller 

tydlighet.” (Informant 1.) 

 

Betydelsen av att vara kunnig lyftas också fram, av informanterna. Det kunde till 

exempel handla om att skapa förtroende hos personalen. ”Detta är ett 

erfarenhetsbaserat yrke”, sade informant 2, och sade att ”jag fick denna tjänst för att 

jag har hög operativ kunskap, eller anses ha i alla fall” (informant 2). 

 

Flexibilitet i arbetet som chef inom räddningstjänsten 

Denna studie handlar till stor del om begreppet flexibilitet och därför erhöll också 

informanterna frågor kring detta. Sammanfattningsvis visar också studiens resultat 

att informanterna tycker att detta är ett viktigt begrepp. Informant 2, till exempel, 

sade att ”det är vad vårt arbete går ut på – att vara flexibla och anpassa oss efter 

situationen”. Informanternas svar visade tydligt att de anser det viktigt att alltid 

planera verksamheten och att dessutom ”alltid ha en plan 1, plan 2 och plan 3” 

(informant 2). 
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Resultaten visar med andra ord att de måste vara flexibla i arbete. Både flexibiliteten 

som finns ute på larm, där de ofta inte ens vet vad som utlarmas och om det är skarp 

livräddning, stor eller liten skadeplats, stor eller mindre brand eller akutsjukvård 

exempelvis. Men även den flexibilitet som beskrivs i fråga 4 och 5, där olika typer av 

ställningstagande och ansvar måste kunna hanteras på olika nivåer måste hanteras. 

Det framkommer även i intervjuerna att chefernas erfarenheter vad gäller den första 

utlarmningen inte alltid är den rätta beskrivningen vid det skarpa larmet. De behöver 

alltså förhålla sig till att det som de kommer att möta på plats inte alltid stämmer 

med verkligheten och att planen snabbt och flexibelt behöver ändras till något helt 

annat. Eller att kan det behövas flera beaktanden exempelvis vid en brinnande 

byggnad ”när vi exempelvis ska begränsa en brand och dra slang till ett hus kan vara 

en första riktning, men vi måste samtidigt skydda intilliggande byggnad” (informant 

2). ”Man skiftar ofta i sitt sätt att agera ute på larm och det kan ha sina naturliga 

förklaringar”, säger informant 2 och förklarar att det allt som oftast blir förändringar 

i deras huvudinriktning. 

 

”Vi måste hela tiden ha ett ganska brett spektrum vad vi ska göra. Ibland 

kan det vara att det är miljön eller ett liv som ska räddas, så vi måste hela 

tiden vara flexibel i tänkandet att arbeta eller vad som måste göras 

konkret. Det blir ju mitt ansvar att hela tiden lösa sådana uppgifter 

(informant 3). 

 

 
Betydelsen av föräldraskap för flexibilitet som chef inom räddningstjänst 

I denna fråga svarar samtliga informanter att det inte tror att flexibilitet har 

utvecklats genom dess arbete. Informant 2, till exempel, sade ”jag upplever inte att 

det blev någon skillnad i flexibilitet när jag blev förälder – jag tror jag är ganska 

flexibel av mig som person”. 

 
Resultatet visar också att informanterna anser att kan ha varit omvänt. Informant 1 

sade följande angående detta att ”hos mig kanske det är tvärtom att mitt yrkesval har 

påverkat föräldraskapet”. 
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Resultaten visar också att detta är en relativt komplex fråga att diskutera.   

 

”Det är svårt att säga om jag blivit mer flexibel sedan jag fick barn, jag 

jobbade ju redan på brandkåren innan jag fick barn. Men jag vet inte vad 

som påverkat vad egentligen att det blivit som det blivit” (informant 1). 

 

”Ja, man måste ju vara flexibel som förälder också. Men hos mig kanske 

det är tvärtom att mitt yrkesval har påverkat föräldraskapet gällande 

flexibiliteten och jag gillar det. Jag gillar omfall. Att när det händer något 

med barnen och man måste göra något annat blir det inte riktigning som 

man tänkt sig så rasar inte min värld, utan det blir bara en annan väg man 

tar” (informant 1). 

 

Informanterna svarar att de ser sig själva som flexibla människor och att det ofta 

gynnas i föräldraskapet i vardagen. 

