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Abstract 

The formation for governance and organization of municipal rescue services have changed over 

the last 40 years where mergers and unions are now a common phenomenon. The phenomenon 

seems to be descended from the American manufacturing industry at the end of the 1900 century 

where the phenomenon also seems to have spread to the municipal rescue service where the 

trend according to the Swedish Association of Local Authorities and Regions (2015) points to 

a continued development of unions in municipal rescue services. The interesting thing is that 

the opportunity to form municipal associations has been in law since 1919 but it took 75 years 

before mergers became an interesting form of organization for municipal rescue services. 

The purpose of the essay is, with the help of qualitative interviews, to try to understand 

and to highlight what underlying reasons could have been to decide to form a joint Rescue 

Service Association within the three municipal emergency services Helsingborg, Ängelholm 

and Örkelljunga. The study is at the intersection of organizational theory as well as decision-

making theoretical perspectives with a focus on literature that connects organizations with its 

environment, decision-making in complex situations and motivations for decisions in public 

context. The theoretical frame of reference is based on institutional theory, domain theory and 

garbage-can theory. 

The result of the essay has resulted in three common reasons for the formation of the 

union which has been thematized to expected development, better quality and efficiency and 

develop collaboration, while two deviant causes have been thematized to predetermined and 

breaking of tradition. The main result is the interpretation that the merger and the union 

formation within Skåne nordväst have taken place due to a desire for gaining success and the 

willingness to improve the efficiency within the organization. A conclusion can then be 

interpreted that the association of Civil Protection Skåne Nordväst has mainly been run as a 

modernization work to dismantle an old organizational form with intent to replace it with a 

newer and more legitimate organizational form.  

The study contributes knowledge to research that considers the emergency services in a 

broader context, and specifically from an organizational theory perspective, with the hope of 

inspiring further studies of rescue services from an organization theory perspective. 
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Sammanfattning 

Formerna för styrning och organisering av kommunal räddningstjänst har under de senaste 40 

åren förändrats där sammanslagningar och förbundsbildningar har blivit ett vanligt 

förekommande fenomen. Fenomenet verkar härstamma från den amerikanska 

tillverkningsindustrin i slutet av 1800-talet och nu tycks fenomenet även kommit till den 

kommunala räddningstjänsten. Trenden har enligt Sveriges Kommuner och Landsting (2015) 

pekat mot en fortsatt utveckling av förbundsbildningar inom kommunal räddningstjänst. Det 

intressanta är att möjligheten att kunna bilda kommunalförbund har funnits i lag sedan 1919 

men det dröjde 75 år innan sammanslagningar blev en intressant organisationsform för 

kommunala räddningstjänster.  

Uppsatsens syfte är att, med hjälp av kvalitativa intervjuer, försöka förstå samt belysa vad 

eller vilka orsaker som kunde varit bakomliggande beslutet att bilda ett gemensamt 

räddningstjänstförbund för de tre kommunerna Helsingborg, Ängelholm och Örkelljunga. 

Studien anses befinna sig i skärningspunkten mellan organisationsteoretiska samt 

beslutsteoretiska perspektiv med fokus på litteratur som kopplar samman organisationer med 

dess omgivning, beslutsfattande i komplexa situationer samt motiv till beslut i offentlig kontext. 

Den teoretiska referensramen utgår från nyinstitutionell teori, domänteori och garbage-can 

teori.  

Uppsatsen har resulterat i tre gemensamma orsaker till förbundsbildningen som 

tematiserats till förväntad utveckling, bättre kvalité och effektivitet samt utveckla samverkan 

medan två avvikande orsaker har tematiserat till förutbestämt och bryta tradition. Det som 

främst framkommer är att tolkningen av sammanslagningen och förbundsbildningen inom 

Skåne nordväst har skett på grund av en strävan efter framgång samt viljan att effektivisera 

verksamheten. En slutsats kan det då tolkas som att förbundsbildningen av Räddningstjänsten 

Skåne Nordväst har främst drivits som ett moderniseringsarbete, för att avveckla en gammal 

organisationsform i syfte att ersätta den med en nyare och legitimare organisationsform.  

Kunskapsmässigt bidrar studien till forskning som betraktar räddningstjänsten i ett större 

sammanhang, och specifikt utifrån ett organisationsteoretiskt perspektiv med förhoppningen att 

inspirera till ytterligare studier av räddningstjänsten ur ett organisationsteoretiskt perspektiv. 

 

Nyckelord:  

Räddningstjänstförbund, räddningstjänst, sammanslagning & förvärv, publik verksamhet, 

offentlig verksamhet, beslutsfattande, förbundsbildning och Skåne Nordväst.   
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1 Inledning 

Detta kapitel beskriver vad uppsatsen handlar om och kommer redogöra för det undersökta 

problemområdet. Vidare kommer även uppsatsens syfte, dess frågeställningar samt en historisk 

återblick av räddningstjänsten att redogöras, som syftar att ge förståelse för dess kontext. 

