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Abstract 
 
 
This case study describes the experience of change and their consequences within a country 
rescue service. The case study is taken from both the firemen’s and management perspective 
with the purpose of explaining and understanding the process of development within the 
organization. Answers to the following questions were sought: What are the opportunities and 
problems to achieving constructive and ethical changes within the organization? How can the 
description of firemen as being conservative and unwilling to accept change be understood in 
relation to the organizations implementationprocess? Interviews with eight fulltime firemen 
and two management representatives form the basis of the study´s empirical material. An 
adductive attempt was made at interpreting this material, which has been analyzed within a 
framework derived from theories of leadership and individualism. The results show that 
experiences of change and the process of development can differ greatly depending upon the 
perspective taken, which is both natural and understandable. As a whole, these differing 
perspectives can be used to better understand the ongoing processes within the organization. 
The ease with which it is possible to implement constructive changes is found in the firemen’s 
high level of commitment to their work as well as the managements desire to use a 
cooperative strategy when implenting changes. Hinders to constructive change are found in 
areas such as organization, resourses where changes are being made and the lack of 
understanding as to the factors which motivate the desire for change. A lack of desire for 
change can be recognized and grouped together with existing problems found within the 
organization, which probably originate from communication problems. In closing, it is 
recomended that the organization improve upon several areas in their current implementation 
process: create clearer short and long term plans concerning the development process, 
encurage mutual involvement, improve communication as well as develop a working 
environment where individuals feel at ease.   



Sammanfattning 
 

Syftet med denna fallstudie är att förklara och förstå utvecklingsprocessen inom en kommunal 
räddningstjänst genom att beskriva upplevelsen av förändringar och dess konsekvenser ur 
brandmännens respektive ledningens perspektiv. Studien söker svar på följande 
frågeställningar: Vilka möjligheter och hinder finns inom organisationen för en konstruktiv 
och etisk utvecklingsprocess? Hur kan beskrivningen av yrkeskåren brandmän som 
konservativ och förändringsovillig förstås i relation till organisationens utvecklingsprocess? 
Det empiriska materialet består av intervjuer där åtta heltidsbrandmän samt två representanter 
från räddningstjänstledningen kommit till tals. I en abduktiv ansats har det empiriska 
materialet analyserats med stöd av ett teoretiskt ramverk som möjliggör tolkningar ur 
lednings- och individperspektiv. Resultaten visar att upplevelsen av förändringar och 
upplevelsen av vad förändringar innebär skiljer sig åt beroende på vilket perspektiv som 
belyses, vilket är både naturligt och förståeligt. Sammantaget skapar beskrivningen av de 
olika perspektiven bättre förståelse för organisationens pågående utvecklingsprocess. Det 
empiriska materialet visar hur det professionaliseringskrav som ställs på brandmannayrket 
orsakar spänningar mellan organisationens medlemmar. Organisationens möjligheter till ett 
konstruktivt utvecklingsarbete har främst att göra med att brandmännen ger uttryck för ett 
stort engagemang för arbetet och arbetsplatsens framtid, vilket är en bra förutsättning för ett 
utvecklingsarbete som efterfrågar delaktiga medarbetare. Ledningens ambition är att 
genomföra förändringar med en delaktig förändringsstrategi vilket också förbättrar 
förutsättningarna för ett konstruktivt utvecklingsarbete. De hinder som finns i processen mot 
förändring kan sammanfattningsvis hänföras utvecklingsarbetets struktur samt förståelse för 
motivationsfaktorer som bidrar till hög förändringsvilja. Den förändringsovilja som 
intervjupersonerna upplever sätts samman med och förklaras genom tidigare problematiker 
inom organisationen, vilka har att göra med kommunikation. Avslutningsvis rekommenderas 
organisationen områden att särskilt beakta i det fortsatta utvecklingsarbetet: skapa kort- och 
långsiktiga planer för hur utvecklingsarbetet ska genomföras, förbättra förutsättningarna för 
delaktighet i processen mot förändring, förbättra kommunikationen mellan organisationens 
medlemmar samt skapa trygghet inom organisationen.  
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1. Inledning  
 
Alltefter samhällets utveckling från jordbrukssamhälle mot industrisamhälle har 

yrkesbrandkåren ändrat skepnad och inriktning. Idag karaktäriseras samhället av 

informationsteknologi och globalisering vilket gör riskbilden alltmer komplex och olyckorna 

mer omfattande. Samhällets förändrade behov av räddningstjänsten konkretiseras idag främst 

genom politiska beslut, framförallt beträffande räddningstjänstens mål, målgrupp och 

professionalisering av brandmannayrket. Dessa krav medför konsekvenser för, och kräver 

anpassning av, den kommunala räddningstjänstens verksamhet. Traditionellt har den 

kommunala räddningstjänsten arbetat med skadebegränsande verksamhet som kräver snabba 

och effektiva insatser i samband med olyckor och idag diskuteras organisationens framtida 

inriktning.  Rosenberg (2001) menar att den räddningstjänst som vill vara effektiv i sitt arbete 

för ett säkrare samhälle måste ifrågasätta egna attityder och förhållningssätt till olyckor för att 

bättre kunna tillgodose samhällets behov.  

 

Den här studien behandlar implementering av förändringar inom en kommunal 

räddningstjänst. Vad som inledningsvis fångade mitt intresse var en återkommande 

beskrivning av yrkeskåren brandmän som konservativ och förändringsovillig, en beskrivning 

jag stötte på i kontakter med räddningstjänster, brandmän och Statens räddningsverk. Jag 

ställde mig frågan om det verkligen kan vara så eller om den upplevda förändringsoviljan går 

att förklara. Detta kom också att bli utgångspunkt för studien. Utvecklingen generellt, liksom 

för räddningstjänsten, går mot att organisationsledningens uppgift riktas mot mål och 

ekonomistyrning och medarbetarna ges större utrymme att välja metoder för att uppnå 

fastställda mål. Det blir därför allt viktigare att utvecklingsprocesser karaktäriseras av 

samarbete. Den utveckling organisationen påbörjat och står inför kan tänkas få effekter inte 

bara på arbetsuppgifter utan också på yrkesrollen, status och sociala relationer. Detta gör att 

förändringar kan framstå som omfattande för de inblandade. Räddningstjänsten har i någon 

mening påbörjat en utvecklingsprocess vilket innebär att frågan inte gäller om utan snarare 

hur organisationen ska förändras. Min förhoppning är därför att arbetet kan utgöra ett bidrag 

till denna process.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

 
Mot ovanstående bakgrund beskrivs upplevelsen av förändringar och dess konsekvenser vid 

en kommunal räddningstjänst ur brandmännens respektive ledningens perspektiv i syfte att 

förklara och förstå utvecklingsprocessen inom organisationen.  

 

Studien söker svar på följande frågeställningar:  

- Vilka möjligheter och hinder finns inom organisationen för en konstruktiv och etisk 

utvecklingsprocess? 

- Hur kan beskrivningen av yrkeskåren brandmän som konservativ och 

förändringsovillig förstås i relation till organisationens utvecklingsprocess?  

 

 

1.2 Avgränsning 

 
Vid den kommunala räddningstjänsten har tillsvidareanställda och vikarierande 

heltidsbrandmän samt representanter från ledningen kommit till tals. Det innebär att 

utvecklingsarbetet belysts utifrån två perspektiv. Att försöka ge en helhetsbild är i det 

närmaste en omöjlig uppgift, varför valet av perspektiv varit ofrånkomligt. Valet är grundat på 

vilka perspektiv som tillsammans kan tänkas beskriva och förklara en stor del av 

utvecklingsprocessen. I fokus står implementering av politiska beslut inom en kommunal 

räddningstjänst. Utgångspunkten tas i själva organisationen och inte utifrån ett 

styrningsperspektiv där beslutsfattaren skulle vara utgångspunkt. De politiska beslut som 

utgör ett yttre förändringstryck på organisationen berör i stor utsträckning brandmännens 

professionaliseringsprocess vilken inte problematiserats här utan snarare beskrivs. I studien 

beskrivs och diskuteras några av de mest framträdande förändringar som utgör 

organisationens yttre förändringstryck i syfte att konkretisera utvecklingsarbetet. De 

förändringar som lyfts fram är de som vid observationer och intervjuer gett upphov till 

diskussioner och reflektioner. Jämställdhets- och jämlikhetskrav som också ställs på 

organisationen är exempel på annat förändringstryck som inte problematiseras eller diskuteras 

vidare i detta arbete.  
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1.3 Begreppsdefinition 

 
Denna studie behandlar implementering, det vill säga genomförandet av politiska beslut, 

(Sannerstedt, 2001) inom en kommunal förvaltning. Det är de förändringar som sker genom 

strategiskt utvecklingsarbete som står fokus snarare än de förändringar som ständig och 

dagligen sker inom organisationen. Brandmannayrkets professionaliseringsprocess ses som en 

effekt av samhälleliga förändringar och ett resultat av politiska beslut. 

Professionaliseringsprocess avser som antyds just yrkets utvecklingsprocess och inte ett 

absolut tillstånd. (Hellberg, 1991) 

 

Den övergripande målsättningen med strävan efter en etisk utvecklingsprocess är att 

tillfredsställa så många aktörers intressen och behov som det är möjligt. En av de 

förutsättningar som då måste finnas är vetskap och förståelse för hur förändring upplevs av 

organisationens medlemmar. Detta är också ett motiv till att spegla organisationens pågående 

utvecklingsprocess utifrån både brandmännens och ledningens perspektiv. En konstruktiv 

utvecklingsprocess kännetecknas av en genomtänkt och tydlig struktur eller tillvägagångssätt 

med syfte att så effektivt som möjligt nå de mål eller resultat som eftersträvas.      

 

Vidare i studien kommer begreppet räddningstjänst att avse den kommunala räddningstjänsten 

i allmänhet medan Stationen refererar till den kommunala räddningstjänst som utgör 

studieobjekt. Med operativ verksamhet avses utryckningsstyrkans arbetsuppgifter som 

förutom själva utryckningen även inkluderar fysisk aktivitet, övning, materielvård, underhåll 

och liknande stationsarbete.  
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2. Bakgrund  
 

2.1 Den kommunala räddningstjänsten 

 
Lagen delar räddningstjänsten i två delar, den statliga och den kommunala räddningstjänsten. 

Den statliga räddningstjänsten ansvarar för fjällräddning, sjöräddning, flygräddning, 

efterforskning av försvunna personer, miljöräddning till sjöss, räddning vid utsläpp av 

radioaktiva ämnen och saneringar efter sådana utsläpp. Den kommunala räddningstjänsten 

svarar för all annan räddningstjänst inom respektive kommun. Kommunens riskanalys ligger 

till grund för beslut om hur räddningsstyrkan i den aktuella kommunen ska se ut. I Sverige 

finns 225 räddningstjänstkommuner med totalt 736 brandstationer med en eller flera 

räddningsstyrkor i beredskap. En räddningsstryka består av befäl och övrig personal som 

ständigt finns tillgängliga för utryckning med en angiven anspänningstid, det vill säga en viss 

tid då styrkan ska stå klar för utryckning. Styrkans storlek varierar mellan en till 19 personer. 

46 % av det totala antalet styrkor i landet består av fem personer. 14 % av styrkorna utgörs av 

tre personer och 13 % utgörs av sex personer. I slutet av 2001 fanns 18 721 anställda inom 

den kommunala räddningstjänsten varav 6 000 var heltidsanställda brandmän och befäl. 

(Kommunal räddningstjänst 2002, 2003) 

 

 

2.1.1 Räddningstjänstens organisation 

 

Räddningstjänstens organisation kan se olika ut i de olika kommunerna, det är Stationens 

organisations som här beskrivs. Stationens politiska organisation består av 

kommunfullmäktige och kommunstyrelse. Förvaltningsorganisationen består av 

förvaltningsledning med räddningschef och ställföreträdande räddningschef. Under 

avdelningen Skydd och räddning finns heltidskåren, deltidskåren, räddningsvärn samt 

brandskyddsavdelningen och brandövningsfält. Brandskyddsavdelningen uppgift är att arbeta 

för att kommunerna vidtar åtgärder för att förhindra och minimera skador till följd av bränder 

samt andra skador. Stationen verkar i en mellanstor kommun med cirka 70 000 innevånare. 

Det finns två räddningsstyrkor som dygnet runt är bemannade med ett befäl och sex brandmän 
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respektive ett befäl och tre brandmän.  Antalet brandmän och befäl vid Stationen var 49 

stycken år 2003.1  

 

 

2.1.2 Mål och visioner 

 
Stationens visioner, mål och verksamhetsidé utarbetas av ledning i samarbete med 

kommunen. Stationens vision lyder: Räddningstjänstens vision är att ge kommunens 

medborgare ett tryggt och säker liv i [den kommun var Stationen verkar] i enlighet med 

devisen ”Hjälper – Räddar – Släcker”. Stationens verksamhetsidé lyder: Räddningstjänsten 

ska aktivt arbeta förebyggande för att minska antalet olyckshändelser och larm i samhället. 

Dessutom ansvarar räddningstjänsten för verksamheter som syftar till att vid olyckshändelser 

hindra och begränsa skador på människor, egendom och miljö såväl i fred som under höjd 

beredskap.2  

 

 

2.1.3 Utbildning och rekrytering av brandmän   

 
Tidigare har brandmannautbildningen reglerats utifrån räddningstjänstförordningen 

(1986:1107). Lagen reglerar de inträdeskrav, kompetenskrav samt räddningsverkets 

skyldighet att anordna utbildningar. Den utbildning som fram till idag fungerat som 

brandmanna utbildning gick sista gången hösten 2004. Utbildningen pågick 15 veckor. Innan 

antagningen krävdes tjänstgöring i minst ett år på heltid i räddningsstyrka och genomgången 

grundläggande utbildning vid räddningsstyrka. För att kunna gå vidare till 

brandförmansexamen skulle brandmannen tjänstgjort minst ett år som befäl i 

räddningsstyrkorna och vara behörig att antas till brandmästarlinjen. Därefter ansvarade 

räddningsverket även för fort- och vidareutbildning. Staten har stått för kostnader avseende 

utbildning medan kommunerna stått för elevernas löner, resor, kurslitteratur samt kost och 

logi. (Srv, 2001 s 26)  

 

                                                 
1 Intervju med ledning.  
2 Intervju med ledning.  
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Vid rekrytering till Stationen finns en rekryteringsgrupp till förfogade bestående av 

arbetsgivarrepresentanter, en representant vardera från fackförbunden Kommunal, Ledarna 

och Civilingenjörsförbundet samt fyra brandmän som inte representerar fackförbunden. 

Rekrytering av brandmän sker på våren. När Stationen annonserar efter sommarvikarier 

brukar antalet ansökningar variera mellan nio och 100 stycken. Våren 2002 valdes 30 

personer ut för tester då man avsåg anställa tio personer. Arbetsmiljöverkets krav för rök- och 

kemdykning, AFS 1995:13, anger minimikrav för anställning, men vid nyanställning ställer 

Stationen högre krav än så. Stationen genomför även fystester med normvärden som anger 

vad blivande brandmän bör klara. Övriga tester är simprov, springprov, bilkörning, teknikprov 

och andra arbetsrelaterade prov. Rekryteringsgruppen anser att den personliga intervjun är 

viktig där egenskaper som lugn, stabil och stresstålig personlighet samt egenskaper att fungera 

i grupp har stor betydelse. Antagna personer erbjöds sommarvikariat och övrig tid under året 

samordnas vikariebehovet med hjälp av Stationens vikarielista. Vanligtvis arbetar den 

nyrekryterade brandmannen sammanlagt ungefär två till tre månader under sitt första 

verksamma år, sedan ökar antalet arbetspass successivt med tiden. En fast anställning kan bli 

aktuell efter flera år som vikarie. De brandmän som idag är relativt nyrekryterade har dock 

redan under sitt tredje år på arbetsplatsen arbetat ungefär åtta månader.4  

 

 

2.2 Förändringar inom räddningstjänsten 

 
Samhällsförändringar medför ändrade förutsättningar för räddningstjänsterna vilka idag 

uttrycks i form av externa krafter genom politiska beslut; ny lagstiftning som ger 

räddningstjänsten andra förutsättningar att arbeta efter. Organisationens mål ser annorlunda ut 

och målgruppen har förändrats vilket får betydelse för brandmannayrkets 

professionaliseringsprocess.  

 

Implementering, det vill säga genomförandet av politiska beslut i sig, är alltid och naturligt 

förknippat med problem som innebär att politiska beslut inte genomförs så som 

beslutsfattarna avsett menar Sannerstedt (2001). Orsaken till implementeringsproblem kan 

inte bara förklaras som brister hos politiker, tjänstemän eller medarbetare. De är, fortsätter 
                                                 
3 AFS 1995:1 är Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om rök- och kemdykning samt allmänna 
råd om tillämpningen av föreskrifterna, vilka har utarbetats i samråd med statens räddningsverk.  
4 Intervju med personalchef 10 november 2004. 
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Sannerstedt (2001), en del av det politiska livet, organisationens egenskaper samt ett resultat 

av befintliga konflikter i samhället. Implementeringslitteraturen visar ofta på vikten av att 

politiken är förankrad hos den professionella organisationen för att en effektiv 

implementering ska kunna äga rum. I detta har organisationerna viktig nyckelroll; en reform 

har större möjligheter att bli framgångsrik om den har de professionella organisationernas 

stöd. Vanligtvis är organisationer trögrörliga på så sätt att implementering tar lång tid. Ett 

tidsperspektiv på fem till tio år brukar nämnas, först därefter kan reformens genomslag 

bedömas. (Sannerstedt, 2001) 

 

 I detta kapitel beskrivs och konkretiseras det yttre förändringstrycket som räddningstjänsten 

idag står inför.  

 

2.2.1 Ny lag – nya arbetsuppgifter 

 
Den tidigare räddningstjänstlagen (SFS 1986:1102) ersattes 1 januari, 2004 av Lagen om 

skydd mot olyckor (SFS 2003:778). Lagen är ramlag vilket innebär att kommunerna 

tillsammans med räddningstjänsterna har stora möjligheter att själva välja på vilket sätt målet 

uppfylls. Skydd mot olyckor är betydligt vidare i sin omfattning än det tidigare 

räddningstjänstbegreppet. Dessutom betonar lagen tydligare den enskildes ansvar. Det är 

enskilda personer och företag som själv ansvarar för att skydda sitt liv och sin egendom och 

att inte orsaka olyckor. (Srv, 2000) Denna förskjutning vad gäller ansvarsfrågan kan förklaras 

ur ett historisktperspektiv. Utvecklingen har gått från att ursprungligen varit den enskildes 

ansvar till att sedan inkludera grannar, byäldsten, myndigheter, riksdag och regering och 

centrala myndigheter. Statliga och kommunala myndigheter har sedan under lång tid ansvarat 

för skydd av miljön och andra samhälleliga intressen. Idag är trenden den motsatta, det är 

först när den enskilde inte själv klarar sitt ansvar som det offentliga står ansvariga att ingripa. 

De offentliga samt enskilda organisationerna och enskilda människor har ett 

informationsansvar mot den enskilde medborgaren. (Rosenberg, 2001) Vem eller vilka som 

ska ansvara för informationsspridning och hur ansvaret ska fördelas är idag föremål för 

debatt5. 

 

                                                 
5 Johansson-Hidén (2003) samt (2004) beskriver debatten mellan räddningstjänsterna och kommunerna.   
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2.2.2 Professionaliseringskrav 

 
Inom professionsforskningen avses ett yrkes professionalisering inte en övergång från ett 

absolut tillstånd till ett annat. Istället avses en process som är beroende av samhälleliga 

betingelser där avgörande mekanismer hänger samman med inkludering och exkludering. 

(Hellberg, 1991) I detta fall är det staten som uttrycker krav på professionalisering av 

brandmannayrket.  

 

Ur statens perspektiv är det en rättvisefråga att den enskilde medborgaren har en rimlig 

säkerhetsnivå. Genom kvalitetsstyrning av kompetens kan staten bevaka intresset att 

räddningstjänsten motsvarar riskbilden i kommunerna. (Srv, 2000) Med bakgrund av detta 

fick därför räddningsverket år 2000 i uppdrag av staten att se över behovet av en förändrad 

utbildning av den kommunala räddningstjänstens personal. Räddningsverket utvärderade den 

gamla brandmannautbildningens problem och styrkor. Det ansågs vara en styrka att 

utbildningen upplevdes ha god kvalité, hade en bra blandning av teori och praktik och att 

yrkeserfarenhet tillvaratogs på ett bra sätt. Dessutom var utbildningen gratis för den enskilde 

och innebar låga kostnader för kommunerna. Utbildningens brister hade att göra med att den 

var svår att utveckla, förutsättningarna gjorde att den ibland upplevdes för ytlig, att fokus 

främst låg på räddningsinsatser, att utbildningssystemet inte hade ett tydligt 

kvalitetssäkringssystem och var generellt känt i samhället.  (Srv, 2001 s32) 

 

Utredningsuppdraget kom senare att resultera i den nya högskoleutbildningen Skydd mot 

olyckor som ska utbilda framtidens brandmän. Den startade hösten 2003 och ger en examen i 

räddnings- och säkerhetsarbete som gör att studenten kan jobba som brandman i den 

kommunala räddningstjänsten. Men eftersom utbildningen har större bredd än den tidigare 

utbildningen så kan denne även arbeta med förebyggande arbete mot brand och olyckor både 

inom den privata och offentliga sektorn, i och utanför Sverige. I utbildningen ingår även två 

praktikperioder där den ena är förlagd på en kommunal räddningstjänst och den andra inriktad 

mot säkerhetsarbete i kommunal, statlig eller privat verksamhet. Behörighetskrav utgörs av 

grundläggande högskolebehörighet, engelska a, matematik a, samhällskunskap a samt svenska 

b, alla med lägsta betyg godkänd. Andra allmänna krav är b-körkort, simkunnighet och 

 8



godkänt konditionstest samt friskhetsintyg enligt Arbetsmiljöverkets krav. Av 1371 sökande 

hösten 2004 antogs 162 personer6 till utbildningen. (Srv, 2004a).  

 

 

2.3 Statens räddningsverk  

 
Statens räddningsverk7 är som framgår av namnet en statlig myndighet. Dess primära uppgift 

är att verka för ett säkrare samhälle och de avser också vara föregångare inom området skydd 

mot olyckor. Verket anser att kunskapsspridande till enskilda människor, yrkeskårer, 

organisationer, företag och andra länder vara deras viktigaste uppgift i arbetet för ett säkrare 

samhälle. För de kommunala räddningstjänsterna fungerar räddningsverket som central 

tillsynsmyndighet, utbildare för både yrkes- och vidareutbildning samt som stöd i att förbättra 

ledning och samordning för att räddningsinsatserna ska bli så effektiva som möjligt. I verkets 

arbete inom området skydd mot olyckor ses de kommunala räddningstjänsterna som 

samarbetspartners. (Srv, 2004b) 

 

 

2.3.1 Tidigare forskning och rapporter 

 
Räddningsverkets intention är att fungera som expertmyndighet där forskning utgör en viktig 

del av verksamheten. Verket initierar forskning genom att beskriva räddningsverkets 

forskningsbehov, finansiera forskning och därmed intressera forskarvärlden att problematisera 

risk, olyckor och säkerhet. Under 2004 satsade räddningsverket 24 miljoner kronor på olika 

forskningsprojekt. (Forskning för ett säkrare samhälle, 2004) Nedan följer en orientering runt 

den forskning och de rapporter som genomförts tillsammans med bland annat Karlstad 

universitet, Göteborgs universitet med flera. 