 
 
 Analys 

Eftersom studiens syfte är att skapa kunskap kring begreppet flexibilitet hos chefer 

inom räddningstjänsten avseende förmågor/egenskaper (inklusive eventuell betydelse 

av föräldraskap) som de anser viktiga, är det dessa aspekter som lyfts fram och 

analyseras i detta kapitel. Resultaten kopplas till tidigare forskning, exempelvis 

Jaldemark (2013) och annan pedagogisk forskning som handlar om 

utveckling/lärande och förståelse med relevans för arbetslivet och ledarskap. 

 

Det som kännetecknar det dagliga arbetet och vad begreppet ledarskap innebär 

Denna uppsats tagit hänsyn till intervjufrågor såsom kring vad ledarskap inneburit för 

personen och hur denna anser om personliga egenskaper som kan vara relevanta för 

arbetsuppgiften. Den vuxnes lärande handlar om såväl formell som informellt lärande 

(Svensson, 2005). Detta framkommer i intervjusamtalen, där kunskaper inhämtas av 

erfarenheter och att läsa sig till kunskapen om arbetsmaterial. I det förtroende-

ingivande ledarskapet framkommer kopplingar till att i enlighet med sin arbetsgivares 

förtroende få tjänsten som chef inom räddningstjänsten. 



 

Kandidatuppsats i pedagogik, 30 hp 
Höstterminen 2017 

Vidare framkommer att förtroende också ges till sina medarbetare genom kunskaper 

gällande erfarenhetskunskaper men även en formellt inhämtad kunskap som 

räddningschefen får i och med sin anställning.   

Att ha arbetat flertal år yrket har gjort att denna fått kunskaper via såväl interna och 

externa utbildningar, via övningar och operativ erfarenhet gjort att denna inhämtat 

kunskaper för att göra ett så bra arbete som möjligt. Informant 2 menar att 

professionen är ett erfarenhetsbaserat yrket, där denne tänker att tjänsten tillkom tack 

vare den höga operativa kunskapen som besatts. Samt att ett flertal år av erfarenhet 

bekräftade potentialen att få tilliten att befordras till chef. En annan reflektion är att 

rätt person på rätt plats är en viktig faktor och att rekrytering till tjänsten visat att 

personen är den absolut bästa för chefstjänsten. Detta talades dock inte ordagrant i 

den empiriska undersökningen. 

Såväl Gärdenfors (2010) som Svensson (2005) beskriver vinsten i den vuxnes lärande 

som erfarenhetsbaserad kunskapsinhämtning. Och att den är minst lika viktig som 

formella utbildningar. Den informella inlärningen drivs av meningsfull aktivitet, 

intressen och val samt att deltagarna här oftast är ärliga i sina idéer och kunskaper 

(Rogoff et al, 2016). Samtliga informanter förklarar sin arbetsdag där stående sociala 

aktiviteter i form av fika, gemensamma måltider och övningar ger denna gemensamma 

sociala aktivitet som en betydelsefull social gemenskap. Här finns tid till 

kommunikation, reflektion och erfarenhetsutbyte. Gustavsson och Rydstedt (2009) 

beskriver det autentiska lärandet där verkliga händelser och teori och praktik möts för 

ett lärande för livet. Vilket också talar för det som informanterna berättar, att antal år 

i branschen är en viktig faktor för att skaffa kunskap i arbetet.  Detta eftersom det hela 

tiden sker en växelverkan mellan informellt och formellt lärande i den sociala 

gemenskapspraktiken på arbetet (Jaldemark, 2013). 

 

Viktiga förmågor och egenskaper för chefer inom räddningstjänsten 

I det empiriska materialet framkom att cheferna inom räddningstjänsten använder 

sig av två olika sätt att vara ledare på, dels operativt vid skarpa larm och dels i väntan 

på larm vid de övriga sysslorna vid brandstationen. Och att kunna växla ledarskapet 

beroende på var de befann sig. Att vara tydlig och kunnig ledare i skarpa lägen men 

också vara en i gänget som deltar i samma aktiviteter för att vara med och bidra till en 

god och trevlig stämning i gruppen. Därmed att kunna växla ledarskap vid olika 

behov. 
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Ett annat tema som uppkom under intervjuerna var att kunskapsnivån i det operativa 

arbetet och erfarenheter vägde tungt hos ledare. Dels för att kunna påvisa trygghet i 

arbetet men också för förtroende hos medarbetaren. 