 

1.1 Från kommunal räddningstjänst till kommunalt räddningstjänstförbund 

De senaste 40 åren har förändringar skett inom kommunal räddningstjänst där både 

samarbetsformer och organisering har förändrats. Idag samverkar fler kommunala 

räddningstjänster i större grad än tidigare och i många olika former (Sveriges Kommuner och 

Landsting, 2015). Att samhället förändras i allt snabbare takt anser Jacobsen (2013) börjar bli 

en sliten fras men tyvärr finns det ingen tvekan om att kravet på förändring blir starkare där 

organisationer, åtminstone i teorin, har accepterat att de antingen måste förändras eller 

försvinna (Jacobsen, 2013; Alvesson & Sveningsson, 2014). Formerna för styrning och 

organisering av kommunala räddningstjänster utgår ifrån att minst en eller flera egna 

kommunala nämnder ansvarar för verksamheten. Andra alternativt är att två eller flera 

kommuner bildar en gemensam nämnd eller att två eller flera kommuner bildar ett gemensamt 

kommunalförbund (Sveriges Kommuner och Landsting, 2015; SOU, 2018:54). Skillnaden 

mellan dessa tre styr- och organisationsformer är främst att med egen eller med gemensam 

nämnd ligger ansvaret för verksamheten och dess uppgifter fortfarande inom kommunen. Vid 

bildandet av ett kommunalförbund är förhållandet annorlunda, då ett kommunalförbund är en 

egen juridisk person som tar över ansvaret av de kommunala uppgifterna (SOU, 2018:54).  

Möjligheten att bilda kommunalförbund har funnits i lag sedan 1919 men det dröjde ända 

till 1950 innan det första kommunalförbundet för ett gemensamt brandförsvar bildades mellan 

kommunerna Solna och Sundbyberg. 44 år senare, år 1994, fanns det sju stycken 

räddningstjänstförbund i landet och flera förbundsbildningar genomfördes de följande åren, se 

Figur 1. År 2017 fanns det 37 kommunalförbund som hanterade räddningstjänstuppdrag för 153 

av landets 290 kommuner. Av de resterande 137 kommunerna arbetade 103 kommuner i egna 

organisationer med olika civilrättsliga avtal medan 34 kommuner bildade 13 gemensamma 

kommunala nämnder (Sveriges Kommuner och Landsting, 2015).  
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Figur 1. Antal kommuner per räddningstjänstorganisation över tid. Källa SKL, Max Ekberg. 

 

Fenomenet med sammanslagningar härstammar, enligt Lamoreaux (1980), från den 

amerikanska tillverkningsindustrin som utspelade sig i slutet av 1800-talet. Händelsen 

förändrade alla tillverkningssektorer över hela Amerika och gjorde att den amerikanska 

konkurrenskraftiga inriktningen övergavs. Nästan över en natt förvandlades nationen från fritt 

konkurrerande, individuella företag till att domineras av ett mindre antal större företag. Detta 

har både förbryllat och fångat historikers och ekonomers uppmärksamhet (Lamoreaux, 1980).  

Det verkar som att fenomenet om sammanslagningar även har kommit till den 

kommunala räddningstjänsten där trenden enligt Sveriges Kommuner och Landsting (2015) 

pekar mot en fortsatt utveckling av förbundsbildningar inom kommunal räddningstjänst. Enligt 

Figur 1 fick sammanslagningar inom kommunal räddningstjänst ett rejält uppsving mellan 1994 

och 2011. Den intressanta frågeställningen, om sammanslagningar inom räddningstjänsten, är 

varför nu och varför just bildande av räddningstjänstförbund? Som nämnts tidigare har 

möjligheten att bilda räddningstjänstförbund funnits i lag sedan år 1919 men det dröjde 75 år 

innan sammanslagningar blev en intressant organisationsform för kommunala 

räddningstjänster. Den allmänna föreställningen om organisationsförändringar är att det dock 

är något bra och nödvändigt som medför bättre lönsamhet, besparingar och effektivitet där 

omfattande reflektion inte behövs (Alvesson & Sveningsson, 2014; Parmander, 2005). Däremot 
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uttrycker Alvehus & Jensen (2015) även att en stor mängd förändringar i organisationer 

samtidigt sker av andra skäl och att även dessa skäl är viktiga att förstå. Medan det finns en hel 

del forskning om sammanslagningar inom hälso- och sjukvården bland annat av Choi & 

Brommels (2009), Bazzoli et al. (2004) samt Trautwein (1990) finns det mycket lite forskning 

om sammanslagningar inom kommunal räddningstjänst. Här finns en kunskapsbrist vilket även 

Eriksson & Gell (2017, 11) belyser att: 

”[…] räddningstjänstens verksamhet behöver i ökad utsträckning sättas i ett större 

sammanhang, där sociala, demografiska, medicinska, ekonomiska, miljömässiga 

och andra perspektiv bör tillföras genom forskning.” 