 

Kommunikation och dialog i de kommunala räddningstjänsterna. Personal- och 

politikergruppers perspektiv på räddningstjänstens strategiska utveckling (Johansson-Hidén, 

2003) är ett arbete där räddningstjänstens strategiska utveckling diskuteras utifrån den nya 

lagen. Den visar på den osäkerhet som råder om räddningstjänsternas framtida riktning. 

                                                 
6 Av dessa 162 antagna var 141 män och 21 kvinnor. 
7 Fortsättningsvis räddningsverket. 
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Grupper från fyra hierarkiska nivåer ingick i undersökningen; kommunens politiska ledning, 

räddningstjänstens ledning, chefer för arbetsstyrkor samt arbetslag. Resultatet visar att skilda 

åsikter om målet för den strategiska utvecklingen ger påtagliga känslomässiga konsekvenser 

för relationerna och samarbetet. Det empiriska materialet i studien har sekundärt bearbetats i 

Diskurser om det kommunala skydds- och säkerhetsarbetet inför införandet av ”Lag om 

skydd” (Johansson-Hidén, 2004). Resultatet visar att det i huvudsak förekommer två olika 

diskurser på olika nivåer i kommunens hierarki. Diskurs I diskuterar utifrån rådande 

omständigheter, det vill säga utifrån en reaktiv syn på olyckor8. Diskurs II har sin förankring i 

en proaktiv syn9 på olyckor som bättre stämmer överens med den nya lagens intentioner även 

om de inte riktigt går samman. Författaren konstaterar att det främst är i den högsta 

hierarkiska nivån, kommunens ledning samt lägsta nivå i arbetslagen som diskurs I är 

vanligast förekommande medan på räddningstjänstledningsnivå samt bland gruppledare vid 

räddningstjänsten är diskurs II vanligast. Författaren pekar på problem som följer när det 

råder delade meningar om räddningstjänstens framtida inriktning: /…/ för att omfatta hela 

kommunens berörda måste aktörer och mellannivå-grupper intensifiera sin kommunikation 

både uppåt och neråt om lagens intentioner skall kunna förverkligas. Detta för att påverka det 

i nuläget problematiska förhållandet att Diskurs I mestadels företräds högst upp i den 

politiska organisationen och längst ner i den operativa delen av 

räddningstjänstorganisationen. (Johansson-Hidén, 2004) Författaren diskuterar också 

problematik som uppstår i den operativa verksamheten då räddningstjänstens fokus inte finns 

förankrat genom organisationen: Översättningsprocessen hade inte heller nått ända ner i 

arbetslagen inom räddningstjänsten. Att ha olika och samtidigt pågående diskurser innebär 

att kommunens berörda måste öka kommunikationen för att enas över de varande 

diskursgränserna. Sker inte detta kommer maktstruktur och beslutsordning att avgöra vilken 

diskurs som skall vara rådande inom kommunen. Man kan då förvänta sig problem vid 

tillämpningen av lagen och genomförande av förändringar om deltagare som omfattar 

Diskurs I skall efterleva beslut fattade utifrån Diskurs II. (Johansson-Hidén, 2004) 

 

Ett arbete som är tänkt att inspirera räddningstjänsten mot förändring som, enligt författaren, 

inte bara är nödvändig utan också möjlig är Räddningstjänst i förändring (Rosenberg, 2001). 

Den vänder sig till ledningen för respektive räddningstjänst, men också till politiker och andra 

kommunala förvaltningar, och har som syfte att väcka frågeställningar och debatt runt 

                                                 
8 Reaktiv syn på olyckor förklaras på sid. 11 
9 Proaktiv syn på olyckor förklaras på sid. 11 
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räddningstjänstens framtid. Den beskriver att den kommunala räddningstjänsten befinner sig 

vid ett vägskäl där de kan välja att gå vidare med en den mer traditionella reaktiva synen på 

säkerhet och olyckor eller välja en mer kommunövergripande proaktiv verksamhet. Ska 

framtidsvisionen fokusera på symptom (olyckor) eller på olycksförhindrande verksamhet 

frågar sig författaren och förklarar skillnaden mellan de olika synsätten:   

 
Inställning vid reaktiv verksamhet Inställning vid proaktiv verksamhet 
Olyckor ses som oundvikliga Olyckor ska förhindras 
Acceptabel eller tolerabel risknivå tillämpas Nollvision/förbättringsmål 
Statistik förs i huvudsak över antalet olyckor och 
deras konsekvenser 

Statistik används för att belysa problemområden 
och inkluderar grundläggande orsaker och effekter 
av åtgärder till skydd mot olyckor 

Försäkringar kompenserar endast dödsfall  
skador och förlorade värden. 
 

Försäkringar stimulerar säkerhet 

Ansvaret för skydd och säkerhet är inte klarlagt Varje aktör har ett definierat ansvar för säkerhet 
och skydd 

Lagstiftning redovisar krav på ansvar och åtgärder 
för reaktivt arbete 

Lagstiftning betonar olycksförebyggande 
verksamhet 

(Rosenberg, 2001 s. 20) 
 

Författaren vill väcka debatt om räddningstjänstens framtidsvision. Det Rosenberg (2001) 

benämner reaktiv verksamhet överensstämmer i stort med det Johansson-Hidéns (2004) 

diskurs I och proaktiv verksamhet kan jämföras med diskurs II. Rosenberg pekar på områden 

som måste förändras för att tillåta en proaktiv räddningstjänst och lyfter fram vikten av 

visionärt ledarskap. Ledarskapet inom räddningstjänsterna är ett återkommande fokus för att 

förbättra förutsättningarna inför de nya utmaningarna10. Vidare menar författaren att det är 

viktigt att räddningstjänsterna måste jobba på att få fler kvinnor inom räddningstjänsten och 

att minska distansen mellan den operativa och den förebyggande verksamheten.  

 

Ett arbete som mycket väl kan tolkas som ett bidrag till räddningstjänsternas 

utvecklingsarbete är Räddningsstyrkans inre liv (Mårtensson, 2002). Fokus ligger på befälens 

möjligheter och begränsningar att leda räddningsstyrkan. Implicit är studien också ett försök 

att lyfta fram räddningsstyrkans informella regler som enligt författaren är vad som inom 

räddningstjänsten uppfattas som en svårighet i förändringsproblematiken. Resultaten talar 

främst om behovet av ledarskapsutbildningar. På en undanskymd plats i arbetet tar författaren 

upp de grundläggande förutsättningar befälen behöver, vilket handlar om tydligt uttalade mål 

och visioner. Orsaken till att räddningscheferna brister på denna punkt förklarar författaren 

med vag styrning från kommunens politiker där räddningschefen inte får tillräckligt klara 

                                                 
10 Exempelvis; Johansson, 2000, Mårtensson, 2002. 
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direktiv gällande räddningstjänstens uppdrag och verksamhet. Vidare diskuterar författaren att 

det är problematiskt att det inom organisationen saknas inre förändringstryck vilket gör det 

nödvändigt att förtydliga och lyfta fram det yttre förändringstrycket mot organisationen.  

 

Det finns flera studier där jämställdhets och jämlikhetsproblematik11 behandlas som också 

berör implementeringsproblematik. Resultaten handlar bland annat om att stationerna bör vara 

bättre informerade, förberedda och att ledningen har en viktig uppgift i att påverka attityder. 

(Gavhed m.fl., 1998) I övrigt talar resultaten om stöd i rekryteringsprocessen, 

attitydförändringar tydliggöra de kompetenskrav som ställs på brandmän, förändra attityder, 

ta fram stöd i rekryteringsprocessen. Ett annat arbete som också problematiserar jämställdhet 

inom räddningstjänsten är Brandman och man. Om aktualisering av kön i brandmannayrket 

(Ericson, 2004). Studiens resultat pekar på att problematik runt kvinnliga brandmän främst 

har att göra med att de föreställningar som finns om brandmän och de föreställningar som 

finns om kvinnor är svåra att förena. Resultaten visar också att den debatt som förs runt 

kvinnors inträde synliggör redan existerande problematiker inom räddningstjänsten. 

Maktförhållanden utmanas inom räddningstjänsten där motstånd riktas mot överordnade och 

utomståendes krav på inflytande som kan tolkas som utryckningspersonalens strävan att 

bevara sitt tolkningsföreträde. 

                                                 
11 Se bland annat Brandman – och kvinna? (1994), Gavhed m.fl. (1998) 
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3. Teoretisk referensram 
 
Denna studie har en abduktiv ansats. En induktiv ansats låter de empiriska observationerna 

utgöra utgångspunkt varefter en eller flera teorier används för att förstå och förklara 

utvecklingsprocessen. Omvänt tillämpats teori i syfte att förklara empiri i en deduktiv ansats. 

(Yin, 2003) I denna studie har de båda olika processerna samverkat i den abduktiva ansatsen. 

Då ett mönster framträtt i det empiriska materialet som kan sättas samman med exempelvis 

delaktighet har dessa iakttagelser sedan tolkas mot teoretiska resonemang. Omvänt har också 

de teoretiska begreppen tematiserat analyser av det empiriska materialet. Dessa processer, 

tolkning av det empiriska materialet och tyngdpunkt på teori, har skett i växelvis. 

 

Utvecklingsprocessen inom organisationen har studerats utifrån ett systemteoretiskt 

perspektiv. (Abrahamsson & Andersen, 2000) Organisationen går från detaljstyrning mot en 

mer målstyrd verksamhet som tydligare utgår från organisationens intressenters behov. Detta, 

samt att det är den dynamiska processen mot utveckling som studeras, motiverar en 

systemteoretisk ansats.     

 

Valet av tolkningsperspektiv bygger på en strävan att möjliggöra analys av 

utvecklingsprocessen ur både individ- och ledningsperspektiv. Den teoretiska referensramen 

består av två organisationsteorier som båda har sin grund i Human-relation skolan. Human 

relation-skolan utgör en viktig grundsten för de systemmodeller som ser organisationer som 

ett system av komplexa beroendeförhållanden där förändringar utgör en naturlig del. 

(Granberg, 2003) Den systemmodell som här förklaras har sitt ursprung i OU-skolan12 och 

beskriver praktisk och systematisk förändringsstrategi utifrån ett ledningsperspektiv. 

Granberg ser organisationer som en del av ett större samhällsmässigt system och beroende av 

samhället. Organisationens olika intressenters mål och behov, som förändras över tiden, står i 

fokus.    

 

Det goda förändringsarbetet (Angelöw, 1991) har ett uttalat individperspektiv med en 

socialpsykologisk ansats. Socialpsykologi vill förstå och förklara samspelet mellan individers 

tankar, känslor och beteende och det omgivande samhället. Med det omgivande samhället 

menas människor i form av enskilda individer eller grupper, materiella ting såsom natur, 
                                                 
12 OU står för organisationsutveckling 
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byggnader och produkter, olika institutioner i samhället till exempel skola, hälsovård, 

arbetsliv och ekonomi. Man kan också säga att socialpsykologi studerar samspelet mellan 

samhället och människornas beteende. Samhället påverkas av dess enskilda medlemmar och 

individerna påverkas av samhället. De flesta böcker om organisationsförändringar och 

utveckling utgår från organisationsledningen synvinkel medan detta arbete utgår från 

individens synvinkel. (Angelöw, 1991)  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att den socialpsykologiska teorin främst använts i analysen att 

finna möjligheter och hinder för en etisk utvecklingsprocess. Systemmodellen har tolkats 

huvudsakligen på det empiriska materialet utifrån intervju med organisationens 

ledningsrepresentanter och har tematiserat analysen för att finna möjligheter och hinder för en 

konstruktiv utvecklingsprocess.  

 

 

3.1 En modell för systematiskt utvecklingsarbete 

 
Det finns en skillnad mellan organisationsförändring och organisationsutveckling. 

Organisationsförändring är ett naturligt tillstånd där organisationen ständigt varje dag 

förändras av olika former av yttre och inre tryck. Organisationsutveckling (OU) däremot är ett 

betydligt mer systematiskt och strukturerat förhållningssätt till organisationens förändringar. 

(Granberg, 2003) En definition lyder:  

 

Organisationsutveckling är en ledningsstödd, långsiktig strävan att 

förbättra problemlösnings- och förnyelseprocesser i organisationen, i 

synnerhet genom ett mer effektivt och gemensamt diagnos- och 

ledningsarbete med organisationskulturen – med särskild 

uppmärksamhet på formella arbetsgrupper, tillfälliga arbetslag och 

kulturen som gäller mellan grupper – med hjälp av en 

förändringsagent och med hjälp av tillämpad beteendevetenskaplig 

teori och metod, inklusive aktionsforskning.13  

 

                                                 
13 Granberg, 2004 s. 534. 
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Ofta karaktäriseras organisationers utvecklingsarbete av ”brandkårsutryckningar”. Det vill 

säga organisationen reagerar och åtgärdar uppkomna problem allt eftersom. Det är en reaktion 

på det som varit snarare än strategisk planering och förebyggande insatser för framtiden 

(Rantakyrö, 2004). Granberg (2003) beskriver en systematiserad modell för utvecklingsarbete 

vilken måste anpassas till organisationens förutsättningar. Det är motivet och syftet med 

organisationsutvecklingen som är avgörande för hur den genomförs. Hur utvecklingsarbetet 

planeras och systematiseras beror med andra ord på varför man vill förändra och vad man vill 

uppnå. (Granberg, 2003) 

 

Granberg (2003) menar att offentliga organisationer oftare har svårt att precisera sina motiv 

till förändring för medarbetare och talar därför om ”övergripande regionalpolitik” eller 

”samhällsintresse”. Utvecklingsarbetet inom organisationen kännetecknas ofta av utdragna 

utredningar där personal lider av osäkerhet under lång tid. Det är också vanligt att ledning och 

anställda har olika och till synes oförenliga perspektiv på förändringar och utvecklingsarbete. 

Då motiven till förändring inte är tydligt klargjorda skapas problem för en väl genomförd 

organisationsutveckling är Granbergs (2003) erfarenhet. Det är ofta okunskaper om berörda 

parters behov och intressen som utgör en vanlig orsak till att utvecklingsarbete upplevs som 

svårt. Det är därför i mötet mellan olika perspektiv som en fruktsam förändring blir möjlig, 

där både problem och det som är bra uppmärksammas.  

 

Förändringar inträffar inte om det inte finns tryck, inifrån eller utifrån, på förändring och makt 

att genomdriva den.  

 

Om organisationen bara upplever ett yttre tryck finns risk att 

organisationens medlemmar motverkar förändring genom passiva och 

aktiva sätt att bete sig. 14

 

Utvecklingsarbetet måste vara förankrat hos organisationens ledning, de anställda och deras 

lokala fackliga organisation. (Granberg, 2003) Det kan ske på flera olika sätt och genom flera 

olika kanaler. De flesta organisationer arbetar med en visionsyn som uttrycker 

organisationens mer långsiktiga ambitioner och är ett mellanting mellan målsyn och 

processsyn. En målsyn innebär att ledningen formulerar ett mål som förstås av alla, är 

                                                 
14 Granberg, 2003, s. 594 
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preciserad och realistisk. En processyn innebär att organisationen istället skapar en struktur 

och klimat i organisationen som stimulerar sökaktiviteter mot en vision av önskvärt framtida 

läge. (Angelöw, 1991) Enligt Angelöw (1991) fungerar process- och visionsyn bättre med 

tanke på den allt snabbare förändringstakten i vår omvärld.  

 

Granberg (2004) beskriver schematiskt grundmodell för ett strukturerat utvecklingsarbete på 

följande sätt: 

  

Beslut → Diagnos → Återföring → Planering av åtgärder → 

Genomförande → Uppföljning → Fortsatt arbete15   

 

Diagnos innebär att ta reda på och beskriva sådant som upplevs som problem och som 

behöver lösas för att organisationen ska bli effektivare. Återföring handlar om att återkoppla 

resultaten av diagnosen till organisationens alla medlemmar. Planering av åtgärder omfattar 

utvecklingsarbetets struktur, att planera vad som ska göras, när det ska göras, när det ska vara 

klart och vem eller vilka som ska utföra det. Genomförande innebär att omvandla planerna till 

handling. Uppföljningen är en viktig del inte bara för att kunna konstatera vad som hänt och 

vad som inte hänt utan också för att hålla motivationen uppe under utvecklingsarbetets gång. 

 

Granberg (2003) föreslår med stöd av sin praktiska erfarenhet av utvecklingsarbete några 

frågor som kan fungera väl i de olika faserna av utvecklingsprocessen: 16   

 
DIAGNOS 

 
FÖRÄNDRING UPPFÖLJNING 

Hur fungerar vi nu? Hur vill vi ha det? Hur blev det? 
Vad är bra? Vad kan vi uppnå på kort sikt? Vad blev inte bra? 
Vad är dåligt? Vad tar längre tid att genomföra? Vad blev bra? 
Insamling av fakta, uppfattningar 

erfarenheter m.m. 

Vad är orealistiskt att uppnå?  Vad behöver rättas till? 

Sammanställning Hur ska vi gå till väga? Hur går vi vidare? 
Återföring till alla berörda Handlingsprogram  

 

 

                                                 
15 Granberg, 2003 s. 599. 
16 Granberg, 2003 s. 604. 
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Sammanfattningsvis menar Granberg (2003) att det fyra förutsättningar måste finnas för att en 

förändring ska äga rum; förändringstryck, en klar och gemensamt delad vision (eller i vart fall 

en riktning), kapacitet för förändring samt hanterbara första steg.  

 

En systematiserad modell för utvecklingsarbete bygger på hänsyn till både utvecklingsarbetets 

struktur och process. De är båda lika viktiga och ömsesidigt beroende av varandra. Det finns 

risk att förändringskapaciteten minskar hos de anställda eller att de helt enkelt blir 

motståndare till förändringar om för mycket fokus ligger på strukturen. Samtidigt riskerar 

utvecklingsarbetet inte gå framåt om istället processen får för mycket utrymme. Man förlorar 

målet ur sikte och processar ihjäl sig. (Granberg, 2003 s.598) Under olika skeden i 

utvecklingsprocessen kan det dock finnas anledning att fokusera mer på den ena eller andra 

delen.  

 

 

3.1.1 Struktur  

 
I en modell för systematiskt utvecklingsarbete handlar struktur om att ge utvecklingsarbetet 

strategiska och praktiska förutsättningar som främjar ett konstruktivt utvecklingsarbete. 

Exempelvis innebär det att fundera över om arbetet ska organiseras i projektform eller 

uppdragsform, att ta fram projektplan, att sätta upp delmål, att inventera resursbehov för 

utvecklingsarbetet i form av till exempel tid, personer, pengar, dokumentation, lokaler och 

hjälpmedel. (Granberg, 2003) 

 

En av de viktigaste förutsättningarna är att skapa flera informationsvägar inom 

organisationen. Granberg (2003) menar att just informationsspridning är orsak till många av 

de svårigheter som kan uppstå i utvecklingsarbetet, vilket gör det till en av ledningens 

viktigaste uppgifter. Informationsgivningen ska göras snabbt, sakligt, ärligt och rakt. 

Granbergs (2003) praktiska tips handlar också om att informera mer än vad som kan anses 

nödvändigt och många gånger om och om igen även om det upplevs som upprepningar. De 

som informerar ska också vara kända för dem som informeras.    

 

Utvecklingsarbete kräver inte bara informationsspridning utan också kunskapsspridning. Det 

är viktigt att de anställda har en realistisk bild av organisationens situation och vilka 

 17



förutsättningar som finns. (Granberg, 2003) Även kunskap och förståelse om 

utvecklingsarbetet vägledande principer, hinder och förutsättningar, ofta förekommande 

reaktioner vid utvecklingsarbete samt hur processen i ett utvecklingsarbete bör fungera måste 

finnas. Särskilt angeläget är att olika förändringsaktörer, till exempel arbetsledare, utbildas i 

frågor som rör utvecklingsarbete. (Angelöw, 1991)  

 

Organisationskultur handlar om existerande normer och värderingar i organisationer. I 

förändringssammanhang är det också angeläget att utveckla en organisationskultur som 

understödjer och bygger på de faktorer som ingår i det goda utvecklingsarbetet. 

Förändringsinitiativen måste uppfattas som legitima i den miljö de tas och det är nödvändigt 

att det finns en överensstämmelse mellan dem och företagets gängse värderingar. 

Socialpsykologisk forskning visar att individens handlings- och tankemönster i hög 

utsträckning påverkas av de normer och regler som förekommer i de grupper som individen 

tillhör. Företagsledningens förnyelseinitiativ och sätt att driva dem måste därför stå i 

samklang med en befintligt stark företagskultur om initiativen ska få genomslagskraft. Det 

innebär att det därför också är intressant att också fundera över och förstå vilka historiska 

förutsättningar som finns inom organisationen. (Angelöw, 1991)   

 

 

3.1.2. Process 

 
Förutom den praktiska strategiska planeringen är det viktigt att även ta hänsyn till processen. 

Det handlar om att se till att organisationen har de sociala förutsättningarna som krävs för att 

tillvarata kunnande, erfarenheter och synpunkter som finns hos medarbetarna. Oavsett vad 

förändringen består i så innebär det alltid att det som är tryggt och invant förändras. Vad som 

däremot kan skilja är hur förändringen upplevs. Vissa ser direkt vinningen av en förändring 

och välkomnar den därför och har en vilja till anpassning. Andra förnekar den genom att 

fortsätta som om inget hänt. En del byter jobb, andra blir aggressiva eller misstänksamma mot 

ledningen eller faller in i en slags handlingsförlamning. (Granberg, 2003) Varje organisation 

är unik då det handlar om vilka förutsättningar, behov, möjligheter och svårigheter som finns 

och dessa måste tas hänsyn till vid planering och genomförandet av förändringar. Till 

förutsättningar hör funderingar över hur organisationen tidigare valt att hantera förändringar, 

konflikter och annat. Det blir viktigt att se till organisationens historia för att dels hitta 
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tillvägagångssätt som är framgångsrika i organisationen men också för att förstå svårigheter i 

processen mot utveckling17. (Angelöw, 1991)   

 

För att kunna genomföra en förändring krävs att inblandade parter har motivation till 

förändring för att möjliggöra tillvaratagandet av kunnande och förändringsvilja. (Angelöw, 

1991, Granberg, 2003)18 Motivation handlar om att få människor att frigöra sina resurser och 

därmed få till stånd ett konstruktivt utvecklingsarbete. Då människor är motiverade, eller i 

vart fall inte motarbetar förändringen, använder de sina resurser i form av erfarenhet, 

kunskap, problemlösningsförmåga, initiativförmåga, samarbetsförmåga med mera.  Ser de 

inte motivet till förändring blir reaktioner den omvända. Människor kan känna sig hotade, de 

motarbetar förändringar, medvetet eller omedvetet. Detta motstånd kan visa sig i form av 

modlöshet, oro, osäkerhet, förändringar i relationer mellan individer och grupper, negativa 

diskussioner, att chefer få skulden och så vidare. (Angelöw, 1991, Granberg, 2003) För att 

kunna vara delaktig eller åtminstone med på förändring kärvs att ledning och medarbetare 

förstår motivet till förändring. Människor accepterar inte att medverka i en förändring när de 

inte förstår varför den genomförs. (Granberg, 2003)  

 

Delaktighet och inflytande i utvecklingsarbetet är därför en viktig del i utvecklingsprocessen. 