 

 

Flexibilitet i arbetet som chef inom räddningstjänsten 

Här framkom i det empiriska materialet att personen gillar eller är en person som 

föredrar förändringar och att inte riktigt veta hur en dag ska se ut. Och tvärtom att 

chefen inte vill ha en dag som är den andra lik. Idéerna om ett livslångt lärande skulle 

därmed kunna mötas i personlighet, drivkrafter och erfarenhet, där modet att slänga 

sig ut i en oviss verklighet också ger erfarenheter som är centrala i det livslånga 

lärandet på såväl personliga planet men även i arbetet (Jaldemark, 2013). 

Även den koppling som finns till skillnad mot personens arbetsliv finns även lärdomar 

i personens övriga liv, i detta fall familjelivet. Även här reflekterar informanterna om 

vad arbetet gett gällande utveckling av flexibilitet gentemot den personlighet som finns 

inom dem. Även här styrs drivkrafterna av att familjelivets ständiga förändringar är en 

vinst för hur de är som personer. De gillar att saker förändras snabbt, vilket det kan 

göra då barnet pockar på en riktning som inte alls var planerad från början av den 

vuxne. 

 

Eftersom forskningen kring arbete och flexibilitet ständigt tas upp är det extra 

intressant att undersöka denna diskurs i empirin. Samtidigt finns många idéer om vad 

begreppet flexibilitet innebär, vilket också gör den svår att förstå och oenighet kring 

dess innebörd. Samtidigt beskriver flertal genomgångna forskningsartiklar att 

globalisering och en kunskapsintensiv utveckling gör att flexibilitet är ett faktum 

(Furåker, 2007). Det som framkom hos chefen inom räddningstjänsten var att 

upplevelse av flexibilitet handlade om att förmågan att kunna hantera samt helst 

föredra att vara flexibel, vilket samtliga informanter förklarade. Informant 2 förklarade 

att ”det är vad vårt arbete går ut på. Att vara flexibla och anpassa oss efter situationen”, 

att alltid har flera planer utstakade i huvudet. Informant 3 förklarade att ”vi har en 

ganska stor flexibilitet”. Informant 1 sade att när det gäller flexibilitet då ”tänker jag på 

brandkåren, man måste vara väldigt flexibel”. Vidare förklarade informant 1 att ”jag är 

ju egentligen inte sådär jättebra människa på att planera och strukturera, utan jag 

gillar snabba beslut”. 
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För en utveckling av arbetsmarknad och Human Resources Development (HRD) är det 

senaste att cheferna fått allt mer makt i förändringar och flexibiliteten på arbetsplatsen 

(Furåker et al, 2007). Därför fanns intresset att undersöka hur chefen själv anammar 

och har för tankar kring begreppet flexibilitet, där frågor kring Furåkers (2016) 

kopplingar till ohälsotal och sjukskrivning skulle vara intressant att beakta. Men där 

vidare frågor kring ämnet inte fick plats i denna uppsats. I HRD-forskningen 

framkommer vidare att chefen hanterar utvecklingsfrågor, driver organisationen så att 

den kan bemöta rådande intressen i framtiden. Chefen har även som uppgift att 

bemöta såväl personalens men även andra behov. Gällande sina egna behov tycks 

chefen själv gynnas gällande sin egen utveckling tack vare sina mångsidiga uppgifter 

(Hermann, 1995). Flertal av detta bekräftas i informanternas utsagor då de förklarar 

vad ledarskap innebär för dem. Exempelvis reflekterar flera om sitt eget ledarskap om 

att vara en i gänget, ha fikastunder och låta medarbetarna själva ta ansvar över sitt 

arbete, samtidigt som chefen strukturerar och planerar åt dem, men att de har fria 

tyglar och ansvar att själva utföra sitt arbete. Informant 1 förklarar såsom att ”alltså jag 

är ju mycket i det här med gänget egentligen, i mitt ledarskap och det tror jag man 

måste vara som ledare. Däremot när vi åker på larm då känner jag, då växlar jag till att 

ha kontroll och är tydlig”.  Informant 3 säger ”det gäller att vi är förebilder och 

verkligen visar att saker och ting är viktigt och börjar jag slappa eller liksom halka efter 

då kommer de andra att halka efter automatiskt”. Enligt Robinson (2016) att en ledare 

anammar ett brett spektrum av ledarskapsstilar. Vilket det syns ett samband mellan 

att lära sig hantera större flexibilitet i sitt ledarskap. Chefen inom räddningstjänsten 

handhar flera olika ledarskapsstilar beroende på den situation som råder och att växla 

mellan dessa kan vara en viktig faktor för ett gott ledarskap. 

 

Betydelsen av föräldraskap för flexibilitet som chef inom räddningstjänsten 

Aarsand (2014) förklarar föräldraskapet med först och främst det stora ansvaret. 

Barnet behöver även uppmärksamhet och föräldern bör finnas till hands för att 

ständigt fostra och forma barnet till en god samhällsmedborgare. Ständig utveckling, 

förståelse och flexibilitet blir därmed stora begreppet att diskutera kring personen och 

föräldern. Informant 1 bekräftade förälderns förmåga till flexibilitet i vardagen. 
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Men svarade reflekterande att denne inte visste helt men trodde samtidigt inte att yrket 

lärt denne som föräldern att bli mer flexibel. Detta eftersom personen hade varit i yrket 

många år innan denne fick barn. 

 

Rimbau-Gilabert et al, 2009 förklarar att det sker ett informellt lärande hos den 

barnuppfostrande föräldern och att den tysta kunskapen därmed mycket väl kan 

användas i det professionella arbetet. Inte främst när det gäller det flexibla tänkandet, 

där dess mångfald av att hantera olika uppgifter kan komma till gagn. Föräldraskapet 

kräver flexibilitet i sinne och tänkande i kognitiva processer, menar Rimbau-Gilabert 

el al, 2009. 

 

I det empiriska materialet framkom av informant 1 att denne gillade den omväxlande 

tillvaron som krävdes med barn, men även att jobba i den flexibilitet som yrket krävde. 

Samtliga informanter hade arbetat flera år i yrket innan de blev föräldrar. Därför är det 

svårt att få fram ett helt rättvist svar angående detta, såsom svaren i intervjun tyder på. 

Men ändå ses koppling mellan flexibilitet i svar gentemot det som forskningsavsnittet 

påvisar. 

 

Diskussion 

“Leadership and learning are indispensable to each other” 

 ─ President John F. Kennedy 

 

Här följer en avslutande diskussion kring det resultat som framkommit av intervjuerna 

i förhållande till uppsatsens övergripande syfte och frågeställningar. Även ett avsnitt 

om metoddiskussion samt etikdiskussion följs under denna rubrik. 

 

Det undersökande syftet med denna uppsats var att söka kunskap kring betydelsen av 

flexibilitet hos chefen inom räddningstjänsten. Detta eftersom det saknas forskning 

kring ämnet och för att kunna bidra med kunskaper om fenomenet flexibilitet. 
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I undersökningen genomfördes semistrukturerade intervjuer för att dels ta reda på 

förmågor och egenskaper som cheferna uppfattade vara väsentliga i arbetet, men även 

om förmågan till flexibilitet i arbetssammanhanget. I studien tillfrågades även om 

föräldraskapet kan vara ett eventuellt bidragande motiv till flexibilitet i arbetet samt 

efterhöra vad informanterna hade för tankar kring detta. Nedan följer de svar som 

framkommit av intervjuerna till respektive frågeställning för studien. 

 

Sammanfattningsvis handlar flexibilitet hos personerna om att de gillar och gärna vill 

att vardagen ska vara olik den andra, att inte rigiditet är något av målet för en chef 

inom räddningstjänsten. 

 

Vilka förmågor och egenskaper är eller uppfattas väsentliga i arbetet som 

chef inom räddningstjänst? 

Det framkommer flertalet förmågor och egenskaper hos chefen inom 

räddningsbranschen. 

 

Dels yppas det förmågor i ledarskapet såsom att det till en början är ett förtroende 

som uppnås att få tjänsten som chef av sin arbetsgivare.  Men även att det handlar 

om att också förtjäna eller uppnå förtroende hos sina medarbetare med att vara en i 

gänget, motivera och strukturera arbetet för såväl sig själv som medarbetarna. 