Vad delaktighet egentligen innebär råder det något delade meningar om. Granberg (2003) 

menar att arbetsgrupper bestående av representanter för olika intressenter är en bra form för 

att stimulera delaktighet bland medarbetare. Angelöw (1991) benämner den representativ 

delaktighet och argumenterar för att delaktighet måste bygga på en betydligt bredare 

förankring genom hela organisationen19. Det innebär att samtliga organisationens 

medlemmar, på ett eller annat sätt, ska engageras i utvecklingsarbetet. Författarna uttrycker 

båda att det är viktigt att skapa verklig delaktighet och inflytande som inte är begränsad till 

själva beslutsprocessen. De menar också att medarbetarna själva ska arbeta fram planer, till 

exempel åtgärds-, resurs- och tidsplaner. Utvecklingsarbetet måste bedrivas som en process i 

organiserad form där organisationen skapar stora möjligheter att tillvarata kunskap för att öka 

beredskap också för framtiden menar författarna. Tidigare ingick de fackliga organisationerna 

undantagslöst i utvecklingsarbetet, vilket inte är självklart idag. (Granberg, 2003) Ingen av 

författarna vill särskilt betona vikt av delaktighet bland de fackliga organisationerna som 
                                                 
17 Att vår historia erbjuder förståelse för och förklaringar på vår samtid har många författare uttalat, exempelvis 
Mills (1997). 
18 Förutsättningar för hur motivation uppkommer förklaras under nästa rubrik 3.2.1. 
19 Vad Angelöw (1991) avser med delaktighet beskrivs grundligare under nästa rubrik 3.2.1. 
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givna representanter i utvecklingsarbetet även om de naturligtvis är viktiga samarbetspartner i 

utvecklingsarbetet. (Angelöw, 1991, Granberg, 2003)  
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3.2 Det goda utvecklingsarbetet 

 
För vissa människor framstår förändringar som en möjlighet och något positivt. Det kan vara 

en utmaning som det funnits behov av vilket gör att de använder sin energi och kreativitet i 

utvecklingsprocessen. För andra människor kan samma förändring framstå som något negativt 

eller hotfullt. Den kan upplevas innebära sämre status, ändrat ansvar och ändrade 

befogenheter, att inflytande motarbetas den och risken finns energi istället läggs ned på 

försvar. Angelöw (1991) menar att det alltid finns förklaringar för motstånd mot förändring. 

Han menar vidare att upplevelsen av förändringar och utvecklingsprocesser är något som kan 

påverkas. Genom beslut och handlingar kan människor påverka förändringens styrka, riktning 

och konsekvenser.  En vanlig orsak till att förändringen upplevs som hot är att människor inte 

vet vad framtiden kommer att innebära. Ett toppstyrt utvecklingsarbete innebär nästan 

undantagslöst motstånd enligt Angelöw (1991). Samtidigt är människor olika, vissa har goda 

erfarenheter av förändringar, ser dem som utmaningar och välkomnar dem därför. Andra har 

en negativ inställning till förändringar i allmänhet då de kan innebära risktagande, 

ansträngningar, osäkerhet om framtiden och att tryggheten i vardagen rubbas. Det goda 

utvecklingsarbetet handlar dock enligt Angelöw (1991) inte bara om attitydförändringar. 

Människor har också ett inneboende behov av förändring, förnyelse, utveckling och nya 

utmaningar både personligen och yrkesmässigt. De behöver känna sig motiverade och vill 

vara med och bestämma förändringstakten. (Angelöw, 1991) 

 

 

3.2.1 En motivationsmodell   

 
Nedan presenteras en motivationsmodell som utarbetats och anpassats till utvecklingsarbete 

inom organisationer. Angelöw (1991) beskriver vissa förutsättningar för att motivation ska 

finnas och som tillsammans bidrar till hög förändringsvilja. Dessa olika förutsättningar kan 

dock vara mer eller mindre utvecklade i olika skeden i utvecklingsprocessen.  

 

Motivation utgör drivkraft för individens handlingar och fungerar därför som själva motorn i 

utvecklingsarbetet. En önskan eller insikt om förändring är därför viktig förutsättning för ett 

gott utvecklingsarbete:   
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När önskan eller insikten om nödvändigheten av en förändring 

övergår i handlingsberedskap har individen en offensiv attityd, en 

förändringsvilja.20

 

Motivation handlar också om att en strävan efter att förverkliga ett visst mål. Dessa mål kan 

vara av olika karaktär; yttre/inre, individuella/organisationiska, kort-/långsiktiga, 

övergripande/delmål och är sällan renodlade. Varje person har olika mål och därmed olika 

motiv till förändring. Då människor upplever att målet med förändringen leder till förbättring 

av den egna situationen finns drivkraft till att försöka uppfylla dessa mål. Det är därför viktigt 

att klargöra vilka motiv och mål som finns hos människor inom organisationen för att kunna 

tillgodo dessa i så stor utsträckning som möjligt. Det är därför viktigt att ta detta i beaktande 

vid formuleringen av målet organisationens framtidsvision. (Angelöw, 1991) 

 

 

Delaktighet 

 
Delaktighet är en förutsättning i det goda utvecklingsarbetet eftersom bristfälligt inflytande i 

utvecklingsprocessen leder till försvagad motivation. Motståndet kan visa sig i att människor 

på olika sätt motsätter sig förändringar eller uppvisar lågt engagemang. Men motståndet kan 

även visa sig i andra former som till exempel ineffektivitet.  

 

Om de anställda däremot får vara med att formulera problemen, diskutera förslag till 

förändring och åtgärder samt vara med och bestämma takten i förändringen ökar 

motivationen. Ambitionen måste vara att alla som berörs av förändringen också är aktivt 

engagerade från början. Medarbetare har ofta bra lösningar tackvare sin detaljkunskap och 

samtidigt väcks intresse för förändring när deras kunskap och erfarenhet efterfrågas. Om 

planering, genomförande och uppföljning ska ske av alla berörda innebär det i praktiken att 

många personer blir inblandade. Det är tidskrävande men samtidigt förekommer 

förändringsvilja och engagemang hos de berörda. Då alla är förändringsaktörer och tar ansvar 

för att åtgärder vidtas, innebär det också att detta förhållningssätt också blir en naturlig del av 

det vardagliga arbetet. Delaktighet i utvecklingsarbetet har ytterligare fördelar i att det bidrar 

till minskad också stress och leder till högre arbetsglädje, engagemang, och effektivitet.  

 

                                                 
20 Angelöw, 1991 s. 89.  
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Förutom en delaktig utvecklingsstrategi beskriver Angelöw (1991) två andra vanligt 

förekommande strategier; den representativa och den toppstyrda. Traditionellt sett har 

utvecklingsarbete varit toppstyrt inom organisationer. Denna utvecklingsstrategi 

karaktäriseras av att förändringen initieras av ledningen som också definierar problemet. 

Tanken är att finna snabba lösningar med så få inblandade aktörer som möjligt. Ibland tar 

organisationen in en konsult som leder arbetet genom att konkretisera och forma lösningar 

och utarbeta handlingsprogram. Den toppstyrda utvecklingsstrategin möter ofta motstånd just 

för att anställda inte fått vara delaktiga i diskussionen om problemen och att utforma 

handlingsprogram. Beredskapen för och vilja till förändring blir låg. Enligt Angelöw (1991) 

leder strategin i förlängningen till kvarstående missnöje, långvariga konflikter, försämrade 

samarbetsförhållanden och ytlig anpassning som inte får motsvarighet i handling och 

relationer. En toppstyrd utvecklingsstrategi möjliggör inte heller tillvaratagande av naturliga 

konstruktiva utvecklingsprocesser hos enskilda och inom arbetslag. Ofta finns djupa 

kommunikationsklyftor mellan olika nivåer inom organisationerna i samband med 

förändringar som inte blir föremål för bearbetning. Anledningar till konflikter eller 

samarbetssvårigheter i samband med förändringar penetreras inte utan hänförs ofta 

slentrianmässigt till en personlig nivå, det vill säga att det är individuella medarbetare som har 

brister. Stödjande och underlättande åtgärder sätts ofta in i ett skede av en förändring då 

problem redan uppstått, mer sällan som systematiskt planerade åtgärder som integreras i 

förändringsskeendets hela förlopp från planering till genomförande.21 Den representativa 

utvecklingsstrategin innebär att företrädare för direkt berörda grupper bildar projektgrupp som 

ofta är med i såväl utvecklingsprojektet idé-, planerings- och genomförandefas. Medarbetarna 

får sedan fortlöpande information om projektets framskridande. Ofta visas till att börja med 

ett visst intresse efter som det ofta rör sig om något de sedan tidigare efterlyst förändring av. 

Men ofta svalnar intresset eftersom medarbetarna inte direkt är berörda, tvärtom kanske 

arbetsmängden ökat för att en arbetskamrat ingår i projektgruppen. Resultatet av denna 

utvecklingsstrategi är att projektets föreslagna åtgärders accepteras eller så rinner det hela ut i 

sanden. (Angelöw, 1991) 

 

 

                                                 
21 Ett fenomen som Rantakyrö (2004) benämner ”brandkårsutryckningar” och som är en vanlig strategi i många 
organisationer. 
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Tilltro  

 
Enligt Angelöw (1991) är ledningens tilltro och positiva förväntningar på att medarbetarna 

vill göra sitt bästa utifrån de förutsättningar som finns en viktig utgångspunkt. Omgivningens 

positiva attityder stärker den enskilde medarbetarens förmåga att genomföra förändring. 

Tilltron behöver också vara ömsesidig, det vill säga att även medarbetarna känner tilltro till 

ledningen och kan lita till dess agerande. Det måste också finnas respekt mellan de olika 

parterna. Inför en förändring tror människor ofta att förmåner försämras, sällan tror de att 

förmånerna skulle bli bättre. Detta gör att det måste finnas tilltro mellan personalgrupper om 

goda intentioner. Positiva förväntningar ger näring och simulans för ett konstruktivt 

utvecklingsarbete och utgör därför en viktig förutsättning för ett gott resultat. (Angelöw, 

1991) 

 

 

Självförtroende  
 
Individen måste tro på sin förmåga att kunna förändra. Självkänslan är nära förknippad med 

människans behov av utveckling vilket kan ses som en självvald förändring. För medarbetare 

som tidigare saknat inflytande i en organisation kan det kännas svårt att plötsligt bli delaktiga, 

vilket gör att tilltron för den egna förmågan måste stärkas. Genom att ge människor utökade 

möjligheter att använda sin kompetens och kreativitet stärks dels självförtroendet men också 

känslan av att det finns handlingsutrymme vilket därmed skapar intresse för fortsatt 

utvecklingsarbete. Däremot en låg tilltro till sina möjligheter att påverka väcker osäkerhet och 

därmed motstånd. Självkänsla och motivation kan stärkas genom att medvetandegöra även 

små positiva förändringar som man inte kan se omedelbara resultat av. (Angelöw, 1991) 

 

 

Information och kunskap  

 
Informations- och kunskapsspridningen inom organisationen skapar förutsättningar och 

möjligheter för medarbetare att bli delaktiga. Därför är det viktigt att ledningen ger en tydlig 

och realistisk bild av förändringarnas förutsättningar samt att mål framstår realistiska med 

hänsyn till budget, resurser och så vidare. Samtidigt måste informations- och 

kunskapsspridningen även inkludera medarbetarnas möjligheter i utvecklingsprocessen. Då 

förändringen upplevs innebära möjligheter i form av inflytande, utveckling och ansvar brukar 
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motivationen öka bland medarbetare. Naturligt då medarbetare blir mer delaktiga i 

utvecklingsarbetet är att de också kräver ökad tillgång till information, de kan inte sköta sina 

arbeten effektivt utan den. Ledningen kan se till att motivationen upprätthålls under processen 

genom att fastställa konkreta och verklighetsnära målsättningar som följs upp och utvärderas 

allt eftersom.  

 

Riklig och direkt information är också viktigt för att undvika ryktesspridning och 

förvanskningar av information. Bristfällig information eller information genom olika led 

minskar sanningshalten och förvanskar det ursprungliga budskapet. Ryktesspridning är en 

vanlig företeelse där medarbetarna inte är delaktiga eller har inflytande i 

utvecklingsprocessen. Avsaknaden av direkt och faktisk information gör att tolkningarna 

färgas av gruppens bristande kunskap. Då medarbetare upplever att de förlorar kontrollen över 

sin egen framtid så blomstrar också rykten. Rykten är improviserade nyheter som uppstår ur 

en kollektiv diskussion. De kan fungera som ett förhållningssätt till auktoriteten. Särskilt i 

påfrestande situationer, till exempel vid organisationsutveckling, är risken stor för att budskap 

vantolkas och missförstås. Därför är det viktigt med upprepade budskap, även om det känns 

tröttande för dem som utsänder informationen. Ryktesspridning fungerar samtidigt som ett 

sätt att skapa sammanhållning inom gruppen. Genom att delta i diskussioner som uppstår och 

uttrycker gruppens åsikt visar därmed människor sin tillhörighet i gruppen. Ju tätare kontakt 

en grupp har, desto lättare sprids ryktet. Vid all ryktesspridning finns aktiva förmedlare som 

hämtar tillfredsställelse ur rykten. Många rykten sprids inte därför att budbäraren tror på den, 

utan för att de kan vara roliga, chockerande eller väcker nyfikenhet. Dessutom kan rykten 

förenkla och spalta upp en situation och göra den mer begriplig, binda samman händelser som 

annars skulle förefalla isolerade och utan ordning. Rykten uppstår om informationen kan 

tillfredsställa någon önskan, lindra eller bekräfta en oro eller vara lösningen på en konflikt. 

Detta innebär ett hinder för det goda utvecklingsarbetet menar Angelöw (1991). I en 

organisation där den interna kommunikationen fungerar, där öppenhet och delaktighet råder, 

kan ryktesspridning minimeras.  (Angelöw, 1991) 

 

 

Trygghet  

 
En känsla av trygghet är nödvändig för att människor ska vilja förändra. Då förändringen 

upplevs som en trygghet och möjlighet till utveckling välkomnas den. Målet är att ersätta 
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trygghet i det bestående med trygghet i förändring vilket uppstår genom att förstärka 

delaktighet och ge riklig och direkt information. En grundläggande och den mest angelägna 

formen av trygghet är anställningstrygghet varför det är angeläget att ge någon slags 

sysselsättningsgaranti.  Organisationens kortsiktiga lönsamhet i form av nedskärning av 

personalkostnader måste jämföras med den minskade arbetsglädje, otrygghet, motstånd och 

försämrade samarbete som leder till ineffektivitet och lägre lönsamhet på sikt. Medarbetare 

som garanteras sysselsättning kan bli en mycket effektiv resurs för att utveckla organisationen 

samt vara kreativa i att hitta olika former av besparingar. En annan källa till otrygghet är då 

sociala relationer upplevs hotade, omvänt om sociala relationen med arbetskamrater blir bättre 

så upplevs förändringen positivt. I samband med att allt fler omorganiseringar har som 

målsättning att övergå från detaljreglering till målstyrning, kan det vara viktigt att diskutera 

olika typer av otrygghet som kan uppträda hos personalen. För personer som är vana vid och 

trygga med att leva i en stark struktur med detaljreglerad verksamhet kan övergången till 

målstyrning innebära otrygghet. (Angelöw, 1991)  
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4. Metodologiska överväganden  
 
När studiens syfte handlar om att förklara hur en social process upplevs efterfrågas kvalitativ 

kunskap. Med valet av kvalitativ ansats följer en mängd metodologiska överväganden (Kvale, 

1997). I detta kapitel redogörs därför så uttömmande som möjligt för de metodologiska val 

som är gjorda genom forskningsprocessen.  

 

 

4.1 En fallstudie 

 
Fallstudiens studieobjekt utgörs av en kommunal räddningstjänst. För att besvara studiens 

frågeställningar behövdes metoder som kunde generera förståelse för aktörens perspektiv. 

Fallstudier bestående av observationer och öppna intervjuer är flexibla till sin karaktär och har 

förmågan att generera denna typ av kunskap, något som är svårt om inte omöjligt genom 

hypotesprövningar eller enkätundersökningar (Yin, 2003). Den kvalitativa metoden kritiseras 

ofta för att vara subjektiv och lida brist på struktur. Miles & Huberman (1994) menar att dessa 

problem undviks genom systematiskt tillvägagångssätt. På vilket sätt denna fallstudie 

systematiserats beskrivs i detta kapitel. Det empiriska materialet består i huvudsak av 

intervjuer. Metodvalet syftar att generera förståelse för aktörens perspektiv på 

utvecklingsprocessen och upplevelsen av förändringar. Observationer fungerar som 

komplement och syftar till att skapa en större förståelse för processen. Dessa observationer 

består av kontakter med personal, men framförallt handlar det om tiden före och efter 

intervjuer. Bland annat har dessa observationer genererat information om den lokala 

jargongen och stämningen inom organisationen. De har också givit återkommande 

beskrivningar om organisationens uppbyggnad, och beskrivningar över avdelningarnas 

respektive uppgifter. Forskning och andra publikationer22 har givit bakgrundskunskap.   

 

 

                                                 
22 Främst gäller det material publicerat av räddningsverket. 
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Validitet och reliabilitet  

 
Reliabilitet har att göra med hur tillförlitliga resultaten kan anses vara. Validiteten har att göra 

med hur tillförlitliga forskarens tolkningar och analyser är, att det empiriska materialet 

verkligen speglar vad som eftersträvas. I fallstudier finns validitet och reliabilitet mer eller 

mindre integrerat där säkerställandet av en fallstudies validitet och reliabilitet är något som 

sker från designstadiet genom hela processen. (Denzin, 1989, Forsman, 2002, Miles & 

Huberman, 1994, Kvale, 1997) Bryman (1997) går ett steg längre och menar att det inte 

överhuvudtaget är relevant att tala om validitet och reliabilitet när det gäller fallstudier, istället 

handlar det om trovärdighet. Kontroll, ifrågasättande av resultat och teoretisk tolkning av 

upptäckterna har ständigt skett genom hela forskningsprocessen i syfte att söka uppnå god 

validitet och reliabilitet eller trovärdiga av resultaten i denna studie.      

 

 

Generaliserbarhet  

 
Övervägandet om huruvida en fallstudies resultat är generaliserbara eller inte är intressant 

menar Stake (2000). Avsikten med kvalitativ metod är inte primärt att finna generaliserbar 

kunskap. Stationen, den räddningstjänst som utgör studiens objekt, är inte utvald i syfte att 

vara representativ, utgöra ett typiskt fall eller det mest avvikande fallet. Målet och syftet med 

studien är istället att fundera över vad vi har att lära av detta specifika fall som valts att 

studeras. (Stake, 2000, Bryman, 1997) Detta resonemang innebär att resultaten utifrån denna 

fallstudie är generaliserbara i den utsträckning som läsaren anser sig ha något att lära utifrån 

fallet.  

 

 

4.2 Skapandet av empiriskt material 

 
Forskarens förmåga och möjligheter att se verkligheten utifrån aktörens ögon och tolka det 

som sker utifrån deras perspektiv är ett annat problem förknippad med kvalitativt arbete. 

(Bryman, 1997). Därför gjordes inledningsvis besök hos brandkårsveteranerna23 för att få 

förförståelse för yrkeskåren och räddningstjänsten i allmänhet. Detta besök gav förståelse för 
                                                 
23 Brandkårsveteranerna är en ideell förening bestående av pensionerade brandmän vars verksamhet bygger på 
kamratskap och ett till synes aldrig sinande intresse för brandkårens verksamhet. De träffas minst en gång per 
månad och driver tillsammans brandkårsmuseet. 
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den historia som format organisation samt för den stämning och jargong som råder i 

organisationen. Här, liksom genomgående under mina besök vid stationen, möttes jag av 

tillmötesgående, hjälpsamma och engagerade människor. Jag talade även med en person som 

tidigare arbetat som brandman men som inte varit anställd vid Stationen. 

 

Åtta brandmän samt två representanter från organisationsledningen har intervjuats i studien. 

Verkligheten erbjöd naturliga urvalskriterier då en stor del av personalstyrkan anställdes 

under 70-talet och personalomsättningen i princip varit obefintlig. Detta innebär att 

definitionen erfaren brandman naturligt inkluderar brandmän med mellan 20-25 års 

yrkeserfarenhet och som är mellan 45-55 år. Definitionen yngre brandman inkluderar 

brandmän med mellan ett till fem års yrkeserfarenhet och som är mellan 20-35 år. Urvalet gav 

möjlighet att jämföra både likheter och skillnader beroende på yrkeserfarenhet och 

generationstillhörighet. Brandkårspersonalen är uppdelade i fyra lag där en erfaren och en 

yngre brandman intervjuades individuellt från varje lag. Intervjuer med brandmännen ägde 

rum under maj och juni 2004 och intervjuer med ledning i november 2004. Ur 

ledningsgruppen valdes två representanter för intervju. En av dessa har ett övergripande 

ansvar över organisationen kan tänkas ge en generell bild av organisationens 

utvecklingsarbete. Den andre representanten kan förväntas ha en närmare kontakt med 

medarbetarna och därför kan tänkas tillföra andra aspekter på utvecklingsarbetet.  

 

Det empiriska materialet samlades runt en öppen intervjuguide.24  Intervjuguidens utformning 

ökar möjligheten för rika, holistiska förklaringar och ger utrymme för det oväntade och kan 

därför väcka intressanta frågeställningar. Intervjuguiden konstruerades i syfte att styra 

intervjupersonen så lite som möjligt och att i så stor utsträckning som möjligt betrakta 

utvecklingsprocessen genom undersökningspersonens ögon. Det är aktörerna, brandmännens 

och ledningens, perspektiv som var utgångspunkten. Med en flexibel och öppen inställning 

skapas möjlighet att verkligen få reda på aktörens upplevelser. (Miles & Huberman, 1994) 

Intervjuguiden för intervju med brandmännen bygger på tre teman med en formulerad 

inledande fråga till varje tema. Vid intervju med ledningsrepresentanten användes 

intervjuguiden på samma sätt men här fanns istället fyra teman. Den första öppna frågan hade 

som syfte att dels öppna upp samtalet men också att få intervjupersonen att tala utifrån sitt 

eget personliga perspektiv snarare än som representant för Stationen. Följdfrågorna har 

                                                 
24 Se bilaga 
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varierat något beroende på vad intervjupersonerna själva tar upp. Fördelen med att inte i 

förväg färdiga frågeställningar är den att intervjupersonen inte lockas uttala sig om sådant 

som de inte skaffat sig en uppfattning om (Forsman, 2002). Vissa teman avhandlades snabbt 

av vissa intervjupersoner medan de tog betydligt längre tid för andra. Vad som fick mest 

utrymme avgjordes av vad intervjupersonen tyckte var viktigt att prata om.  

 

Samtliga interjuver genomfördes individuellt och ägde rum i Stationens lokaler. Sex av de åtta 

intervjuerna med brandmännen ägde rum i Stationens konferensrum. En intervju ägde rum i 

befälens gemensamma kontorsutrymme och en annan i brandmännens övningslokal då 

konferensrummet inte fanns tillgängligt. Flera av intervjuerna blev tillfälligt avbrutna vid larm 

dock aldrig för mer än fem minuter. Avbrotten blev en naturlig del av intervjun och samtalet 

fick därmed förankring i verkligheten. En av de intervjuade brandmännen hade uppfattat 

intervjutillfället mindre frivilligt efter samtal med sitt befäl. Det gav ett naturligt tillfälle att 

tala om relationer mellan yrkesgrupper. Intervju med ledningsrepresentant skedde i deras 

respektive kontor. Intervjuerna tog mellan 40 minuter och två timmar. Efter varje intervju har 

omedelbara reflektioner som dykt upp under intervjun skrivits ned utom synhåll för 

organisationens medlemmar.  

 

Informerat samtycke har att göra med avvägningar om vem som egentligen ska ge sitt 

samtycke. Ledningens samtycke var tydligt medan brandmännens samtycke inte var lika 

tydligt. Intervjuerna utfördes alla på arbetstid vilket kan göra att deltagandet framstår som en 

del av dagens arbete. Fördelen i att samtalet äger rum i den naturliga miljön är att kontext inte 

avskalas utan istället naturligt tas in i empirin. Möjligheten finns då att underliggande 

förklaringar som inte är observerbara framkommer. (Miles & Huberman, 1994). Informerat 

samtycke har också att göra med hur mycket information som ska ges och när den ska ges. Att 

ge information om en undersökning betyder att känsligt balansera mellan detaljerad 

överinformation och utelämnande av aspekter som kan vara betydelsefulla för 

undersökningspersonerna (Kvale, 1997 s.107). Det första besöket vid Stationen gav 

indikationer om att min framställning låg nära detaljerad överinformation. Den formulering 

som accepterades och avdramatiserade situationen var en mycket kort beskrivning av vad 

samtalet skulle handla om. Efter varje intervjutillfälle däremot fick jag alltid spontana och 

intresserade frågor vilka gav tillfälle att mer detaljerat beskriva studiens syfte. 
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Bandinspelningarna transkriberades av mig så snart som möjligt efter intervjutillfället. 

Redigeringsprinciper som i så stor utsträckning som möjligt kunnat återskapa stämningen 

under intervjun har används. Detta innebär att intervjuerna är ordagrant utskrivna med 

markeringar för tankepausar, skratt och så vidare. Citaten har däremot redigerats något för att 

öka läsbarheten. Upprepningar har tagits bort, däremot finns tankepauser kvar vilket har 

markerats med tre punkter. Symbolen  /…/ har används före, efter eller mitt i ett citat och 

markerar att citatet på avgiven plats är avkortat. Klammer, […], i citatet innehåller en 

anmärkning från min sida. Vanligtvis rör det sig om ett förtydligande av ett underförstått 

återsyftande eller förtydligande av ett internt begrepp.   

 

 

4.3 Dataanalys 

 
Denna studie har en abduktiv ansats vilket innebär att tolkning av det empiriska materialet 

och utgångspunkt i teori skett växelvis. Valet av teoretisk referensram gjordes efter 

insamlingen av empiriskt material utifrån brandmännens perspektiv men före insamlingen av 

material utifrån ledningsperspektiv. Fördelen är att teori inte blir ett hinder för att uppfatta 

aktörernas uppfattningar och synsätt eller missa ovanliga och oväntade aspekter på den 

sociala verkligheten. Detta eftersom teori inte alltid speglar aktörernas uppfattning om vad det 

är som sker och vad som är viktigt. (Bryman, 1997) Att ha en uppfattning om vad som fått 

utrymme i brandmännens berättelser samt teoretiska kunskaper om utvecklingsarbete var en 

fördel inför intervjuer med ledningen. Det gjorde att jag kunde ställa fler och direkta 

förtydligande följdfrågor. Den teoretiska referensramen består av två organisationsteorier. Det 

goda förändringsarbetet (Angelöw, 1991) har ett uttalat individperspektiv med en 

socialpsykologisk ansats. Granbergs PAOU (2003) beskriver ur ett systemperspektiv 

praktiska, systematiska förändringsstrategier från ett lednings perspektiv.  Valet av 

tolkningsperspektiv möjliggör en analys av förändringsprocessen ur både individ- och 

ledningsperspektiv.  

 

Analysarbetet har handlat mer om kreativa tolkningar än om en rutinartad metod. (Kvale, 

1997) Analysarbetet startade under intervjufasen där teman och mönster framträdde med 

kopplingar till förändringsarbetet. Dessa teman fungerade som plattform för att gå vidare i 

analysen. Miles & Huberman (1994) menar att denna metod inviterar användandet av andra 
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metoder och också gör att dessa andra metoder blir värdefulla. Utvecklingsprocessen har 

analyserats med utgångspunkt i dels de strategiska och praktiska dels de sociala 

förutsättningar som finns, vilka benämns struktur och process. Dessutom har de teoretiska 

begreppskategorierna; delaktighet, tilltro, självförtroende, information och kunskap och 

trygghet skapat tematik för analysen.  

 

I analysen framträdde skillnader och likheter mellan gruppen erfarna och yngre brandmän. 

Det fanns tillfällen då jag förväntat mig en skillnad när det visade sig att den inte fanns, och 

det fanns skillnader som förvånade. Genom att följa upp överraskningar och oväntade resultat 

kontrollerades även de slutsatser som dragits av materialet. (Miles & Huberman, 1994) Den 

intervjuform jag använt mig av medför att det i analysen blir intressant att se om och i sådana 

fall när och i vilket sammanhang intervjupersonen väljer att ta upp en speciell fråga. Med den 

allmänna inledningen till varje tema skapades möjligheter att göra tolkningar av vad 

intervjupersonen själv väljer att först ta upp. (Kvale, 1997)  

 

 

4.4 Etiska överväganden 

 
Etiska avgöranden är något som sker kontinuerligt genom hela forskningsprocessen och 

ytterst står forskaren ansvarig för att resultaten genomsyras av medvetna överväganden och 

val (Kvale, 1997, Forsman, 2002). Hittills har kapitlet till största del behandlat den 

inomvetenskapliga forskningsetiken som har att göra med tillförlitliga resultat och 

forskningens kvalité. (Forsman, 2002) På vilket sätt de etiska krav som ställs på forskning25  

har övervägts, reflekterats och beaktats i denna studie framgår av beskrivningen av studiens 

forskningsprocess i detta metodkapitel.    

 

Vad som också beaktats är hur studien kan påverka berörda utanför forskarsamhället och vilka 

konsekvenser forskningen kan medföra för dessa berörda personer och parter, något som 

benämns den utomvetenskapliga forskningsetiken. I detta sammanhang blir mitt perspektiv ett 

forskningsetiskt dilemma (Forsman, 2002). Under arbetets gång har det funnits en strävan om 

ett slutresultat som också kan användas av berörda parter på ett konstruktivt och kreativt sätt i 

                                                 
25 HSFR, 1996. SOU 1999:4 God etik i forskningen. 
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organisationen. Genom att förtydliga olika perspektiv av utvecklingsarbetet finns det, enligt 

mitt antagande, möjligheter att skapa en konstruktiv och etisk utvecklingsprocess där så 

många får sina önskemål och behov tillgodosedda.  
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5. En konservativ yrkeskår? 
 
Syftet med detta kapitel är att beskriva hur intervjupersonerna förhåller sig till uttrycket eller 

beskrivningen av yrkeskåren brandmän som konservativ och förändringsovillig.  

 

Under observationer och i kontakter med räddningstjänster, brandmän och räddningsverket 

stötte jag ofta på beskrivningen av yrkeskåren brandmän som konservativ och 

förändringsovillig. Beskrivningen har avsett kåren generellt och har inte vid något tillfälle 

personifierats, vilket kan tolkas som att konflikten ligger på ett generellt, strukturellt plan. 

Denna beskrivning av kåren har ofta kommit spontant på tal om organisationens framtid. Då 

jag ställt en direkt fråga har beskrivningen fått medhåll oavsett vem frågan riktats till. Ibland 

med tillägget att det blivit bättre, att kåren med tiden blivit mer öppen och flexibel. Ingen av 

intervjupersonerna har reagerat över vare sig den direkta frågan eller ordvalet. Det förstärker 

föreställningen om att beskrivningen är allmänt känd också varit föremål för diskussioner 

tidigare. Citatet nedan visar hur ett befäl inleder samtal om framtiden för räddningstjänsten:   

 

Det finns säkert dom som tycker att,  ja, vi är rädd för att förändra på 

ett sånt här ställe, att vi är en ganska konservativ yrkesgrupp.  

 

De intervjuade brandmännen svarar på liknande sätt. Förändringsovilja förklaras med vanans 

makt, det vill säga att människan i allmänhet fungerar så att de är trygga i det som är. Yrket är 

naturligt förknippat med vardagliga rutiner vilket också förklaras som tryggheten för många. 

Underförstått innebär det att rutiner förstärker behovet av det invanda och trygga i vardagen i 

en arbetsmiljö som ska står förberedd på det oväntade. Även ledningen ger uttryck för att 

kåren upplevs som förändringsovillig samtidigt som de menar att finns stora skillnader på 

individuellt plan. Däremot upplever ledningen vid Stationen att det finns större 

förändringsovilja på denna arbetsplats vid jämförelser med andra räddningstjänster:  

 

Alltså, att yrkesgruppen som sådan är konservativ, så är det! Det 

ligger i väggarna på något vis. Men sen om man går på individnivå så 

kan man säkert se skillnader /…/ men jag upplever det så att generellt 

sett om man jämför med många kolleger så är vår kår ovanlig öppna 

för nya saker, dom är jätteduktiga på att jobba externt och ta emot 
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studiebesök och ge information och göra uppdrag /…/ givetvis är det 

någon som inte tycker att det är bra, men de allra flesta tycker att det 

är bra.   

 

De mer erfarna brandmännen menar att förändringsviljan har blivit bättre, att det inte är lika 

konservativt som det tidigare varit. Samtidig som de yngre brandmännen i större utsträckning 

ger uttryck för önskan om förändring. De yngre brandmännen skulle gärna se att gruppen, och 

framför allt de mer erfarna brandmännen, var villigare att prova nya lösningar. En av de yngre 

brandmännen beskriver sin upplevelse av förändringsvilja hos erfarna brandmännen:   

 

/…/ många känner nog lite grann det, dom går ju sin lunk, och dom 

har sina exakta rutiner … men vi nya är ju lite mer förändringsbara. 

Jag kan tänka mig att det blir lite för mycket på en gång [för de 

erfarna brandmännen] - faan det funkar ju så bra som vi har det, 

varför ändra på det? /…/ Dom tycker ju att det funkar bra. Och jag 

förstår dom, man blir förmodligen själv så, för oss det spelar ju ingen 

roll, det är ju bara att förändra på!  

 

De yngre menar att det är upp till dem att förändra på sådant som kan anses förlegat. Den 

generationsväxling som naturligt sker inom styrkan kommer att medföra förändring tror 

intervjupersonerna, och framförallt de yngre brandmännen:  

 

Det ändras nu genom att det blir en generationsväxling /…/ Men om 

jag säger att det är samma grupp som jobbar nu och 30 år framåt, då 

kommer det nog att stå ganska mycket kvar. 

 

Tekniska och praktiska förändringar ses som en naturlig del av arbetet, det finns erfarenhet 

och vana att hantera dem. Det kommer ständigt ny teknik och bättre material som kräver 

anpassning från brandmännens sida. Ofta är det de praktiska och tekniska förändringarna som 

av brandmännen upplevs som den enda typen av förändringar som kan bli aktuella. Dessa 

förändringar är som brandmännen ser det som ett naturligt led i att ständigt förbättra 

förutsättningarna för bra insatser. En av de yngre brandmännen uttrycker det: 
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Ja … men det är ju alltså som vi är, vi är ju faktiskt svag mot 

förändringar, eller det behövs ju inte förändras. Det är ju som: allt 

fungerar ju så bra, så jag menar varför inte hålla det så? Det som 

förändras är ju som sagt när det kommer andra grejor och så och det 

är ju självklart att man är öppen för förslag på det, att lära sig nya 

tekniker /…/ så det är ju bara materiella förändringar och sånt /…/  

det går ju inte att förändra mer som jag ser det. 

 

Men även när det gäller att få igenom tekniska och praktiska förändringar så finns det 

begränsningar menar framförallt de yngre brandmännen. De upplever det som tungt att prova 

något nytt, att det finns ett motstånd som försvaras med det var väl bra som vi hade det.  En 

av de mer erfarna brandmännen som också är den enda som aktivt förespråkar och efterfrågar 

förändring uttrycker: 

 

Bara en sådan här sak som tuberna: förr hade vi stålflaskor som vi 

har på ryggen, nu har vi komposit och /…/ jag menar om det nu går 

att underlätta så ska vi ju göra det. Men det har ju varit: jamen va 

faan brandmän ska ju orka.   

A-L: Att man inte vill ha bättre material egentligen? 

Bm: Jamen, alltså, liksom det är väl inte så noga det där, nog orkar vi 

bära den där flaskan, ungefär. Men det skulle gå att förbättra en hel 

del med det som gör saker lättare och enklare och så där. 

 

De yngre brandmännen önskar förändringar som har att göra med hur arbetet prioriteras, vad 

som är viktigt och vad som är mindre viktigt:   

 

/…/ att det ska vara tipptopp på stationen, att det skulle vara rent på 

station. Vi har ju insett att det är ju faktiskt inte så viktigt, det får byta 

prioritet där. 

 

Enligt Nilsson (1993) har personer som kommer som nya i redan etablerade grupper har ofta 

en avvaktande inställning för att utläsa vad som gäller, vilka normer och regler som gäller 

inom gruppen. Detta är också vad som karaktäriserar de yngre brandmännen berättelser om 

sin första tid som brandman. Det är av avgörande betydelse att bli accepterad i gruppen vilket 
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gör de yngre brandmännen uppmärksamma på vad som gäller i gruppen. En av de erfarna 

brandmännen antyder att det konservativa sättet att agera är något som kan påverka de yngre 

brandmännen.  

 

/…/ dom yngre har ju inte hunnit vara så länge att dom är så fast i 

systemet.  

 

En av de yngre brandmännen ville framhålla att förändringsovilja inte i första hand är 

yrkesrelaterat utan att det i högre grad hänger ihop med hur människor i allmänhet fungerar:   

 

Jag tror ju inte att det har att göra med brandmän. Jag tror att det är 

som vi har pratat om tidigare, om du har hållit på länge på ett spår så 

är du rädd för förändringar. Och det tror jag gäller alla, det är mer 

en person grej. Jag tror inte att det är något speciellt för brandmän, 

utan har man hållit på i 30 år och det har gått bra och funkat bra och 

så kommer det här nya vad är det? Osäkerhet och rädsla. Jag tror att 

det bara sitter i det. Jag tror inte att det är något speciellt för 

brandmän.  

A-L: Att det beror på att man jobbat så länge och att det är inrotat. 

Bm yngre: Precis, du är trygg i din roll och du vet vad du ska göra. 

Kommer då nya yngre … befäl eller chefer då och säger att nu blir det 

något helt nytt! Vaddå? Jag kan ju inte det! Jag tror inte att det är 

yrkesrelaterat, utan jag tror att det är mer bara hur människor 

fungerar, det tror jag. 

 

Kapitlet har syftat till att beskriva hur organisationens medlemmar förhåller sig till 

beskrivningen av yrkeskåren som konservativ och förändringsovillig. Uttrycket används av 

både brandmännen själva och ledning som en allmän beskrivning och ofta av ”gammal vana”. 

Initialt var det också denna beskrivning som väckte nyfikenhet hos mig, och då inte om det 

fanns grund för påståendet. Istället är det intressant att ta reda på vad är det som gör att 

ledningen upplever motstånd mot förändringar och hur det kommer sig att brandmännen 

beskriver sin yrkeskår på det viset.  
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För att få reda på varför eller varför inte människor upplevs ha vilja, insikt och behov av 

förändring är det intressant att titta närmare på hur organisationens medlemmar känner 

motivation mot förändring samt hur de upplever förändringstryck. (Angelöw, 1994, 

Grandberg, 2003). Angelöw (1994) menar att alla människor har en inneboende vilja av 

utveckling, men att de måste känna sig motiverade till förändring. Motivation är drivkraften 

och motorn bakom förändringsvilja och därmed utvecklingsarbetet. När människor får insikt 

om och upplever behov av förnyelse ser de också förändringen som utmaning och inte som ett 

hot. Förändringstryck kan betyda både yttre och inre tryck. Det yttre trycket kan för Stationen 

del förstås som lagförändringen, andra förväntningar från olika intressenter och 

professionaliseringsanspråket. Det inre förändringstrycket kan förklaras som viljan och 

drivkraften från ledning eller räddningsverk om förändring. Det inre förändringstrycket består 

också av viljan och behovet av förändring hos organisationens övriga medlemmar, det vill 

säga här brandmännen.  

 

I det efterföljande sjätte kapitlet redogörs för brandmännens berättelse om upplevelsen av vad 

förändringar innebär eller kommer att innebära för dem och för Stationen eller 

räddningstjänsten i allmänhet. Berättelserna ger samtidigt en bild av upplevt förändringstryck 

och motivation till förändring. Detta följs sedan av motsvarande beskrivning ur ett 

ledningsperspektiv i kapitel sju.    
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6. Ur brandmannens perspektiv 
 
Många av intervjupersonerna kommer självmant in på framtid och förändring redan tidigt i 

samtalet. Andra ger intryck av att helst inte vilja tala om framtiden alls. Gemensamt är att 

uttalanden blir försiktigare och mer känsloladdade i diskussioner som berör framtiden. Citatet 

nedan visar hur en av de mer erfarna brandmännen uttrycker sig på frågan om vilka 

förändringar han ser för brandmännen inom de närmsta fem till tio åren:    

 

Bm: … ja … 

A-L: Eller ser du några förändringar…? 

Bm: Ja, det tror jag absolut! 

A-L: … det är kanske inte givet… 

Bm: Det tror jag, det brukar jag själv gå och grunna över … det är så 

mycket där som är på gång som jag tror ingen riktigt kan …  Jag 

funderar mycket själv  … just den där utvecklingen /…/ Jag tycker att 

det är lite skrämmande. 

 

Det råder ingen tvekan om att brandmännen upplever att organisationen står inför stora 

förändringar. Det finns också medvetenhet om vad förändringarna består utav. Däremot 

upplevelsen av vilken effekt förändringar i realiteten får för Stationen, arbetslaget och den 

enskilde brandmannen varierar mellan intervjupersonerna. Det finns någon som tänker sig att 

kåren kommer att arbeta inom andra kommunala förvaltningars ansvarsområden, exempelvis 

äldreomsorgen. De flesta intervjupersoner använder den nya lagen som utgångspunkt för 

diskussioner om framtiden och menar att förebyggande arbetsuppgifter kommer att få större 

utrymme i den dagliga verksamheten. Tal om framtiden väcker känslor, ingen av 

intervjupersonerna ställer sig neutral i tankar om Stationens eller räddningstjänstens framtida 

utveckling. Framtiden är föremål för diskussioner inom arbetslagen. Intervjupersoner gav 

också uttryck för att dessa diskussioner får alltför mycket utrymme och också förs i en alltför 

negativ ton.  
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6.1 Vad förändringarna innebär  

 
Hur brandmännen uppfattar förändringar och vad de förväntas innebära för individen, 

Stationen och ibland räddningstjänsten beskrivs under denna rubrik.   

 

6.1.1 Nya arbetsuppgifter 

 
Den nya lagen är central för samtliga intervjupersoner. Det finns en medvetenhet om att den 

nya lagen innebär stora förändringar för hur brandmannen förväntas arbeta i framtiden. Den 

fungerar ofta som en utgångspunkt för de diskussioner som förs under intervjun. Till viss 

utsträckning är intervjupersonerna försiktigt positiva till det förebyggande arbetet. Men det 

finns oro för att de nya arbetsuppgifterna medför negativa konsekvenser för den operativa 

verksamheten. Bara en intervjuperson var positiv till de nya arbetsuppgifterna och såg 

fördelar i att exempelvis få bra lokalkännedom i samband med förebyggande arbetet och 

menade att brandmannen har stor nytta den kunskapen i operativ verksamhet. Det är också 

den enda intervjupersonen som betonade att det faktiskt är bättre att räddningstjänsten 

kommer innan olyckan inträffat än efteråt. Oavsett om intervjupersonen är en erfaren eller en 

yngre brandman så uttrycks motiven till förändringen vara att:  

 

…  brandmännen är en outnyttjad resurs … 

 

… dom ska nyttja oss bättre på skift …  

 

Dessa uttalandet kan ses som brandmännens tolkning av effekten av förändring för sin egen 

individuella del. Uttalanden kan också tolkas som att motiven till förändringarna faktiskt 

uppfattas som en fråga om bristande ekonomi. Det vill säga att motivet till förändring bottnar 

i begränsningar och försämringar där ledningen ser en möjlighet att nyttja befintliga resurser. 

 

Många uttalar att de inte direkt har någonting emot arbetsuppgifter som syftar till att 

förebygga olyckor. Det intervjupersonerna istället lyfter fram är frågan om prioritet. Det 

förebyggande arbetet beskrivs vara något som möjligen kan utföras vid sidan av de viktiga 

arbetsuppgifterna där de viktiga uppgifterna innefattar operativ verksamhet. Gruppen 

prioriterar det operativa arbetet i första hand och ser det som den huvudsakliga 

 40



arbetsuppgiften och det förebyggande arbetet som en uppgift att utföra i andra hand.  För 

mycket förebyggande arbetsuppgifter framställs därför som ett potentiellt hot mot det viktiga 

arbetet.  

 

Bm erfaren: Jag funderar mycket själv över vad som … just den där 

utvecklingen … det börjar vara mer folk nu på dagtid än vad vi är på, 

[operativa delen] som ska göra jobbet. 

 

Förutom prioriteringen mellan arbetsuppgifter finns oro för hur de förebyggande 

arbetsuppgifterna ska planeras. Om planering av arbetsdagen ska utgå från de nya 

arbetsuppgifterna innebär det därmed att den operativa verksamheten inte kommer att fungera 

lika bra som tidigare.  