Att det handlar om relationer och relationsuppbyggande såsom att skapa tillit och 

ömsesidighet mellan chef och medarbetare. Till syvende och sist handlar det om en 

personlighetsfråga hos chefen, att det är rätt man på rätt plats som kan ändra sin 

ställning och sitt sätt att vara efter behov. 

 

Hos räddningspersonalen överlag handlar det om att snabbt kunna ställa om sitt 

arbete, kunna släppa och snabbt ändra fokus under arbetsdagen. Men i synnerhet hos 

chefen handlar det också att kunna blicka, agera och förändra beroende på situation. 

Vare sig arbetet sker i väntan på larm eller på operativ nivå. Dessa chefer har därmed 

två typer av ledarskap att förhålla sig till beroende på var de befinner sig. 

 
Det framkommer att i det operativa arbetet är det strikt tydlighet och hög operativ 

kunskap ses som allra viktigaste egenskaperna. 
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I en stressad situation i blåljusutryckning krävs ett lugn och stresstålighet hos chefen, 

dels för att själv hålla fokus men även för att hålla medarbetarna lugn och agera som 

ett gott exempel. 

 

Chefen vilar även på sin fördjupade kunskap/höga operativa kunskapen för att leda 

på ett tydligt sätt och i säkerhetssyfte för medarbetare, situationen och i samhället. 

Det krävs även fysiska egenskaper som god fysik för att orka med arbetet. 

 

Vilken betydelse har förmågan till flexibilitet i det dagliga arbetet? 

I frågan om flexibilitet, som är uppsatsens huvudfråga, framkommer att chefen inom 

räddningstjänsten behöver vara väldigt flexibel, ha stor flexibilitet samt att flexibilitet 

är vad arbetet går ut på. Flexibilitet handlar dels om att kunna hantera flera frågor 

samtidigt. Det kan exempelvis handla om att agera på ett sätt gentemot 

medarbetarna, agera utifrån rådande situation och att snabbt ändra fokus. Men även 

om att hantera flera planer i huvudet, alltså att bygga upp flera scenarier innan de ens 

inträffat för att kunna agera beroende på hur scenerna utspelar sig. Således måste 

personen kunna hantera flexibilitet och vara en mycket flexibel person/personlighet 

för att kunna vara chef inom räddningstjänsten, inte minst inom den operativa 

sfären. Det framkom även att informanterna även gillade flexibilitet eller gärna 

välkomnade en flexibel tillvaro. 

 

Till motsats till flexibilitet är rigiditet (Karlsson, 2006) och det gillade inte 

informanterna. De ville ha snabba vändningar under deras arbetsdag. 

Något som även framkom med frågan kring föräldraskap och flexibilitet. Men att de 

inte trodde att föräldraskapet bidrog till flexibilitetsinlärningen av arbetet. Det 

framkom istället att de hade fördel av föräldraskapsflexibiliteten tack vare sitt arbete. 

Att de gärna och gillade att vara flexibla i alla situationer i livet. Men även att 

ledarskap handlar om kunskap. 

 

I övrigt har mina reflektioner så här i efterhand handlar om att jag kunde ha gått in 

och preciserat mer kring i vilken situation som flexibiliteten bör användas. Ändå var 

det intressant att se hur personen eller personligheten är inom just denna bransch. 

Under intervjuerna framkommer att chefen inom räddningstjänsten har två typer av 

uppgifter som skiljer sig mycket. 
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Det vill säga på larm gäller ett visst sätt att handha gällande personal och resten av 

tiden i väntan på larm sker annat typ av ledarskap, mer av att vara en i gänget, har 

trevliga sociala stunder och att vara deltagande i största allmänhet. Man skulle också 

kunna benämna det strategiska och operativa arbetet. Samtidigt är min utgångspunkt 

att det är en och samma person som agerar under arbetstid, inte att personen delar 

på sig i två bitar. 

 

Under hela arbetets gång är min andemening att personens personlighet är 

densamma var den än befinner sig, vare sig det är hemma med familjen, som 

medarbetare eller som chef. Denna kan jag också ses i det empiriska material som 

framkommit under denna uppsats. Det som skiljer sig på personen är att den ändrar 

sitt sätt att vara och anpassar sitt sätt att bete sig beroende på hur situationen ser ut. 

 

Slutligen var intressanta iakttagelser under samtliga intervjusituationerna då jag 

frågade om hur de anser om ledarskap och när de talar om larm de åker på. Då skiftas 

nämligen talet till ett mer allvarsamt och tydligt sätt att svara på frågan. Precis som att 

det blir allvar i samtalet och att hur de agerar ute på larm också framkommer då de 

talar om detta. 

 

Metoddiskussion 

Ett sätt att ta reda på kvalitativa fakta är genom intervjuer. Jag valde semi-

strukturerade intervjuer eftersom jag som intervjuare hade måttligt med bak-

grundsinformation såväl av branschen men även som intervjuare.  Därmed ville jag 

inte lämna där hän att jag eventuellt skulle ha missat något i den tidigare forskningen 

som kunde framkomma i intervjusituationen, gällande mina förutfattade meningar 

samt att hålla en så objektiv bild av ämnet som möjligt. 

 

Framtida studier 

Under studiens gång har kunskaper om räddningstjänstens arbete hela tiden fortlöpt. 

Till en början var kunskapen om chefens arbete inom räddningstjänsten måttlig men 

än dock intressant. Det hade kunnat vara intressant för undersökningen att försöka 

förstå hur chefens egenskaper i det operativt hade sett ut, eller för den delen vice versa 

i väntan på larmet. 
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Här har möjligen undersökningen spretat och undersökt hur ledaren är såväl på larm 

och i den mer återhållsamma arbetsdagen i väntan på larm, vid själva arbetsplatsen. 

Samtidigt hade jag inte kunnat komma fram till detta om jag inte hade undersökt 

fenomenet. Därmed skulle det vara intressant att penetrera än mer flexibilitets-

förmågan på operativ nivå, när larmet går med frågor kring medvetenheten om 

stressnivåerna, hur kunskap bäst uppnås i arbetet, om kunskap bäst uppnås genom 

teoretiska studier eller genom uppnådd kunskap genom erfarenhet. Denna kunskap 

vill jag därmed lämna vidare för framtida studier i ämnet. 
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Bilaga 1 Informationsbrev 

Hej, 

Jag heter Daniela Piltonen och skriver min kandidatuppsats i pedagogik vid Umeå 

Universitet. I min undersökning kommer jag undersöka chefers flexibla tänkande i sitt 

arbete med syfte att bidra med kunskap kring chefers förmåga till flexibelt tänkande 

tack vare kunskaper såväl inom arbetslivet som  föräldraskapet. 

 

Intervjuerna beräknas ta maximalt 45 minuter och sker med hjälp av inspelning. Jag 

är skyldig att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Ditt deltagande är 

frivilligt och du kan när som helst i processen avbryta (din eventuellt delgivna 

information kommer då att raderas ur undersökningen i sådana fall). Ditt deltagande 

kommer att vara en värdefull del i denna uppsats. De svar du angivit kommer att 

behandlas konfidentiellt. Vilket innebär att det inspelade materialet endast avlyssnas 

av mig och sedan raderas efter att uppsatsen har godkänts. Dina svar kommer att 

sammanställas som en del av en helhetsanalys så ingen kommer få veta vad just du 

sagt. Sammanlagt intervjuas 4-5 personer. 

 

Tack för ditt värdefulla deltagande! 

 

Vid frågor hör gärna av dig till mig på telefon 070 .. .. .. .. eller mejl. 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Daniela Piltonen 

Student vid Pedagogiska Institutionen, Umeå universitet 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 INTERVJUGUIDE 

 

1. Hur många år i branschen har du? 

 

2. Hur många år som chef? 

 

3. Hur ser en vanlig arbetsdag ut? 

 

4. Vad innebär ledarskap för dig? 

 

5. Vilka förmågor och egenskaper är viktiga i ditt arbete? 

 

6. Om du tänker dig in i förmågan flexibilitet i arbetet, vad tänker du då? 

 

7. Kan ditt föräldraskap ha bidragit till utvecklande av flexibilitet i arbete? 

 

 

 

 

 

 