 

Bm yngre: För det kommer ju bli att vi ska sprida ut oss, någon är och 

utbildar, någon är och kollar släckare och sådana där grejer, utav 

styrkan som är inne /…/ då blir det ju olika larmtid om det blir ett 

larm, om man är olika långt ifrån. 

 

Sammantaget visar ovanstående uttalanden hur brandmännen upplever att det operativa 

arbetet inte värdesätts och prioriteras som de önskar. Förändringen upplevs därför som ett hot 

mot det som ur brandmännens perspektiv utgör de viktiga arbetsuppgifterna. En beskrivning 

som frekvent återkommit under både observationer och intervjuer handlar om 

brandingenjörernas arbete, vilket sägs syfta till att rationalisera bort den operativa delen. Det 

sägs på ett skämtsamt sätt, men för brandmännen är det vad det faktiskt handlar om. Det 

förebyggande arbetet upplevs som ett hot mot brandmannen i förlängningen eftersom det 

syftar till att minska antalet bränder, även om de samtidigt menar att det alltid kommer att 

finnas behov av operativ verksamhet. Ett befäl uttrycker vad som ligger underförstått i många 

av brandmännens berättelser:   

 

Och då är det inte alla som tycker att, det talar lite mot sig själv; om 

vi förebygger bränder så blir det mindre bränder och då kanske dom 

tar ner styrkan eller nåt sånt där. Då kan man ju se det som så att om 

vi är bra på att förebygga så kanske det blir inte mindre folk.   
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Alla intervjupersoner karaktäriserar yrket som praktiskt vilket gör att de anser att det därför 

krävs praktiskt handlag för att arbeta som brandman. Arbetet går ut på att finna praktiska 

lösningar på problem. Själv anser brandmännen sig vara praktiker samtidigt som det 

förebyggande arbetet karaktäriseras som ett teoretiskt arbete. Det finns en tydlig föreställning 

om att det är svårt kombinera arbetsuppgifterna. Det vill säga att operativverksamhet inte kan 

kombineras med det mer teoretiska förebyggande arbetet. Både de erfarna och de yngre 

brandmännen ger liknande bild av skillnaden mellan praktiskt och teoretiskt arbete. På frågan 

om han skulle kunna tänka sig att utföra mer förebyggande arbetsuppgifter väljer en av de 

yngre brandmännen att gå ett steg längre och menar att det ena utesluter det andra:   

 

/…/ då får man ju välja mellan det och brandman i såna fall, det är 

som inte vår uppgift. Ja, jag jobbar ju hellre med det här praktiska 

istället för förebygga och sånt där, jag är ju en praktiker.  

 

Samtidigt konstaterar alla de intervjuade brandmännen att de faktiskt har arbetat med 

förebyggande arbete. Ibland är det ett konstaterande som växer fram under intervjuns gång. I 

beskrivningar över det förebyggande arbete som brandmannen varit delaktig i handlar det om 

att hjälpa till lite eller att informera vanliga syrror. Framförallt de erfarna brandmännen ger 

beskrivningar av förebyggande arbetsuppgifter som helt andra yrkeskategorier. De menar att 

de visserligen också är intressanta arbetsuppgifter men att det praktiska brandmannayrket 

passar dem bättre. Ett befäl förklarar ovilja till nya uppgifter hos de erfarna brandmännen att 

hänga samman med deras ursprungliga intention när de sökte jobbet som brandman:     

 

Dom anställdes ju inte för att hålla utbildningar utan som brandmän. 

De nya killarna lär sig att hålla utbildningar.  

 

Brandmännen refererar vanligtvis till sin målgrupp som tredje man eller ibland 

olycksdrabbad. Vid få tillfällen används begreppet kund. Nedan citat refererar en av de yngre 

brandmännen till begreppet kund och visar hur kombinationen av operativa arbetet och 

förebyggande arbetet upplevs problematiskt:  

 

Ja, nog funkar det men bara det inte går till överdrift. Ibland är det 

som det där att vi ska inte jobba på stationen vi ska vara ute. Då är 

det ju kravet från den kunden vill att det ska vara bra. Då kan vi ju 
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skippa, då måste vi ju göra det. Funkar det bara och är i lagom dos 

så. 

 

I diskussioner runt vilka arbetsuppgifter som anses vara praktiska, de som anses vara 

teoretiska samt svårigheten att kombinera de olika arbetsuppgifterna utgår brandmännen 

främst från rådande omständigheter. Det vill säga att det kan tolkas som ett uttryck för att det 

inom gruppen brandmän råder en reaktiv syn på olyckor. Resonemang om att förebyggande 

arbetsuppgifterna är av den karaktär att de kan göras i mån av tid väcker frågor om hur och på 

vilket sätt motiven till förändringen är förankrade inom organisationen.  

 

 

6.1.2. Professionalisering 

 
Många av intervjupersonerna ser fördelen i den nya brandmannautbildningen. De ser att det 

därmed finns utvecklingsmöjligheter då brandman kan övergå till annan verksamhet än den 

kommunala räddningstjänsten. Andra har svårt att se vad som förbättras med en ny utbildning. 

De fördelar som kan uttydas överskuggas dock av flera områden som framstår problematiska 

ur brandmännens perspektiv.  

 

Ett av dessa problemområden är att de personer som gått en teoretisk utbildning inte fått prova 

att de i praktiken klarar den psykiska påfrestningarna som brandmannen utsätts för i arbetet. 

När det handlar om att kunna hantera en svår psykiskt påfrestande situation hjälper inga 

utbildningar menar brandmännen. Därför ser flera av brandmännen fördelen i den ordning 

som funnits fram till idag där blivande brandmän provar jobbet praktisk innan utbildning:  

 

Bm erfaren: Man måste ju komma in så att man ser att man klarar av 

det här på brand sidan /…/ man kan ju råka ut för mycket olyckor och 

tragedier /…/ på det psykiska planet som kan bli tungt, så det måste 

man ju klara av, det ser man direkt, det känner man, att det här går 

bra eller det här går inte bra. Så att det är ju en viktig del av det hela.  

 

Brandmännen förklarar att det är en helt annan typ av brandmän som kommer från den nya 

utbildningen. Därför handlar behovet av den första provperioden inte bara om att kontrollera 
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att personen klarar psykiska påfrestningar utan det handlar också om att testa hur denne passar 

in i den sociala strukturen26.  Att arbeta praktiskt i den operativa verksamheten ses också som 

det bästa sättet att lära sig arbetet med förebyggande åtgärder. Det är ytterligare ett argument 

som brandmännen lägger fram i sammanhanget. Intervjupersonerna betonar tydligt yrkets 

praktiska riktning som kräver ett praktiskt handlag. Det praktiska handlaget är en egenskap 

som värderas högt i gruppen. Samtidigt förklaras den nya typen av brandmän som teoretiker. 

Den höga intagningspoängen för den nya utbildningen skapar därför misstänksamhet mot 

vilka kvalifikationer dessa nya brandmän har och vilka kvalifikationer som ledningen kommer 

att efterfråga framöver.    

 

Bm erfaren: /…/ men det är ju inte säkert att dom här som går [den 

nya utbildningen], dom kan ju ha bra teoretiska betyg och sen när 

dom kommer ut så vet dom inte hur man hakar på en släpkärra, alltså, 

ungefär.  

 

Bm yngre: Man måste ju öppna ögonen när dom kommer … man får 

ju inte, dom kommer säkert att vara duktiga på det här med 

problembaserat lärande och mycket sånt där, dom kommer säkert att 

lära sig att hålla mer föredrag och så, det tror jag att dom kommer att 

vara bättre på. Men däremot har dom ingen erfarenhet alltså det får 

man inte på skolan, på skolan får man inte lära sig allt möjligt, man 

får lära sig lite grunder bara sen är det ute i verkligheten det är ju då 

man lär sig ordentligt om jag så säger, riktiga olyckor. Men, jag 

menar man måste ju ta emot dom med öppna armar! (skratt) Man kan 

ju inte stänga ute dom.  

 

Idag finns det få studenter från Stationens kommun i den nya utbildningen vilket gör att 

brandmännen ser rekryteringsproblem i framtiden och därmed utgör en källa till oro. De ser 

en framtid där rekryteringsunderlaget blir sämre eftersom det krävs höga betyg för att komma 

in på skolan.   

 

                                                 
26 Vad det innebär att passa in i den sociala strukturen beskrivs närmare under rubrik 6.2 och 6.3. 
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Bm yngre: /…/ sen är det ju inte säkert att det kommer så mycket bra 

folk från dom här skolorna, att vi måste locka upp dom för att få 

någon som söker, man vet ju inte hur det blir här, jag menar det 

snärjs ju åt utbudet, det blir ju att dom bara plockar in folk som bara 

har gått den nya tvååriga. Men än så länge är det ju enormt tryck på 

intagningen jag vet inte hur många, men det var bara en från vår 

kommun som kom in. 

 

Det är inte bara det få antalet sökanden som upplevs som problematiskt utan också den höga 

intagningspoängen som inte upplevs tillgodose de krav som brandmännen vill ställa på en bra 

brandman. Det kommer att finnas färre sökanden till Stationen med de rätta kriterierna som 

många uttrycker sig. Stationen kommer inte att ha möjlighet att ställa samma sociala och 

fysiska krav som de idag gör. De tror också att personer med den nya utbildningen i första 

hand väljer att jobba inom det civila snarare än inom den offentliga sektorn eller att de läser 

vidare till.  

 

Bm erfaren: Dom tar inte in på samma kriterier som förr som det 

verkar. 

 

Bm yngre: Jag tror att det kommer att vara svårare att få folk, det tror 

jag. Om det förut var 140 sökanden till fem platser så kanske vi får 

sex sökande. För det är ju som inte vem som helst som kan söka utan 

du ska ha gått två år och ha bra betyg och allt det där plus att många 

som går den nya skolan kommer att jobba åt det civila åt andra än 

den offentliga sektorn. Så jag tror att det kommer att bli mindre, 

[Stationens kommun] klarar sig kanske men… 

 

Att varje kommun själv ska kunna bestämma om de väljer att ta in utbildad personal eller 

själv utbilda personal uppfattas också som ett framtida problem. De berättar att medelåldern 

är hög och pensioneringar är att vänta. De frågar sig därför om det verkligen kommer att 

finnas tillräckligt med utbildad personal att tillgå. Några frågar sig om det kan bli en fråga om 

tvångsarbete i inlandskommuner: 
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Bm yngre: Så att jag tror att det kommer att bli problem speciellt för 

inlandskommunerna att få tvåårsutbidade personer. Och i och med att 

lagen har skrivits om så kan egentligen varje kommun bestämma att vi 

behöver inte ha utbildat folk, utan vi tar, kan ta dom från gatan… och 

lära upp dom själva. Det kan varje kommun bestämma själv. Så det 

tycker jag är lite diffust faktiskt, det kanske inte vad jag tycker är 

riktigt bra. Man ser ju direkt att kommuner med dålig ekonomi 

kommer ha svårt att rekrytera tvåårsutbildad personal och det tycker 

jag är en nackdel 

 

Bm yngre: /…/ åldersstammen är ganska hög i Sverige på alla 

stationerna så att… många går i pension och dom ska väl täckas upp 

av dom här så att… jag ser lite problem där … och det är ju en 

nackdel om vi inte får utbildad personal… på räddningstjänsten. Jag 

tror inte att vi kommer klara att ha utbildat folk. Men det är upp till 

varje kommun att bestämma … ja, så här vill vi ha det 

 

Rekryteringsunderlaget blir sämre menar brandmännen. Samtidigt finns det en stor tilltro till 

dagens rekryteringssystem där räddningstjänsterna själva ansvarar för hur tester och 

rekrytering ska gå till. Underförstått är då att dagens system där urvalet är enormt borgar för 

bra brandmän vid Stationen.  

 

Bm erfaren: /…/ jag är lite tveksam till att det … jag tror inte att vi får 

samma rekryteringsgrund på det som vi har haft när vi har sökt egna 

vikarier, när vi hade vikarieutbildningen själva med tekniska tester 

och samtal och… 

 

De yngre brandmännen tar upp diskussion om löneskillnader mellan dem och de som kommer 

med den nya utbildningen i bagaget. Det finns farhågor om att brandmännens löner kommer 

att sjunka som ett resultat av att räddningstjänsterna tar in outbildad personal.  

 

Bm yngre: Då blir det låga löner, jo. och det säger han ju också 

personalchefen att det är tillgång och efterfrågan det handlar om. 
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Slänger dom ut en annons här så är det 150 till 200 som söker, så är 

det ju inte på alla jobb (skratt). 

 

Bm yngre: Och det är ju också en viktig sak i lönebiten för oss, börjar 

dom ta in outbildat så sänks ju lönerna, för det är ju tillgång och 

efterfrågan det handlar om.  

 

Samtidigt talar andra mot resonemanget och menar att en akademiker med studielån inte 

kommer att nöja sig med den lön som kommunerna betalar, vilket skulle innebära att 

kommunerna tvingas höja lönerna.  Även det sist nämnda resonemanget utmynnar i farhåga, 

då om att ledningen skulle välja att differentiera lönerna mellan brandmän:  

 

/…/  om man har gått två år i skola så nöjer man sig inte med den här 

lönen. Och blir det då så att dom får en högre lön och vi ska stanna 

kvar på en lägre lön nivå då så att det blir som ett a och ett b lag 

liksom. Ja, då blir det problem /…/ Men det faller liksom… [fel]… att 

jag tjänar 2 000 kronor mindre än det på samma jobb…  

 

Ett annat dilemma som de yngre brandmännen tar upp gäller prioritering vid 

anställningsförfarandet. Funderingar rör sig runt huruvida ledningen kommer att prioritera 

rekrytering av någon med den nya utbildningen framför dem som har den gamla utbildningen. 

En av de yngre brandmännen reflekterar över vikariesystemet och hur de personer med den 

nya utbildningen som har studielån ställer sig till ett sådant system: 

 

Det tar ju ett tag innan man kommer in fast [får en fast anställning]. 

Jag vet inte hur det blir om dom kommer att få fast direkt, alltså om 

dom går vikarie vägen. Det kan dom ju inte göra direkt, dom måste ju 

få tjänsten. Men det blir ju lite konstigt för oss, om dom ska komma in 

före. Om man säger som jag då som har jobbat tre år som vikarie och 

så kommer det någon och går rakt in på en tjänst. Jag vet inte hur det 

kommer att funka det här, men det kommer att bli rabalder om det blir 

så, det kan jag ju säga... /…/  Ja, det har som blivit tvärt, dom har 

massor av vikarier som inte kan komma in på den nya [utbildningen] 
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fast dom har jobbat. En del har ju jobbat tio år som vikarier, och det 

är ju olyckligt. Det ska bli intressant! 

 

Samtidigt säger citatet något om kommunikationen mellan personalgrupper. Brandmännen 

väljer tystnad och vet att gruppen som helhet kan erbjuda trygghet. Det kan också tolkas som 

bristande tilltro mellan brandmännen och ledningen.  

 

Framför allt de yngre brandmännen tycker att det är viktigt att även de personer som gått den 

nya utbildningen också ska genomgå tester som de genomgått vid anställning.  

 

/…/ även att stationerna har lite krav, för vi som har kommit hit på 

annat sätt, vi har ju fått göra ett tvådagars test på varje person då och 

fått göra olika övningar, löpningar och hinderbanor och hemskt 

mycket så där, höjdrädsla och så det är ju många andra bitar som 

väger in också. Jag tycker att man även alltså om man är utbildad 

tycker jag även att man bör, ja, att dom får göra en liten test ändå. 

Dom kanske inte har fått prova på det där … på räddningsskolan, ja 

alla grejer, 

 

 Ja nu kanske jag är ute och cyklar, med den här nya utbildningen, 

har du den nya utbildningen så har du inte lika hårda tester att 

komma in. Men än så länge är det för vi har diskuterad det här 

ganska mycket, det är ju ganska stort det här med den nya 

utbildningen det kommer ju att bli mindre folk som har de rätta 

kriterierna för att komma in det blir ju naturligt att det inte blir 

samma för man har ju inte samma urval att plocka från, så det blir ju 

svårare att hitta dom som har den sociala och fysiska kompetensen 

kanske 

 

Också i diskussioner runt professionaliseringskrav utgår brandmännen från en reaktiv syn på 

olyckor. Förhållningssättet medför att de efterfrågar andra kompetenser och praktiskt handlag 

hos brandmannen. Det medför också att framtida rekrytering upplevs som ett problem.  Det 

kan det tolkas som ett försvar för att få behålla de kriterier som krävs vid reaktiv verksamhet, 

men det kan också tolkas som ett hot mot yrkets status. Testerna kan ses som ett bevis för att 
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de lever upp till de förväntningar som under lång tid historiskt sett ställts på brandmannen och 

som också överensstämmer med media bilden av brandmännen27. Berättelserna visar också en 

oro förknippade med framtida rekryteringsproblem. De yngre brandmännen uttrycker också 

en oro över den egna situationen i fråga om anställningsprioritet och lönenivå.  

 

  

6.2 Spänning, action, social gemenskap och status 

 
I samtal med brandmän framstår yrkesstoltheten påtaglig. Med stort engagerat förklarar och 

berättar de gärna om sitt arbete. När vi talar om negativa aspekterna av att arbeta som 

brandman blir det svårare att finna argument. Att jobba storhelger eller tider då andra är 

lediga upplevs som en nackdel av erfarna brandmän. En svår del av arbetet är mötet med 

olycksdrabbade människor, speciellt barn. Samtliga menar att den största nackdelen är den 

låga lönenivån. Det betyder att det måste finns andra incitament än lönen som motiverar 

brandmännen till sitt yrkesval och i det dagliga arbetet. En av de erfarna brandmännen 

reflekterade över att lönen inte heller har så stor betydelse med tanke den stora mängd 

personer som sökt arbete vid Stationen och de som söker den nya utbildningen. Följande 

kapitel förklarar hur brandmännen beskriver fördelarna i arbetet som brandman och vad det är 

som gör att de trivs så bra med sitt arbete som brandman vid Stationen.  

 

 

Spänning och action 
 
Alla brandmän berättar om spänningen i arbetet. De vill vara med där det händer och har en 

vilja av att vara aktiva aktörer, inte passiva observatörer eller betraktare. Att man som 

brandman gillar spänning framstår som en självklarhet för intervjupersoner:  

 

Bm yngre: /…/ men självklart man jobbar ju för att släcka bränder 

helt enkelt, blir det inte allt för mycket egendom skadat så är det ju 

spännande. Det tycker väl alla brandmän, annars skulle man väl inte 

vara här. 

 

                                                 
27 Lorentzi har i Brandman – och kvinna? (1994) beskrivit mediebilden av brandmannen. 
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Bm erfaren: Det brinner alldeles för sällan för att vara riktigt roligt! 

 

Däremot uttrycker brandmännen att det vardagliga arbetet är lugnt då de ibland får möjlighet 

att utföra personliga praktiska göromål. Arbetet jämförs ibland med ambulanspersonalens 

arbete och då menar brandmännen att de har ett lugnare arbetstempo. Det brinner inte varje 

arbetspass medan ambulanspersonalen ofta får sin nattsömn avbruten. De erfarna 

brandmännen har alla arbetat vid Stationen då samma personalstyrka alternerade mellan 

ambulans- och brandtjänst. Idag uppskattar de det betydligt lugnare och lättare arbetstempot 

som brandman.  

 

 

Social gemenskap 
 

Påtaglig är också beskrivningar över den sociala gemenskapens betydelse. Kamratskap 

framstår som den huvudsakliga orsaken till att de trivs så bra. När vi talar om lojalitet och 

omtanke tänker de allra flesta intervjupersoner i första hand på sina arbetskamrater. Att vara 

lojal och omtänksam mot sina arbetskamrater är otroligt viktigt. Gruppen beskrivs ofta som en 

familj, det krävs att de kan lita på varandra och att gruppmedlemmarna kan umgås med 

lätthet. Det är genom att känna att de sociala relationerna fungerar som brandmännen också 

vet att de är accepterade i gruppen. Många uttrycker sig i termer av att vara lagspelare, att det 

är viktigt att stötta och stärka varandra inom laget. Eftersom de ser att det är laget som helhet 

som ska göra resultat så blir det viktigt att få alla med sig.   

 

Att man är lojal, att man är lagspelare, det tror jag är, det tror jag är 

en viktig sak som att man gör arbetsplatsen trivsam och att man ja 

fördrar varandra, det tror jag är en oerhört viktig sak som gör att det 

blir trivsel, om man är lojal att man inte kör det där egna rejset och 

bara tänker på sig själv utan att man ja det är en viktig sak på det här 

stället att man har den, ja att man är lite ödmjuk på något sätt. 

Omtanke om varandra inom gänget det är väl som lite som det där 

med lojaliteten att man är omtänksam den andra och att man finner en 

trygghet i den andra då för det man ställs inför. 
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Arbetet bygger på att samarbetet, det är få om inga arbetsuppgifter som utförs av en ensam 

brandman. Alla intervjupersoner betonar tydligt hur viktigt det är att passa in i den sociala 

gemenskapen. Man måste funka i ett lag helt enkelt som en av de yngre brandmännen 

uttryckte sig.  

 

 

Status  

 
Brandmännen beskriver att de känner sig respekterade i allmänhetens ögon. De möter 

människor i en utsatt situation som därför är oerhört tacksamma när räddningstjänstpersonalen 

anländer. Brandmännen upplever att allmänheten har stort förtroende för brandmän och 

räddningstjänsten och tycker att de är pålitliga, kunniga, att brandmän är bra folk att ha att 

göra med. Ofta är allmänheten nyfikna och tycker att det är spännande när de kommer. Andra 

vet inte vad brandmännen gör menar andra intervjupersoner, vissa tror att de dricker kaffe, 

fysar och glider runt. Ibland görs jämförelser med polisen som beskrivs ha en helt annan 

position, de är inte alltid lika välkomna. De märker att allmänheten ser dem mer eller mindre 

som hjältar och förklarar det med att: Vi går in där andra springer ut. Brandmannen anses 

vara en modig person i allmänhetens ögon, vilket för brandmannen är synonymt med status.  

En av de yngre brandmännen talar om yrkets status:  

 

Bm yngre: Dels, det har ju som lite status, det kommer man ju inte 

ifrån, brandman – då är man ju som, ja, anses modig då men vi har ju 

väldig, okey det är väl inte så farligt jobb med det ligger ganska högt 

bland farliga jobb men vi har ju ändå mycket säkerhetsrestrektioner 

om hur vi får jobba och hur vi ska säkra oss på höga höjder och 

allting det här med skyddsutrustningar och allting. Gör du saker och 

ting rätt så men det är ju alltid en risk det är ju alltid stress, och en 

brand är ju aldrig lik den andra, man ska ta snabbt beslut och du är ju 

ditt eget skyddsombud i slutändan också så att… så, ja men över lag, 

det är väl just det där att man anses vara som modig, man springer in 

i elden och så där, det är väl en bild som dom här utifrån som har, det 

ser mer okontrollerat än det är, det kan ju se ganska dramatiskt ut 

men det sker under odramatiska former. 
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Bilden av brandmannen 

 
Samtliga de yngre brandmännen tycker att de förväntningar de hade innan de fick jobbet 

också stämmer med verkligheten att jobba som brandman. Det är väldigt vanligt att de har en 

kompis som jobbar vid Stationen som berättat om fördelarna med yrket och uppmanat dem att 

söka arbete. För de flesta och speciellt för de yngre brandmännen har yrket från början varit 

en pojkdröm. De har alltid varit intresserade av yrket och målmedvetet och strategiskt arbetat 

för att uppnå sitt mål att bli brandman. I syfte att göra sig konkurrenskraftiga bland alla 

sökanden har de tagit c-kort, skepparexamen, sjukvårdsutbildning och annat som är 

meriterande vid anställning. En av de yngre brandmännen berättar om vad det var som gjorde 

att just han fick jobbet av alla sökanden: 

 

Det var framför allt viljan, jag var så målinriktad. Dom frågade vad 

jag skulle göra om jag inte kom in, men jag hade inte tänkt vad jag 

skulle göra, jag ska förr eller senare komma in, det är det jag ska 

göra i resten av mitt liv … det kombinerat med bra form i dom fysiska 

testerna då /…/ Och sen att man hade allt det där, lastbilskort var 

klart och skepparexamen och allt det där då antar jag. Men det är 

framför allt det där att man är målinriktad och att man verkligen vill 

ge 100 %, för det har man ju gjort sedan dess då.  

 

De mer erfarna brandmännen framställer yrkesvalet som ett resultat av en rad tillfälligheter. 

De blev rekommenderade av en kompis som jobbade inom kåren, ringde och fick jobbet. Ofta 

har idrottsintresset och därmed kontakten med räddningstjänsten fungerat som inkörsport till 

yrket. Sedan berättar de att de blivit kvar, de trivs med arbetskamraterna och arbetskamraterna 

trivdes med dem.   

 

Sammantaget kan konstateras att det finns mycket som motiverar brandmannen att inte 

förändra. Angelöws (1991) erfarenhet säger att människor ofta utgår från att förändringar 

innebär försämringar. Då brandmännen berättar om vad som gör att de trivs så bra i sin 

yrkesroll och på sin arbetsplats så kan det också tänkas att det de upplever att det finns mycket 

som står på spel. Om förändring sätts samman med försämring så innebär det att 

förändringarna betyder ett hot mot både det som gör arbetet spännande och roligt, sociala 

relationer och yrkets status.  
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6.3 Vi och dom  

 
Efter intervju med brandmännen framstod tydligt att deras berättelser ofta utgick från 

termerna vi och dom. Därför syftar detta kapitel till att förklara dels vad brandmännen avser 

med vi respektive dom samt vad detta polariserade uttryck kan säga om samarbetet och 

dialogen mellan brandmännen och ledningen.  

 

 

”Vi”   

 
Med vi avser brandmännen sig själva och befälen, brandingenjörerna ingår inte i beteckningen 

vi. Befälen beskrivs som vem som helst i gänget, det inte inga större skillnader mellan befälet 

och brandmannen. 

 

Bm erfaren: det är ju ingen som är där uppe /…/ han är som en i 

gänget, det är bara så. Han är inte på någon piedestal och annars får 

vi se till att han kommer ner (skratt).  

 

Någon ansåg att det nog inte skulle skada med lite distans eftersom befälen tappat pondus. 

Samtidigt vill man att stämningen fortsättningsvis måste vara lika lättsam som den är idag. 

Speciellt de yngre brandmännen uttryckte att de inte behöver utmärka sig, man vet ju i alla 

fall vem som är chef. Brandmännen uttrycker att de vill ha ett befäl som är lyssnande och tar 

in åsikter och som sedan är tydlig i sitt beslut. Brandmännen beskriver att befälens ledarstil 

hänger samman med person. Vissa befäl är noga med att diskutera problem med brandmännen 

och därefter ge klara order, andra utfärdar order utan att konsultera brandmannan på det sätt 

de önskar. Därför hänger känslan av inflytande i det dagliga arbetet samman med befälens 

personliga egenskaper. Ett befäl uttrycker vad som upplevs som en svårighet med ledarskapet:   

 

Hur man jobbar och vad man jobbar med hänger på individen, om 

denne tar för sig. Som befäl är man beroende av brandmännen på 

larm, därför är det svårt att vara auktoritär och för mycket ledare.  

 

Brandmännen beskriver att befäl ändå har mer distans till laget, vilket framställs som en 

nackdel. De menar att befälen tappar en del av den sociala samvaron. 
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Bm yngre: /…/ för du hamnar ju lite längre ifrån, det är ju en del 

brandmästare som har sagt det att dom får restrektioner att dom inte 

ska vara så involverade i gruppen dom ska ju ha kvar viss auktoritet i 

chefsjobbet för att funka.  

A-L: Har dom auktoritet då, tycker du det? 

Bm yngre: Njae, dom är ju ganska med gänget mer eller mindre 

faktiskt, det är lite olika. En del är med och fysar, det är mycket på 

fysen man får den här gemenskapen, att känna på varandra, alltså vad 

man har för humör och sånt där och skämta. Har man en rolig fys så 

talar man om det några timmar efter det också och så där /…/ jag 

tycker inte att dom behöver utmärka sig så där, och ja, man vet ändå 

vem som är befäl.  

 

 

Alla är som jag! 

 
Det är ju som framtestat vilka som ska jobba här. De ska fungera 

socialt, fysiskt och allting. Många är ju så lik varandra här, det blir 

som att när man kommer hit; faan alla är ju likadan som mig… det är, 

det är ju skitbra… 

 

Så beskriver en av de yngre brandmännen sin första tid vid Stationen. Det var med stor glädje 

som han upptäckte hur lika alla var varandra och hur lik han var de andra. Även om det 

kommer in tjejer som brandmän till Stationen menar många av brandmännen att det inte 

kommer att bli några större förändringar överhuvudtaget. De menar att också de tjejer som 

kommer in på de kriterier som gäller för att bli brandman kommer att vara bra anpassade till 

den jargong och stämning som finns vid Stationen. Med andra ord skulle inte heller kvinnors 

inträde innebära nämnvärda förändringar inom Stationen. Citatet nedan beskriver hur 

brandmännen måste förhålla sig till gruppen för att gruppen ska fungera. Utanför dessa ramar 

finns vad intervjupersoner ofta refererar till som ensamvargar, de som inte passat in i den 

sociala gemenskapen.   
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Bm erfaren: /…/ men sen då det här jobbet också, det är ju ett 

teamwork, en lagsport verkligen. Då måste man ju passa in i mönstret, 

nog får man ju sticka ut också men man måste ändå ha samma, vad 

ska jag säga … vara som inom ramarna, ramarna kan var ganska 

[vida] det gör inte något men man måste ändå platsa in … i gruppen, 

det är viktigt det!  

 

En av de erfarna brandmännen berättar hur de äldre brandmännen formade dem som 

nyrekryterade brandmän. De erfarna brandmännen ser också att de idag har ett stort ansvar i 

att se till att de nyrekryterade brandmännen trivs, att de kommer in i den sociala gemenskapen 

och får ta del av deras erfarenheter. En av de erfarna brandmännen refererade gärna till sig 

själv som äldsten i detta avseende. Både de erfarna brandmännen och de yngre brandmännen 

menar att nyrekryterade brandmän är mycket motiverade. De är mycket mån om att ta sig in i 

den sociala gemenskapen. En yngre brandman uttryckte viljan att bli accepterad:  

 

Man ställer upp till 100 procent och jobbar när som helst. 

 

 

Tryggheten finns i gruppen 

 
Att finna trygghet och tillit i sina arbetskamrater är inte bara naturligt men också nödvändigt 

med tanke på arbetets natur. Laget beskrivs som en extra familj, ibland vet jobbarkompisarna 

mer än familjen där hemma berättar flera intervjupersoner. 

 

Bm yngre: Du ska ju självklart funka i ett lag helt enkelt, det är som 

en familj. Det är som, jag menar, det som att det måste klicka där för 

att man ska kunna lita på varandra, ja menar klantar sig någon, om 

jag går in i ett hus som brinner och killen som ska sätta på vatten 

klantar sig då är det ju jag som råkar illa ut, så det gäller verkligen 

att kunna lita på varandra, att man verkligen klarar sin uppgift. 

 

En av de erfarna brandmännen menar att lagtillhörighet är alltför statisk. Det egna laget 

fungerar som en stor trygghet för många brandmän.  
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/…/ det är väl också lite konservativt, att man är ett visst gäng och har 

ett visst mönster så att alla vet. Det är som tryggheten för många.  

 

 

Kommunikation inom gruppen 

 
De flesta berättar att det sällan och nästan aldrig har någon konflikt med arbetskamrater. Finns 

det irritationer så kan dessa lösas under fysiska aktiviteter med hjälp av undertoner. Ett annat 

sätt att hantera irritationer är att skämta om det. Det är en form av kommunikation som de 

flesta förstår och därför upplevs fungera inom gruppen.  

 

De erfarna brandmännen väljer att inte beröra kommunikation inom gruppen i någon större 

utsträckning. Däremot vill de yngre brandmännen gärna tala om den och vad som behövs för 

att kunna uttrycka åsikter utan att riskera utanförskap. De uttrycker att det dels är viktigt att 

veta hur en åsikt ska framföras men de måste också veta att arbetskamrater stödjer den åsikt 

de vill uttrycka. För att få acceptans måste de veta att det är en allmän åsikt som de flesta 

brandmän faktiskt håller med om:   

 

Och nu är vi så många, alltså nya som är på station som kommer in så 

nu har vi som chansen att styra lite vi också, för det är ju svårt att 

hitta på något själv och stå där och skrika då kan man j… Då blir 

man ju lätt sågad om man går på för mycket, man måste ju göra det 

med känsla och att det är flera som säger, att det här tycker vi är 

viktigt och. 

 

Nilsson (1991) menar att en avvaktande inställning till gruppen är väldigt vanligt för den som 

kommer ny till en redan etablerad grupp. Människor vill först orientera sig i de normer som 

gäller i gruppen, vilket uttrycks i följande citat:  

 

Man tassar ju lite på tå, man vill ju verkligen bli accepterad, man vill 

ju inte bli någon gnällspik liksom, men man måste ju våga säga till, 

folk är ju lite olika vad man vågar säga till. Jag säger ju gärna till, 

men jag får bita mig i tungan ibland. 
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De yngre brandmännen uttryckte att de i början av sin anställning balanserade mellan att visa 

intresse, framåtanda och engagemang och samtidigt inte framstå som alltför frågvis. En av de 

yngre brandmännen berättade hur en av de erfarna brandmännen informellt fungerat som en 

slags handledare eller mentor. Han hade därmed någon som frågade honom en extra gång hur 

det gick eller berättade om hur saker fungerar. Det upplevdes som en stor lättnad eftersom det 

gjorde att han inte själv behövde ställa så många frågor eller be om hjälp. Någon offentligt 

utsedd handledare eller liknande utses inte för nyrekryterade brandmännen. 

 

De yngre brandmännen menar att de har chansen att styra nu när de är så många. Samtidigt 

berättar de om att det gäller att göra det på rätt sätt. De yngre brandmännen förklara att de 

som nyrekryterad brandman förstod att samtidigt vara framåt och ta för sig och samtidigt inte 

framstå som alltför framfusig. Detta förhållande är något som även de erfarna brandmännen 

talar om:  

 

Bm erfaren: /…/ det där är ju också, man måste ju kunna anpassa sig 

där – annars blir det ju stressigt också, om man inte kan styra om och, 

det gäller ju att man dels ta för sig lite dels foga sig lite. Man kan ju 

inte bara trampa in och, det är ju lite så här har vi gjort i 20 år, nu 

ska vi göra så här, man måste ju läsa varandra!  

 

 

Kvalifikationer 

 
De kvalifikationer brandmännen själva anser viktiga kan också tolkas som sådant som skapar 

status och acceptans inom gruppen. Det gör det därför intressant att förstå vilka egenskaper 

och kvalifikationer som uppskattas inom gruppen brandmän. Framför allt är det sociala 

förmågor som premieras i gruppen, något som lyfts fram av både de yngre och de erfarna 

brandmännen. Men det är också viktigt att kunna vara en lugn person som hanterar 

stressituationer bra, som är pålitlig och flexibel. En bra brandman är också en ödmjuk person, 

engagerad, framåt, initiativrik, handlingskraftig, sunt förnuft och positiv enligt många 

intervjupersoner. 

 

Brandmännen betonar vikten av tidigare arbetslivserfarenheter, så som elektriker, 

skogshuggare, tekniker eller något annat praktiskt fysiskt arbete är bra. En av de erfarna 
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brandmännen menade att detta kriterium idag åsidosätts till förmån för fysisk styrka. Framför 

allt de erfarna brandmännen lyfter fram fördelar att vara yrkesskolad, de menar också att de 

fysiska kraven ibland får alltför stort utrymme:   

 

Bm erfaren: nu för tiden är det bara styrka dom vill ha  

 

En av de yngre brandmännen berättar om hur han fick jobbet just för att det efterfrågades 

praktiker men han menar att det är något som förändras med tanke på nya arbetsuppgifter då 

praktiska förmågor är lika viktiga. Även om de yngre brandmännen anser att praktiska 

yrkeserfarenheter är viktiga så betonar de ännu tydligare social kompetens och god fysik. Det 

är i första hand personliga egenskaper, som att kunna samarbeta och fungera i gruppen som är 

viktiga.   

 

/…/ förr så tog dom ju in folk som var riktigt praktiska och duktiga 

och så här nu är det ju mer på socialt och fysiskt och sånt där. 

 

/…/ nää, jag tror att det är viktigt hur du är som person. 

 

En av brandmännen nämnde att det med tanke på framtida förebyggande arbetsuppgifter 

behövs brandmän som kan hantera folk som han uttrycker det. I övrigt diskuteras inte 

förändrade kompetensbehov med tanke på de nya arbetsuppgifterna.    

 
 
Vi måste våga säga till  

 
De erfarna brandmännen talar om vikten av att även de yngre nyrekryterade brandmännen 

fortsatt håller positionerna som en av de erfarna brandmännen uttryckte det. Med det menas 

att de också måste våga säga ifrån eller propsa på och andra liknande uttryck. Detta kan 

tolkas som ett uttryck för kamp och försvar snarare än samarbete och dialog emellan 

personalgrupper. Motivet till motståndet som det kommer till uttryck på detta sätt syftar till att 

bevara den operativa verksamheten som det ser ut i dag. 
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Vi ska ju som våga propsa på att det håller sig någorlunda som det är 

och mer övningar så att vi inte blir alldeles för mycket förebyggande 

och sånt där. /…/  

 

En av de yngre brandmännen menar att motstånd eller försvar för den operativa 

verksamhetens bevarande märks eftersom människor går omkring med ett allmänt missnöje. 

Med det uttrycket menar han att arbetskamrater istället för att diskutera och föra dialog om det 

som oroar istället uttrycker missnöjet inom gruppen på ett mindre konstruktivt sätt. Han 

känner inte heller att han som vikarie har mandat att uttala sig i gruppen. Följande citat 

uttrycker frustration över kommunikationen inom arbetslagen och den begränsning som det i 

detta sammanhang upplevs innebära att vara vikarie:  

 

 Ja det är väl lite … det kunde vara bättre om jag säger så. Det kan 

vara lite muttrande, men gå och säg det då, folk är lite rädd att säga 

kanske och jag som är vikarie ska ju inte säga något, det är som bara 

allmän praxis att du ska vara tyst (skratt) du har inte kommit in i det 

än /…/ 

 

Det finns uttalanden som stödjer sig på att brandmännen som grupp eftersträvar 

tolkningsföreträde. Detta tolkningsföreträde kan tolkas i två olika uttryck där det ena handlar 

om att de, brandmännen, som utför själva jobbet också därför bäst kan avgöra frågor om 

exempelvis prioritet mellan arbetsuppgifter:  

 

Men att man står på sig, för man vet ju vad som är viktigast, man vet 

ju själv hur ja när man är ledig, man vill ju veta att det finns folk på 

plats på en gång, om det går något larm, om någon krockar, eller att 

det brinner hemma hos en.   

 

Ett annat sätt att göra anspråk på tolkningsföreträde är genom tystnad och passivitet. Att de 

istället för att eftersträva diskussion och dialog med ledningen istället välja passivitet. 

Brandmännen väljer invänta ledningens initiativ eller beslut i frågan. Med ironi i rösten menar 

de att: Det ska bli intressant…! Det finns flera exempel på områden där det finns oro och en 

diskussion inom lagen där brandmännen väljer passivitet och tystnad istället för öppen dialog 
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tillsammans med ledningen. Exempel kan vara anställningstrygghet, rekrytering av brandmän, 

prioritering av arbetsuppgifter och så vidare.  

 

Nedan citat handlar om lönenivån och en farhåga om differentierade löner mellan 

brandmännen med den gamla respektive nya utbildningen. Citatet kan tolkas som ett uttryck 

för hur brandmännen förhåller till kommunikationen med ledningen och exemplifierar 

passivitet och tystnad:  

 

Men vi får väl se vad som händer, det blir intressant…! Men jag tror 

att det kommer att bli problem som sagt… 

 

 

”Dom här uppe” 

 
Vilka dom egentligen är framgår inte tydligt. Oftast avser dom den lokala ledningen, vilket 

markeras med en nick mot den delen av byggnaden där ledningen finns. Ibland är dom något 

som inte direkt preciseras. Gemensamt är det i vart fall att det är ett uttryck som ständigt 

återkommer i intervjuer.  

 

En av de yngre brandmännen efterfrågade uttryckligen mer tydlighet och information från 

ledningens sida.  Han menade också att han förstår att det finns förklaringar på sådant som för 

dem kan framstå som märkligt. Brandmännen uppfattar ofta att ledningen anger ekonomiska 

skäl som grund för beslut berättar brandmännen.  

 

Oavsett vem eller vilka som avses med dom så är det i alla fall dom här uppe som ska nyttja 

brandmännen mer på skift. Och det är vidare dom här uppe som funderar och försöker finna 

lösningar. Oro viftas bort med att dom säkert löser det. Nedan citat visar exempel på hur 

brandmännen refererar till dom eller man när vi talar om framtiden och förändringar. Här 

finns ingen direkt åtskillnad mellan de erfarna eller de yngre brandmännens sätt att uttrycka 

sig:   

 

Att dom ger ett gehör och lyssnande, det tror jag kommer vara en sak 

för dom ska leda det här. Att inte bara ryckas med i hela det här att, 

utan att man ställer upp för den här utryckande delen. 
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Det håller dom här uppe på att fundera över mycket… 

 

Dom själva vet inte riktigt, man jag pratar inte så mycket   

 

Inte säger dom väl någonting, det är väl så mycket. Jag tror att det är 

så mycket alltså … så dom vet nog inte själva, ja, alltså, dom vet ju 

inte själva det är så mycket lagar som kommer till nu. 

 

/…/ det håller dom på mycket med här uppe och funderar på. Jag tror 

inte att det är någon som riktigt vet hur i hela Sverige (skratt), hur vi 

ska gå till väga med den nya lagen, så att jag tror att man måste ju 

hitta en mall först och det är ju det dom håller på med här så att.  

 

Sen hoppas jag att dom inte har spridit ut alltför mycket /…/   

 

Nu är det bestämt att det ska vara så… 

 

Det styr dom säker upp … det är väl ett konstigt system annars. 

 

En brandman, den enda som aktivt förespråkade förändring och också menade att det skulle 

kunna gå att förändra mycket mera talade om hur förändringar måste genomföras.  Det är 

viktigt att vara lyhörd och att inte presentera skrivbordsprodukter menade han. En av de mer 

erfarna brandmännen menade att ledningen måste ta hänsyn till hur människor fungerar och 

därefter fundera över hur de ska lägga fram förändringar. Det är lättare att få med sig gruppen 

om alla är med på förändringen menade han:   

 

Man kan ju inte bara trampa in och, det är ju lite så här har vi gjort i 

20 år, nu ska vi göra så här, man måste ju läsa varandra! /…/ Det är 

ju, om man ska driva igenom något, man kan ju inte bara skriva ner 

så här och så här ska jag ha det och så slänger man ner det och sen 

går man därifrån. Så här ska det fungera. Man måste ju då försöka 

plantera det så att alla tycker att det här är något bra, kunna visa 

varför och sånt där, och det är väl ganska sunt egentligen.  
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I uttryck av vi och dom-termer har aldrig vare sig vi eller dom avsett specifika individer. Det 

är istället tydligt att brandmännen talar i termer av personalgrupper. Det kan också vara 

intressant att konstatera att det bara i en intervju framkom uttalanden med budskapet vi på 

räddningstjänsten. Uttrycket vi och dom ger uttryck för distans och kamp mellan 

personalgrupperna snarare än samarbete och dialog.  
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7. Ur ett ledningsperspektiv 
 
Detta kapitel syftar till att skapa en bild av förändringar och utvecklingsarbetet så som de 

upplevs ur ett ledningsperspektiv.  

 

Rosenberg (2001) beskrev 2001 att räddningstjänsten står inför ett vägval. Antingen går man 

vidare med tankar och åtgärder grundade i en reaktiv syn på olyckor, eller så ansluter man 

sig till det synsätt som innebär fokus på att förhindra olyckor genom en mer 

kommunövergripande proaktiv verksamhet (Rosenberg, 2001 s.81). Johansson-Hiden (2003, 

2004) beskriver diskussioner som förs mellan räddningstjänsten och kommuner om 

räddningstjänstens strategiska framtida inriktning. Stationens ledning beskriver att de aktivt 

valt inriktning och fokus mot proaktiv verksamhet. De menar att de också valt att gå ett steg 

längre mot proaktiv verksamhet än vad lagen föreskriver.  

 

Ledningen beskriver brandmännens yrkesstolthet som också tydligt framkommer i intervjuer 

med brandmännen själva. Ledningen ser det som en viktig uppgift i att bevaka brandmannens 

yrkesstolthet genom att styra utvecklingen så att brandmännens kunskaper och erfarenheter 

används inom professionen, det vill säga inom brandmannens kunskapsområde. 

 

/…/ vi måste ju värna om det vi kan, det vi är duktiga på och det vi 

sysslar med. 

 

Det är också viktigt att använda befintliga resurser inom organisationen anser ledningen. 

Samtidigt menar de att planering är viktigt för att den operativa verksamheten fortsättningsvis 

ska fungera bra.  

 

Vi måste nyttja det vi har här, men inte på bekostnad av det vi gör 

idag. 

 

Ledningen tycker att det är viktigt att organisationen själv väljer riktning. De ser en fara i att 

andra intressenter annars ges möjlighet att styra exempelvis arbetsinnehåll för brandmän. 
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Samhället ställer ju krav att de pengarna man betalar skatt för eller 

de man lägger in, de ska man ju få valuta för också. Och än så länge 

är det ju ingen som ifrågasätter oss så där jätte mycket, men dom 

kommer säker att fråga vad vi gör med skattepengarna. Och då ska vi 

kunna visa det, då ska vi kunna visa att vi gör saker som samhället 

har nytta av, inte att man bara eller till stor del bara sitter och väntar 

på larm utan att det är ett bra resursutnyttjande. Och skulle det då 

kunna komma en sån åsikt utifrån, så är det kanske också någon som 

kommer med åsikter vad vi ska göra. Då kanske vi kommer långt 

utanför varat kunskapsområdet, även utanför det vi tycker att vi är 

bäst på att hantera. Så det är viktigt att mota Olle i grind eller ta 

kommandot över tåget /…/  

 

 

7.1 Vad förändringarna innebär 

 
Ledningen menar att brandmannens vardagliga arbete i framtiden till stor del kommer att 

innebär information och utbildning till allmänheten. På frågan om hur de tror att 

räddningstjänsten ser ut om fem år svarar ledningen:  

 

Ja, dels så tror jag att vi då har genomfört en organisations-

förändring, och så tror jag att vi nyttjar den kompetens vi har bättre. 

Att vi nyttjar arbetstiden mer. Vi är betydligt mycket mer i samhället 

än tidigare, informerar och utbildar betydligt mycket mer. Det kan 

många ses som en jättestor förändring men informerar och utbildar 

det gör vi redan i dag i stor utsträckning och årligen utbildar vi 

ungefär 4 000 personer. Och de flesta utbildas faktiskt av 

utryckningspersonal, vi har en väldig massa studiebesök från dagis 

och vi är ute på många skolor som vi också informerar. Sen sker en 

del verksamhetsanpassad utbildning via övningsfältets försorg, och de 

som är lärare där det är våra brandmän.  
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Ledningen berättar att det är väldigt få medarbetare som känner till organisationens vision och 

verksamhetsidé. Orsaken är att de själva anser att de inte förankrat verksamhetsplanen inom 

organisationen.   

 

 

7.1.1 Nya arbetsuppgifter 

 
Den nya lagen innebär att räddningstjänsten får nya arbetsuppgifter beskriver ledningen. Den 

utryckande delen ska fortfarande stå kvar som den gör idag. Det handlar istället om att 

omprioritera arbetsuppgifter:  

 

Men våra nya arbetsuppgifter ska inte vara på bekostnad av övning, 

fys eller det vi har gjort idag, men man kanske kan få flytta saker som 

inte har någon anknytning eller kopplingen till någon extern aktör, det 

har sällan vår fys, det har sällan vår övning, då kan man lägga det på 

annan tid än man traditionellt gör. Men kan det finnas både fysisk 

aktivitet och övningar som måste genomföras dagtid måndag till 

fredag /…/ Vissa dar kanske man har mycket information och 

utbildning och då får man fysa och öva en annan tid. Vissa dar kanske 

det är som idag, ja men då gör man ju som man har gjort. Innearbete 

är ju också såna där saker, som slangarbete och rökskydd och allt 

sånt där, det har ingen extern koppling så den kan vi egentligen göra 

när vi är här, oavsett vilken tid det är.  

 

Då arbetsuppgifter ska omprioriteras innebär det samtidigt att de rutiner som brandmännen 

idag bygger sin vardagliga verksamhet på måste förändras. Ledningen menar att det handlar 

om att nyttja brandmannen hela skiftet. De förklarar att det finns tid under ett arbetsskift som 

inte nyttjas alls. För att räddningstjänstens ska kunna uppfylla lagens intentioner krävs det 

samtidigt att resursutnyttjandet måste bli effektivare menar ledningen.  

 

Det är många brandmän som inser att det är på området skydd mot olyckor som 

räddningstjänsten kan göra störst nytta, menar ledningen. Det bästa är om olyckan aldrig 

inträffar överhuvudtaget och de upplever att många av brandmännen också tänker så.  Men de 
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tycker inte att förebyggande arbetsuppgifter inte har status ibland organisationens 

medlemmar, framförallt inte historiskt sett. Tvärtom tror ledningen att brandmännen ser 

förebyggande arbete som ett hot mot yrkesrollen. Samtidigt märker ledningen att det 

förebyggande arbetet får alltmer stöd inom gruppen med tiden:  

 

Jag tror inte om man nu säger att de ser det som något jätte, jätte 

viktigt. Jag tror inte, inte ännu inte i alla fall, tror jag. Jag tror inte att 

man känner att det där är något jätte, jätte viktigt. Snarare kan man 

nog känna att är det alldeles för duktiga på förebyggande så blir det 

ju inga utryckningar! Om det skulle bli så, att man skulle rationalisera 

bort sig själv. Det har man ju hört i några fall. Men alltså, vi kan inte 

satsa för mycket på förebyggande, då blir det ju inga larm. Så jag tror 

inte att det är något sånt där högprioriterat område, det tror jag inte. 

 

Vissa personer är duktiga på att tala inför grupp och de brandmännen tycker att förebyggande 

arbete är både roligt och viktigt. De killar som jobbat med detta har fått mycket gott resultat 

vilket ledningen gärna lyfter fram och berättar om. På detta sätt visar ledningen en stor tilltro 

till medarbetarnas kunskap, erfarenhet och förmåga till de nya arbetsuppgifterna.   

 

Självklart, uttrycker ledningen, ska det operativa verksamheten få resurser för att till exempel 

fortsättningsvis kunna genomföra övningar och ha tillgång till bra utrustning. Detta eftersom 

det alltid kommer att inträffa olyckor, oavsett hur duktiga räddningstjänsten blir på att 

förebygga olyckor. Det kommer alltid att finnas ett behov av professionella brandmän, 

konstaterar ledningen.  

 

Begrepp som medborgare, kund, tredjeman och olycksdrabbad används parallellt av 

organisationens medlemmar och som utomstående är det svårt att få en samstämmig bild av 

vad som avses med de olika begreppen. Ledningen förklarar begreppsförvirringen med att det 

saknas medvetenhet hos individen, vilket har att göra med att det bland brandmännen behövs 

en omvärldsanalys. Ett konstaterande som ledningen ofta återkommer till. Med det avser 

ledningen behovet bland organisationens medlemmar av att fundera över varför och för vem 

organisationen finns. De menar vidare att bristande förståelse för räddningstjänstens ändrade 

riktning hänger samman med att individen väljer en tolkning utifrån sitt eget individuella 

perspektiv. 
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Man är för egoistisk man bara tänker på sig själv. Men jag vill, ja alla 

vill ha det bra, alla vill ha bra lön och helst skulle jag vilja ha fysisk 

träning två gånger om dagen och öva hela dagen och sånt där, men 

det finns ju andra saker, vi finns ju inte till för oss själva.  

 

Ledningen lyfter fram att medborgarperspektivet, det vill säga att räddningstjänstens 

målgrupp tydligare måste stå fokus i verksamheten.  

 

 

7.1.2 Professionalisering 

 
Målsättningen är enligt ledningen att brandmannen i fortsättningen har den nya 

eftergymnasiala utbildningen eller dagens gamla 15 veckors utbildning. Ledningen är 

medveten om att det kan tänkas att de i framtiden hamnar i situationer då det inte finns 

utbildad personal att tillgå och de konstaterar att det kan bli problematiskt. Samtidigt förutspår 

man att [den kommun där Stationen verkar] är en attraktiv kommun och att Stationen därför 

har bättre förutsättningar än andra räddningstjänster i till exempel inlandskommunerna att få 

utbildad personal. Idag marknadsför sig Stationen genom att informera om den nya 

utbildningen vid gymnasie- och grundskolor och de anordnar prova-på-dagar för tjejer. Den 

nya utbildningens praktikperiod ses som en möjlighet att visa att Stationen är en bra 

arbetsplats. På det sättet lockas människor till räddningstjänsten och till Stationen, menar 

ledningen.  

 

Ledningen förklarar att den nya utbildningen skapar en helt ny kategori av brandmän. De 

pratar om kulturkrock mellan de olika typerna av brandmän. Vad som egentligen avses med 

uttrycket framstår oklart. Men det finns farhågor om att denna kulturkrock kan komma att bil 

ett problem. Vidare funderar de över hur och om personer med den nya utbildningen kommer 

att acceptera vikariesystemet? Förmodligen inte, med ett sådant system söker de sig nog 

någon annanstans spekulerar ledningen. Det finns funderingar över tänkbara lösningar på 

sådana framtida problem. Denna nya typ av brandmän förväntas också ha andra krav på 

arbetets innehåll: 
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Den här nya kategorin vill ha mer utav yrket, än vad den traditionella 

brandmannen gör, öva och åka på larm. Och det är de 

arbetsuppgifterna vi tala om tidigare, det tror jag stimulerar dom här 

mer. Dom vill vara ute i samhället, dom vill nyttja sina kunskaper som 

dom fått under två års tid. Så det är en anpassning det också, för att 

annars kommer vi att få en större personalrörelse än det vi har haft 

traditionellt. Och då måste vi ju skapa en så intressant och attraktiv 

arbetsplats som möjligt så att man minimerar personalrörelsen så 

mycket som möjligt.  

 

Någon konkret plan för om och i sådana fall hur personer med den nya utbildningen ska 

lockas till just Stationen finns det inga planer för. Däremot ser ledningen att 

rekryteringssystemet måste förändras för att få in den kompetens som framtidens 

räddningstjänst kommer att kräva. Hur lönebilden kommer att utvecklas ses som en öppen 

fråga. Ledningen beskriver flera potentiella framtida problemområden och funderar över vad 

som kan tänkas ske.  

 

 

7.2 Utvecklingsprocessen  

 
I planeringen för det strategiska arbetet menar ledningen att det är viktigt att ta hänsyn till att 

verksamheten ska fungera praktiskt, att inte ta alltför stora steg åt gången samt att se till att 

informationsspridning fungerar. Diskussioner förs tillsammans med andra räddningstjänster 

om utvecklingsarbete och på det sättet utbyts erfarenheter. För planering av utvecklingsarbetet 

finns inget konkret stöd från räddningsverket eller annat håll. En hållbar strategi enligt 

ledningen är att tala mycket om förändringar, på så sätt nås resultat till sist. Men det tar tid, 

förklarar man, vissa av de förändringar som nu genomförs 2006 började organisationen 

diskutera redan 1996.  

 

Och då, sker det under en lång period, till slut så blir det ju en 

självklarhet. Det som var väldigt fel, eller man tyckte var illa från 

början det har som jaha, nu ska vi göra såhär. För det har vi ju nu 
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också valt i den här nya organisationsutredningen, vi har ganska lång 

tidsplan.  

 

Metoden består till stor att använda sig av tid. Tiden blir en del av lösningen som hanterar de 

största problemen förknippade med implementering. Ledningen menar att människor med 

tiden upplever förändringar som mindre dramatiska. Det har varit en stor förändring från 

mitten av 90-talet till nu konstateras men det upplevs inte så idag.  

 

Men tiden gör att man kommer till en slags insikt… 

 

Jag tror att det löser sig, men jag tror nog att det kommer att vara 

mycket snack, mycket snack. Men till slut så tror jag att dom inser att, 

dom är tvungen att välja, de är tvungna att välja. Det är verkligheten.  

 

Orsaker till att det är svårt att genomföra förändringar har att göra med dålig omvärldskontakt 

vilket i sin tur beror på dålig personalomsättning enligt ledningen. Något som i detta 

sammanhang beskrivs som en tidigare bromskloss inom organisationen är traditionen att 

rekrytera befäl från utryckningsstyrkan. Det kanske skulle bli annorlunda om befäl 

rekryterade utifrån, spekulerar ledningen, därmed skulle också kanske en bättre 

omvärldsförståelse infinna sig.  

 

Men en bättre omvärldsförståelse tror jag skulle behövas. De flesta 

har det om man går på individnivå, men då är gruppen väldigt stark 

här också. 

 

Ledningen antyder att det är de erfarna brandmännen som är står för den största delen av 

motståndet i utvecklingsprocessen. De yngre har lättare att förändra sig, menar de, men 

samtidigt ser de också att de yngre brandmännen färgas av de tankegångar som dominerar 

inom gruppen brandmän. Ledningen antyder också att gruppkonformitet blivit ett problem.   

 

Vi ligger ju nu i ett generationsskifte  /…/ det drillas väl eller de har 

fått höra om den här nya ledningsstrukturen. /…/ De yngre 

brandmännen är nog lättare att styra in i någonting nytt än att 

förändra någon som har jobbat väldigt länge i organisationen. Nya 
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personer har ju inte haft det här gamla om man säger så, som det 

alltid har varit. Men sen så går det väldigt fort att anamma det som 

har alltid varit, även för de nyanställda eller de ny rekryterade.  

 

En genomförd förändring som enligt ledningen gav upphov till starka känslor och motstånd 

handlade om förändring av rekryteringsrutiner vid tillsättning av befälstjänster. Tidigare hade 

befälen rekryterats enligt LAS-listans turordning men rutinerna förändrades till ett 

rekryteringsförfarande med ansökningar, sedvanliga intervjuer och så vidare. Idag är det nya 

systemet accepterat men förändringen skapade stor uppståndelse. Främst de närmast berörda 

uttryckte sitt missnöje medan de som ”gynnades” av förändringen förhöll sig neutrala berättar 

ledningen.   

 

 

Förändringsklimat 

 
Ledningen beskriver klimatet på arbetsplatsen som öppet där de tycker att de får ta del av 

medarbetarnas synpunkter. Det händer ofta att brandmän söker upp dem för att tala om vad de 

tycker, och det gäller även de yngre brandmännen. Det är, som ledningen uttrycker det raka 

puckar som gäller i kommunikationen mellan ledning och brandmän. Någon konflikt kan de 

inte påminna sig om att de haft inom organisationen på många år. De tycker att det finns tillit 

mellan ledning och brandmän. Ledningen efterfrågar dock en dialog som präglas av fler 

konstruktiva motförslag än bara argumentation mot liggande förslag. Ledningen har en 

intention och önskan om en öppen dialog där brandmännen bättre motiverar sina åsikter:   

 

För oftast då kan man få igång en diskussion och hittar en bättre 

motivering och förklaring till varför man vill göra det här. 

 

Svart och vitt tänkande beskrivs som ett hinder i utvecklingsarbetet, det vill säga att det finns 

ett tankesätt inom gruppen brandmän om att det ena utesluter det andra. De beskriver att 

brandmännen har svårt att se att kombinationen av operativ verksamhet och förebyggande 

arbetsuppgifter ska fungera i verkligheten. De menar att de förändringar organisationen står 

inför berör hela verksamheten samtidigt som ledningen vill ge en bild av att förändringarna 

egentligen inte är så omfattande: 
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Nä, egentligen inte, men det här är ju så jäkla stort om jag får 

uttrycka mig så för att det involverar ju allting vi sysslar med idag 

egentligen man får tänka om lite gran… Och förändringsarbete det är 

ju ofta är grundreaktionen att nä det där vill vi inte. /…/ Det mest som 

man hade innan en omorganisation det finns ju kvar, men vissa delar 

försvinner och vissa delar gör man om.  

 

 

Motivation 

 
Ledningen upplever att det är svårt att motivera medarbetarna. De upplever ofta att de möter 

ett motstånd. Ledningen beskriver att brandmännen nog upplever att de har mycket att förlora 

på förändring:  

 

Ledning: Ja men det är ju, det är inte lätt om jag säger så, det är inte 

lätt att komma med nåt nytt. Det var bättre förr - lite på det sättet. 

Men jag tycker ändå att det har blivit [bättre], det finns ändå en 

förståelse. Men det är lätt ändå att man tvärnitar så fort man får höra 

någonting, det finns ändå en, jag tycker ju att det har gått relativt bra, 

relativt smärtfritt.  

A-L: Det här med att man kallar yrkeskåren för konservativ… 

Ledning: Det tror jag inte är bara … men det tror jag att vi kan vara 

ganska konservativa på den biten. Det måste jag säga. 

A-L: Vad är det som gör att man det då tror du? 

Ledning: Ja… (skratt) … man har det bra! 

A-L: Och man är rädd att få det sämre (skratt)! 

Ledning: Ja, jo men det är ju ett fritt arbete och när larmet går så är 

det ju det som gäller men i övrigt så är det ju ganska fritt. Det finns ju 

inget schema som säger att mellan det och det så gör du det och det, 

så som jag säger ett löpande band. Utan vissa saker gör du när du har 

möjlighet, är det larm så får man skjuta på det, jag kanske får göra 

det nästa gång jag jobbar, för det är larm idag. Så det är ganska 

mycket frihet under ansvar om jag säger, men vissa saker ska alltid 

göras 
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Ledningen uppfattar att det finns en medvetenhet bland brandmännen om att förebyggande 

arbete idag är räddningstjänstens primära uppgift.  

 

Ja, men vår primära uppgift det är att förebygga olyckor och det är en 

aha upplevelse som jag tror att brandmän får mer och mer. Hade du 

frågat en brandman för fem till tio år sen så hade man sagt att nä det 

är inte vår uppgift, det är att släcka bränder och ta hand om olyckor 

och sånt när. Idag så har det nog sjunkit in hos många att vår primära 

uppgift är att förebygga eller förhindra att en olycka inträffar. 

 

De tror inte att brandmännen upplever att den operativa verksamheten står under hot: 

 

Nog tror jag att de flesta att vi kommer alltid att åka på utryckning, 

att vi skall öva och att vi ska ha fysisk övning. Och sen göra vissa 

arbeten /…/ Så jag tror att det finns ett hyfsat medvetande, och jag 

tror att i grunden så vet alla att det inte kommer att försvinna. 

 

På frågan om vad som kan tänkas bli svårast att motivera brandmännen för eller vad som kan 

tänkas möta störst motstånd ger ledningen tydligt liknande svar. Det gäller frågan om att 

förändra de vardagliga rutinerna. 

 

 … att vi använder mera av dagen för det förebyggande arbetet, 

utbildningar och det innebär att vissa arbetsuppgifter kommer att 

sättas ned till kvällar och helger, där tror jag att det största 

motståndet kommer att vara, speciellt helgerna. Kvällarna tror jag 

kommer att gå bra, men helgerna tror jag det största motståndet 

kommer att bli. 

 

Enligt ledningens uppgift utgör ungefär tre procent av brandmannens totala arbetstid av 

utryckningsarbete. Detta gör att stora delar av brandmannens dagliga verksamhet kan 

disponeras på många olika sätt. Ledningen beskriver att de dagliga rutinerna runt fysisk 

träning, övningar och annat stationsarbete är djupt förankrat och svårt att förändra. Detta 

fenomen beskrivs av ledningen som en måndag till fredag-mentalitet. Arbetstiden nyttjas idag 
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effektivt under dagtid och kvällstid måndag till fredag samt lördag förmiddag. Däremot nätter, 

lördag eftermiddag och söndag är inte nyttjandet effektivt, menar ledningen.  

 

Och bara den insikten, den borde man komma till själv, i utryckande 

kategori, att herregud vi har faktiskt en hel del tid som vi inte nyttjar. 

Vi är ett skiftarbete /…/ det är ingen skillnad måndag, julafton, 

lördagskväll eller vad det är för dag. Det ser ut så. Vi har ett 

skiftarbete med en måndag till fredag kultur. 

 

Ledningen menar att en förändring av de dagliga rutinerna är nödvändig då kundens behov 

ska styra verksamheten:  

 

Men det ska vara kundens, dom vi är till för, alltså medborgarnas, 

deras behov och önskemål som styr vår verksamhet, inte tvärt om. 

 

Detta innebär samtidigt att arbetsdagen ibland även i fortsättningen kan se precis lika dan ut 

som den gör idag menar ledningen. Det viktiga är att det är  kundens behov som styr 

verksamheten och att anpassning sker därefter av brandmannens dagliga rutiner.  

  

Och ska vi utbilda och informera mer finns det bara en tid vi kan göra 

det och det är när folk vill ha utbildning och information, och när vill 

man ha det? Ja, primärt vill man ha det på sin arbetstid alltså måndag 

till fredag. Och det innebär att vi till viss del måste justera hur vi övar 

och fysar efter efterfrågan. /…/ En vecka har övningar och fysisk 

träning styrt verksamheten och nästa dag styr information och 

utbildning. /…/ Kanske lite mer på våren och lite mindre på hösten, 

vissa veckor är det mer och vissa veckor är det mindre.  

 

Det som i intervjuer med ledningen framstår som förändringens tydligaste motiv har mer att 

göra med begränsningar än möjligheter:    

 

Vi har inget val, det är inte bara vi utan det är hela kommunen och 

även den enskilde ställer högre krav på oss. Vill den enskilde ha 

information, så ska vi ge den. 
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Vad som kan tänkas inträffa om räddningstjänsten inte själva aktivt väljer förändringens 

riktning framstår som ett motiv till förändring som ledningen ser det. Andra motiv har med 

ekonomiska begränsningar att göra eller att förändringarna är påtvingade:  

 

Det finns inte hur mycket pengar som helst. Och dom har hört att det 

finns räddningstjänster som får fara och låsa skolor, men vi har 

försökt att styra det till att man får göra arbetsuppgifter, för vi har ju 

ökat arbetsuppgifterna på brandmän styra det till det som har med 

räddningstjänsten att göra. Har ju vi försökt att styra det till. Och jag 

har försökt att förklara det för dom /…/ att om inte vi tar på oss 

uppgiften, för alla får göra mera i hela kommunen det är ingen som 

får mindre arbetsuppgifter utan dom drar in tjänster och mindre 

händer ska göra lika mycket arbete. Och det är ju likadant för oss, vi 

är inte som någon ö som kan göra precis som vi vill, utan vi får räkna 

med att vi får mer arbetsuppgifter. Och då är det ju bättre att vi får 

såna som har med vårt yrke, än att vi tar någon annans 

arbetsuppgifter.  

 

 

Delaktighet 

 
Ledningens intention är att skapa delaktighet i utvecklingsarbetet.  De menar att en toppstyrd 

strategi inte är att föredra eftersom de skulle förlora mycket i utvecklingsprocessen i form av 

delaktighet vilket de ser resulterar i motstånd. Internt har de bestämt att de vill jobba mycket i 

projektform, vilket motiveras med att de vill ha:   

 

/…/ så bred förankring och så stor konsensus som möjligt innan man 

kommer till det beslutet. Man kan ju välja ett annat alternativ: jag 

tycker att jag har en bra modell så jag presenterar den på måndag 

och kör igenom den. Men då har man missat mycket i 

förändringsprocessen och delaktighet och då kan det bli mycket 

motstridighet. 
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Ledningen ser stora fördelar i att medarbetarna känner delaktighet i utvecklingsarbetet: 

 

För att då får man också, då ger man ju de enskilda ansvar och 

kunskap och vilja att förändra kanske och förankrar det bättre. Det är 

väl just det där att få en bred grupp som arbetar med det, ge de alla 

möjligheter att tycka till om det. Att man har med alla 

personalkategorier, att man lyssnar på dem som är kritiska, för det 

kan ju komma en synpunkt som vi inte riktigt har tänkt på som inte är 

riktigt bra. 

 

Ledningen menar att det är en tvingad förändring och att många som de väljer att uttrycka det 

också inser det. De menar vidare att individen först och främst ser till sin egen situation 

därefter till organisationens bästa. Men ledningen menar att det också är upp till individen att 

själv engagera sig, det finns möjligheter för brandmännen att bli delaktiga.   

 

Men delaktighet det är ju, lite grann individuellt, man kanske inte vill 

vara med. Vill man vara med så söker man, det är lite olika där också. 

Men möjligheten finns att vara delaktig här också. På 

arbetsplatsträffarna de ska ha nu har alla möjligheter att komma med 

synpunkter och det ska ju protokollföras och vi får ju det sen. Och då 

ser vi ju vad de olika lagen vill. Är det samma saker dom vill så 

kanske det ligger något bakom det.  

 

Ledningens har en tydlig vilja till att skapa ett utvecklingsarbete som bygger på samarbete. 

Facket upplevs som en god samarbetspartner i utvecklingsarbetet. Ledningen menar att facket 

ser fördelar och möjligheter i utvecklingsarbetet. De ser också att förändringen är omfattande 

men att de fackliga representanterna avgör att fördelarna överväger. Bland befälen, som kan 

förklaras som brandmännens gruppchef, finns individer där utvecklingsarbetet inte är 

förankrat. Ledningen menar att det är en omöjlighet att få med sig alla i en förändring och att 

de därför måste acceptera att det finns individer som inte går med i utvecklingsarbetet.  

 

En projektorganisation som ledningen valt att kalla för personalkommittén är ett steg i att 

skapa delaktighet i utvecklingsarbetet. Ledningen beskriver kommittén som en bred grupp där 

representanter från de olika facktillhörigheterna och arbetsgivarsidan samt en projektledare är 
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delaktiga. Heltidsbrandmännen representeras av Svenska kommunalarbetarförbundet, de 

flesta befäl och akademiker representeras av Ledarna samt en representant från 

Brandmännens riksförbund för de flesta deltidsbrandmännen. Tanken är att 

personalkommittén ska arbeta i projektform där ledningen formulerat målet och de ramar som 

finns för arbetet. Just nu arbetar gruppen i ett utredningsuppdrag som har tre mål. Det ena är 

att föreslå en befälsorganisation där befälen fungerar bättre som arbetsledare och som bättre 

anpassas till räddningsverkets utbildningar. De andra målen har att göra med att höja statusen 

för arbetet i Stationens räddningsstyrka med den lägre bemanningen samt föreslå förändringar 

för att utryckningsenheten bättre ska spegla kommunens riskbild. Ett annat steg som syftar till 

att ge möjlighet till delaktighet är en rotationstjänst. Ledningen har olika syn på vilka 

befattningar denna tjänst ska vara öppen för. Tanken är i vart fall att tjänsten ska syfta till att 

på ett eller annat sätt skapa möjligheter för den enskilde brandmannen att utvecklas i sin 

yrkesroll.   

 
 
Information 

 
Ledningen upplever att det finns svårighet med informationsspridning på arbetsplatsen. De 

berättar om vilka problem som uppstår när informations- och kunskapsspridning inte fungerar 

tillfredsställande:  

  

Ryktena hinner gå fortare än man hinner ge information. Då kan ett 

gäng ha fått en viss information på måndag säger vi, sen träffar jag en 

person från ett annat gäng på onsdag eller torsdag. Men då har den 

personen fått den informationen långt innan det ryktesvägen och sen 

har det då förvridits, förvanskats, tolkats på något vänster och så har 

den fått en helt annan innebörd än när jag gav den. Och då hinner 

den personen bli förbannad innan jag ger den informationen och 

hinner tycka saker och ting  …  

 

Svårigheten förklaras med att det är svårt att nå skiftgående personal eftersom det inte finns 

naturliga tillfällen då alla är samlade, dessutom är fördelade vid två olika arbetsplatser. Men, 

menar ledningen, det handlar inte bara om att ge information, det handlar också om att 

mottagaren måste ta emot och söka information. De anser att de informerar mycket jämfört 
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med andra arbetsplatser som kanske bara sätter upp ett anslag eller skickar ut mejl till sina 

anställda. De har försökt att hitta flera vägar för att hålla så många som möjligt informerade.  

 

Men vi försöker att ha så öppna kanaler som möjligt, så den där 

dörren står ju egentligen alltid öppen, det är ju också för att ta bort 

gränserna så mycket som möjligt. 

 

 

Åtgärder för att förbättra informationsspridning  
 
Varje månad presenteras ett informationsblad som i stolpform informerar om vad som hänt 

den senaste tiden och vad som kommer att hända framöver. Räddningschef, 

avdelningschef/personalchef samt en representant från avdelning skydd och räddning 

informerar på detta sätt. Informationen anslås vid samtliga arbetsplatser och sänds till dem 

som är på utbildning, sjukskrivna och liknande. Personalgruppen bestående av representanter 

på ledningsnivå håller informationstillfällen vid minst två tillfällen per år för samtliga 

brandmän. Personalkommittén informerar den enskilde brandmannen vid framför allt 

arbetsplatsträffar. Dessa arbetsplatsträffar sker en gång per månad tillsammans med ansvarig 

brandmästare. Vid varje passbyte finns brandingenjörer i beredskap alternativt personalchef 

närvarande för att informera eller ibland för att diskutera någon fråga som brandmännen tar 

upp. Den dagliga kontakten vid fikabordet ser ledningen också som ett bra tillfälle att 

informera och diskutera olika frågor.  

 
 

Trygghet   

 
Ledningen har erfarenhet av att förändringar gör människor rädda. De ser att de negativa 

effekterna av otrygghet är att koncentrationen flyttas från arbetsuppgifterna. Orsaker till att 

människor inte är trygga hör samman med dålig självkänsla hos individen. Men de ser också 

positiva effekter av otrygghet genom att den stimulerar tankar hos människor.  

 

Ledningen ser att den sociala gemenskapen erbjuder trygghet för många av medarbetarna. 

Många har arbetet hela sin verksamma tid på kåren, berättar de, och det finns en stark 

tradition av att hålla ihop lagen. Det bygger på att man känner trygghet i sitt lag, vet att man 
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kan lita på dem och hur de agerar i olika situationer. Ledningen ser också att systemet har 

brister:   

 

Ja det är väl främst kamratstödet och stödet i allmänhet. Men det 

finns en liten fara med det där också, för skulle man få en kompis som 

då har problem, men det kan man ju gå till sig själv privat, det är jätte 

svårt att konfrontera den personen. Då väljer man kanske hellre att 

hålla honom om ryggen och stötta. 

 

Ledningen antyder att gruppen brandmän tillsammans är stark och därför upplever de 

svårigheter i att få med sig medarbetarna i den riktning de önskar:  

 

Ja det är nog kanske det svåraste tror jag … eller det är jätte svårt 

rent ut sagt. För det här bygger ju egentligen på att de som har varit 

lite längre då inte ger rätt bild, de ger en bild som vi inte tycker är 

bra. Och hur man styr det, förhoppningsvis genom hur vi är och hur vi 

agerar… 

 

Ledningens uttrycker att Stationen i framtiden ska arbeta efter med en proaktiv syn på 

olyckor. Det vill säga en syn som överensstämmer bättre med den nya lagens intentioner. De 

ser samtidigt att många medarbetare utgår från en reaktiv syn i diskussioner om förändringar 

och framtiden. Ledningen har en intention om att genomföra ett utvecklingsarbete som bygger 

på delaktighet. Samtidigt finns en benägenhet att ange ekonomiska och tvingande skäl till 

förändring. De ser också en nödvändighet av att processen förlöper i en snabbare takt än idag.  
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8. Diskussion 
 
 
Syftet med denna fallstudie är att förklara och förstå utvecklingsprocessen inom en kommunal 

räddningstjänst genom att beskriva upplevelsen av förändringar och dess konsekvenser ur 

brandmännens respektive ledningens perspektiv. Studien söker svar på följande 

frågeställningar: Vilka möjligheter och hinder finns inom organisationen för en konstruktiv 

och etisk utvecklingsprocess? Hur kan beskrivningen av yrkeskåren brandmän som 

konservativ och förändringsovillig förstås i relation till organisationens utvecklingsprocess? 

Det empiriska materialet består av intervjuer där tillsvidare anställda och vikarierande 

heltidsbrandmän samt representanter från ledningen kommit till tals. I en abduktiv ansats har 

det empiriska materialet analyserats med stöd av ett teoretiskt ramverk som möjliggör 

tolkningar ur lednings- och individperspektiv.  

  

Upplevelsen av förändringar, vad de förväntas innebära samt upplevelsen av 

utvecklingsprocessen har beskrivits ur brandmännens respektive ledningens perspektiv. Att 

dessa beskrivningar skiljer sig åt är både naturligt och förståeligt och ger sammantagna en 

bättre förståelse för organisationens pågående utvecklingsprocess. Beskrivningarna skapar 

möjlighet att förstå hur förändringar upplevs utifrån ett annat perspektiv och kan användas för 

att finna specifika problemområden. Förståelsen för andra perspektiv att se på förändring och 

processen mot utveckling skapar förutsättningar för att uppnå en etisk utvecklingsprocess.  Att 

det bland organisationens medlemmar finns motstånd mot förändringar är inget konstigt utan 

naturligt och en vanlig och mänsklig reaktion. Något som är tryggt och invant ska förändras 

och människor har olika erfarenheter av förändring. Vad det upplevda motståndet beror på har 

enligt Angelöw (1991) alltid orsaker och förklaringar. Beskrivningarna visar också att det 

bland organisationens medlemmar ofta finns medvetenhet om hur förändringar och 

utvecklingsarbetet upplevs ur andra perspektiv. Med stöd i förståelsen för de båda 

perspektiven att se på förändringar och utvecklingsarbete kan vi därför övergå till att fundera 

över faktorer som gynnar en konstruktiv utvecklingsprocess och vilka som utgör hinder i 

organisationens utvecklingsprocess.   
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Vilka möjligheter och hinder finns inom organisationen för en konstruktiv och etisk 
utvecklingsprocess? 

 
Den yrkesstolthet som är påtaglig i brandmännens berättelser utgör en möjlighet till ett 

konstruktivt utvecklingsarbete. Denna yrkesstolthet yttrar sig i ett stort engagemang och 

intresse för arbetet och arbetsplatsens framtid. Berättelserna ger bilden av yrket som en 

livsstil. Brandmännen har många åsikter, idéer och funderingar om organisationens framtid 

vilket är en förutsättning för utvecklingsarbete som bygger på delaktighet och engagemang 

från medarbetare. I någon mening kan också diskuteras huruvida yrkesstolthet och kåranda 

kan ses som ett hinder i utvecklingsarbetet. Ledningen uttrycker tydligt viljan och ambitionen 

att genomföra förändringar med en delaktig strategi. Denna vilja tillsammans med 

brandmännens engagemang för arbetet och arbetsplatsen gör sammantaget att det finns goda 

möjligheter till gott och konstruktivt utvecklingsarbete. Ledningen uttrycker stor tilltro till 

medarbetarnas samlade erfarenheter och kunskap och har ambitioner om att tillvarata denna 

på bästa möjliga sätt. De upplever ett tydligt yttre förändringstryck där och förändringar som 

nödvändiga men också en utmaning och ett sätt att utveckla organisationen och dess 

medlemmar. De ser också möjligheter i förändringen där de kan skapa en attraktiv arbetsplats.  

 

De hinder som finns inom organisationen kan hänföras utvecklingsarbetets struktur. Den 

förändringsstrategi som närmast beskriver Stationens utvecklingsarbete är en representativ 

strategi. Men det finns också förhållningssätt som gör att utvecklingsarbetet även kan sägas 

karaktäriseras av en toppstyrd strategi. Med en toppstyrd förändringsstrategi kopplas ofta 

svårigheter till individens brister. Vidare används tiden i sig inom Stationen som en 

förändringsstrategi och utgör en del av lösningen i implementeringsproblematiken. Denna 

förändringsstrategi leder enligt litteraturen till motstånd mot förändringar.  Ledningen 

använder sig också av ”brandkårsutryckningar” i den mening att problem hanteras 

allteftersom de dyker upp. Detta förhållningssätt är vanligt förekommande inom 

organisationer, men det kan också skapa oönskade bieffekter. Brandmännens berättelser visar 

på bieffekter i form av bland annat otrygghet, oro, skeptisk inställning till förändringar och 

ledningens intentioner. Detta diskuteras senare under denna rubrik. Med en representativ eller 

toppstyrd förändringsstrategi följer att få aktörer är direkt delaktiga i utvecklingsarbetet. 

Delaktigheten vid Stationen begränsas till projekt med tydliga mål och ramar vilka främst är 

formulerade av ledningen. För de allra flesta medarbetare begränsas delaktigheten till budget 

diskussioner och andra yttre ramar. Att inte på ett effektivt sätt ta till vara på de idéer och den 
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kreativitet och engagemang som finns inom organisationen bland medarbetare utgör enligt 

Angelöw (1991) ett hinder i utvecklingsarbetet. Till strukturen av utvecklingsarbetet hör 

också informationsspridning. Även om det gjorts försökt att finna lösningar kvarstår 

informationsproblem. Det är också viktigt att inte bara informera utan också sprida kunskaper 

om framför allt möjligheterna i förändringar. Bristen på information utgör ett hinder i 

utvecklingsarbetet på så sätt att medarbetarna upplever att de inte vet vad de kan förvänta av 

förändringarna och därför skapar motstånd bland brandmännen. Bristen på information visar 

sig också i form av rykten och förvanskad information.  

 

En toppstyrd strategi eller för mycket fokus på utvecklingsarbetets struktur leder till motstånd. 

Andra hinder i utvecklingsarbetet hänger samman med processen mot förändring och då 

framförallt förståelse för motivationsfaktorer som bidrar till en hög förändringsvilja. Att 

brandmännen upplevs förändringsovilliga utgör i sig ett hinder i utvecklingsprocessen. 

Samtidigt menar Angelöw (1991) att förändringsovillighet eller upplevd förändringsovillighet 

går att förklara. I brandmannens berättelser framstår inre förändringstryck otydligt medan ett 

yttre förändringstrycket visserligen finns där men inte är lika tydligt som i ledningens 

berättelser. Då människor bara upplever yttre förändringstryck motverkas förändringar genom 

aktiva och passiva beteenden. Motivet till förändring är tätt sammankopplat med målet med 

förändringen, här saknas en gemensamt delad och tydlig framtidsvision vilket skapar 

motstånd. Tidigare forskning (Johansson-Hidén, 2003, 2004) visar på vilket sätt 

räddningstjänstens ledning tillsammans med kommunerna diskuterar räddningstjänstens 

framtida fokus.  Där lyfter författaren också fram den problematik som kan uppstå vid 

implementering. Det kan ses som en förklaring till att målbilden också upplevs som otydligt 

bland gruppen brandmän. När det handlar om motiv bakom förändring visar ledningen delade 

uppfattningar. Ibland talas om samhällets förändrade förutsättningar. Men oftare framstår 

motiven till förändring vara en påtvingad verklighet, att bättre nyttja brandmännens arbetstid 

och ekonomiska begränsningar i offentlig ekonomi. Hur motiven till förändring presenteras är 

enligt Angelöw (1991) avgörande för hur de tas emot. När motiven till förändring tolkas 

innebära begränsningar i handlingsutrymme samtidigt som förmåner försämras är det också 

svårt för brandmännen att känna delaktighet och finna motivation som gör att de kan använda 

sin energi och kreativitet i utvecklingsprocessen.  Den upplevda förändringsoviljan hänger tätt 

samman med att brandmännen behöver bättre motiv och argument till förändring.   
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En känsla av trygghet utgör en annan viktig förutsättning för förändringsviljan. Inom 

Stationen finns några områden som utgör källor till otrygghet och därmed också är ett hinder i 

processen mot förändring. Av naturliga skäl är det framför allt de yngre brandmännen, utan 

tillsvidareanställning, som upplever sin framtida anställning hotad. Men även de erfarna 

brandmännen upplever otrygghet fast på andra sätt. En annan källa till otrygghet bland 

brandmännen är upplevelsen av att organisationens fokus ligger på det olycksförebyggande 

arbetet och därmed skapar oro för att den operativa verksamheten inte värdesätts och därmed 

inte får de resurser som av brandmännen anses nödvändiga. Vilka kunskaper och kvalitéer 

som efterfrågas för att utföra utbildning och information mot allmänheten skapar också 

otrygghet. En förklaring kan vara att tilltron till medarbetarnas förmåga att kunna utföra 

förebyggande arbete är inte tydligt kommunicerat. Brandmännen upplever också att yrkets 

status sätts i gungning i samband med förändringar, en oro som även ledningen känner till. Att 

ledningen väljer att inte diskutera eller på annat sätt hantera den oro och otrygghet som finns 

inom organisationen utgör ett hinder i utvecklingsarbetet.   

 

Motivation till förebyggande arbetsuppgifter varierar inom gruppen brandmän. Arbetet har 

inte fullt ut status inom gruppen vilket tydliggörs i brandmännen berättelser. Detta hänger 

samman med förankring av målet för förändring och framtidsvision. Med detta följer också att 

det råder en begreppsförvirring när det handlar om räddningstjänstens målgrupp. Medan 

brandmännen talar om den olycksdrabbade eller tredje man när de talar om de människor som 

deras verksamhet är riktad mot refererar ledningen oftare till medborgare eller kund. Det kan 

tolkas som ett ytterligare uttryck för att brandmännen tänker i termer av reaktivt arbete medan 

ledningen fokuserar på proaktivt arbete. Detta förtydligar ytterligare problematik förknippad 

med bristen på genomensam framtidsvision. 

 

Varje organisation är unik. Stationen har sina specifika förutsättningar och 

organisationskultur, vilket måste tas hänsyn till vid planering och genomförandet av 

förändringar. Det blir viktigt att implementeringen sker på ett sådant sätt att den uppfattas 

legitim och överensstämmer med övriga värderingar inom organisationen. Även Stationens 

historia har här betydelse. Organisationen har tidigare levt i en stark detaljreglerad struktur 

och övergår idag mot en målstyrd verksamhet. Det är troligt att denna övergång i sig kan 

innebära otrygghet för individer. En etisk utvecklingsprocess, där så många individer som 

möjligt får sina behov och intressen tillgodosedda och känner trygghet i förändring, är en 

förutsättning för en lyckad implementering. I organisationens ledning finns intention om att 
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skapa en etisk utvecklingsprocess och det är också viktigt att arbeta vidare med denna 

intention för att fullt ut lyckas med implementeringen.  

 

I perspektivmötet mellan brandmännen och ledningen framgår tydligt spänningar förknippade 

med brandmannayrkets professionalisering. Implementeringsforskningen hävdar att 

implementeringsproblematik alltid finns och att det tar fem till tio år innan en reform kan 

utvärderas. En uppföljning av implementeringen skulle därför kunna generera ny kunskap om 

metoderna för utvecklingsprocessen inom organisationen.      

 

 

Hur kan beskrivningen av yrkeskåren brandmän som konservativ och 
förändringsovillig förstås i relation till organisationens förändringsprocess? 

 
Denna studie har förklarat orsaker till den upplevda förändringsoviljan bland brandmännen. 

De viktigaste förklaringarna hänger samman med förändringsarbetets struktur samt 

förståelsen för de motivationsfaktorer som bidrar till förändringsvilja. Brandmännen behöver 

till exempel bättre argument och bättre motiv till förändring för att också kunna känna 

motivation mot förändring. Men förutom att finna förklaringar till den upplevda 

förändringsoviljan kan beskrivningen av yrkeskåren tolkas som ett uttryck för av tidigare 

problematiker som finns inom organisationen. Dessa tidigare problematiker har att göra med 

kommunikation samt en kamp om tolkningsföreträde i relationen mellan medarbetare och 

ledning. Ericsons (2004) studie visar på liknande resultat. Han menar att det yttre 

förändringstrycket lyfter fram och aktualiserar en mängd andra sedan tidigare existerande 

problematiker inom organisationen. Inom stationen är avgörandet vilka kvalifikationer som 

brandmannen i framtiden bör ha eller hur arbetet ska prioriteras exempel på en fråga där kamp 

om tolkningsföreträde konkretiseras. Kommunikationsproblematiken utgör begränsningar för 

det pågående förändringsarbetet men också för organisationens utveckling i allmänhet. 

Genom att på ett medvetet plan lyfta fram, ifrågasätta och diskutera problemområden skapas 

också möjligheter till ett öppet, konstruktivt och etiskt förändringsarbete. I detta arbete antyds 

spår av organisationens historia även om den inte stått fokus. Mills (1997) uttrycker i Den 

sociologiska visionen att vi bär med oss vår historia och för att förstå vad som händer idag 

också måste förstå vår historia. Med Mills (1997) tanke som utgångspunkt skulle det betyda 

att frågor som handlar om hur organisationen tidigare hanterat problem och konflikter kunna 

skapa bättre förståelse för nutiden.    
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Inom Stationen finns många goda förutsättningar för ett gott förändringsarbete. Samtidigt 

finns också några problemområden som kan anses mer angelägna än andra att lösa för att 

organisationen och dess medlemmar ska fungera på ett riktigt bra sätt genom 

förändringsprocessen. Därför vill jag avslutningsvis rekommendera organisationen några 

områden att särskilt beakta i det fortsatta förändringsarbetet:   

 

o Utarbeta både kort- och långsiktiga planer för hur förändringsarbetet ska genomföras. 

Det innebär att förändringsarbetet behöver resurser i form av både tid och pengar. 

Dessa planer innebär också bland annat att skapa en tydlig målbild som kan delas 

gemensamt av organisationens medlemmar.        

o Skapa delaktighet i förändringsarbetet. Alla måste på något sätt, mer eller mindre, 

känna delaktighet för att resurser inom organisationen i form av engagemang, 

kreativitet, idéer och så vidare ska kunna tillvaratas på ett effektivt sätt.  

o Förbättra kommunikationen. Ett konstruktivt förändringsarbete kräver en tydlig 

kommunikation mellan personalgrupper och mellan organisationens medlemmar där 

de söker dialog och där frågor lyfts fram och diskuteras.    

o Skapa trygghet. Genom att exempelvis se över möjligheter till anställningstrygghet, 

planera för hur den framtida personalförsörjningen och framtida 

rekryteringsförfarande ska hanteras undanröjs några källor till oro.   
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Bilaga 
 
Intervjuguider 
 
 
 
Intervjuguide brandmän 
 
Tema 1 - Individrelaterat 
Berätta hur det kommer sig att du blev brandman. 
 
Tema 2 - Det dagliga arbetet  
Beskriv en vanlig arbetsdag. 
 
Tema 3 - Framtiden    
Vilka förändringar tror du har skett för brandmännen om fem år?  
 
 
 
 
Intervjuguide ledningsrepresentanter   
 
Tema 1 - Dagsläget 
Var skulle du beskriva att organisationen står i dag i utvecklingsarbetet?  
 
Tema 2 - Framtidsvision 
Hur skulle du vilja att  räddningstjänsten ser ut om fem år? 
 
Tema 3 - Möjligheter och hinder i processen 
Vilka möjligheter och hinder ser du i processen mot förändring? 
 
Tema 4 - Åtgärder  
Vad är viktigt för att kunna åstadkomma förändringar inom organisationen? 
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