 

Konstaterandet av denna kunskapsbrist utgör bakgrund för denna magisteruppsats, trots trenden 

med sammanslagningar inom kommunal räddningstjänst. Uppsatsen kommer därför att 

behandla en sammanslagning mellan tre kommunala räddningstjänster till ett 

räddningstjänstförbund.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Utifrån det fenomen och den trend som har identifierats och beskrivits har två frågeställningar 

utvecklats i arbetet med denna magisteruppsats. Frågeställningarna hoppas generera underlag 

för att kunna förstå samt belysa vad eller vilka orsaker som kan ha varit bakomliggande till 

beslutet om att genomföra en organisationsförändring, mellan tre kommuner, som resulterade i 

bildandet av Räddningstjänsten Skåne Nordväst. Dessa frågeställningar är:  

 

Frågeställning 1 –  Hur uppfattade tjänstemännen argumenten samt beslutet om 

förbundsbildningen till Räddningstjänsten Skåne Nordväst? 

 

Frågeställning 2 –  Vilka orsaker kan ha lett till sammanslagningen och förbundsbildningen 

av Räddningstjänsten Skåne Nordväst? 

 

Frågeställningarna kan anses vara intressanta då Meyer & Rowan (1977) anger att ökning av 

institutionella strukturer blir kraftfulla myter, som anses vara korrekta, tillräckliga, rationella 

och nödvändiga vilket gör att organisationer införlivar dem för att undvika illegitimitet. Vidare 

anger även DiMaggio & Meyer (1983) att när en organisationsstruktur blir väl etablerad 
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uppkommer en ofrånkomlig kraft som gör att organisationer efterliknar varandra utan att 

nödvändigtvis göra dem effektivare. Gällande beslutsfattande anser Cohen, March & Olsen 

(1972) att beslut inte sker väl planlagt, utan att beslutet är ett resultat eller en tolkning av flera 

oberoende krafter inom organisationen och där även Kouzes & Micos (1979) anser att varje 

beslutande domän har separata normer om hur legitimitet kan uppnås. 

Frågeställningarna ovan leder till uppsatsens syfte som är att förstå samt belysa vad eller 

vilka orsaker som kan ha varit bakomliggande till beslutet om att genomföra en 

organisationsförändring mellan tre kommunala räddningstjänster som resulterade i bildandet av 

ett gemensamt räddningstjänstförbund. 

 

1.3 Avgränsning 

Uppsatsen avgränsas till att undersöka Helsingborg, Ängelholm och Örkelljunga kommuners 

perspektiv vid förbundsbildningen av Räddningstjänsten Skåne Nordväst. Vidare avgränsas 

uppsatsen till att undersöka hur tjänstemännen uppfattade argumentationen vid beslutfattandet 

och vilka de bakomliggande orsakerna kan ha varit för förbundsbildningen. Uppsatsen har inte 

till syfte att jämföra resultat, effektivitet, budget eller andra jämförelser. Den har heller inte till 

syfte att avgöra om kommunala förbundsbildningar inom räddningstjänsten är positiva eller 

negativa ur ett samhällsekonomiskt- eller samhällsnyttoperspektiv. Statlig räddningstjänst inom 

dessa kommuner omfattas heller inte i denna uppsats.  

 

1.4 Från stadsvakt till räddningstjänst – en historisk återblick 

Sedan begynnelsens tider då människan för första gången lärde sig att skapa eld för beredning 

av matlagning samt för skydd mot kyla och mörkret, har människan haft både en naturlig vän 

men också en fruktad fiende (Johansson & Engkvist, 1989). Det är inte så konstigt att en av de 

äldsta samhällsuppgifterna, enligt Johansson & Engkvist (1989), var ett försvar mot elden. 

Däremot är det svårt att avgöra vilken som var världens första brandkår och Brandsjö (1986) 

anser att det får de lärde tvista om. Den första kända brand- och polisväsendet härstammar dock 

från Kejsaren Augustus tid, år 6 e.Kr., som sedan utvecklades under Kejsaren Neros tid till en 

organiserad stadsvakt som sände ut brandsoldater för att rädda liv och släcka bränder. Från 

denna tid och framåt hade flera europeiska storstäder blivit utsatta för större stadsbränder som 

resulterade i stor förstörelse och förluster i både liv och egendom. London har utsatts av flertalet 

stadsbränder, där den mest kända stadsbranden inträffade år 1666 och förstörde 13200 hus, 87 

kyrkor och som förmodligen tog ett oräkneligt stort antal människoliv. Det skulle dock dröja 
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ända fram till år 1716 då den första permanenta kommunala organisationen, med en 

heltidsanställd brandkår, upprättades i Paris. För övriga storstäder i Europa tog det fram till 

mitten av 1800-talet innan de upprättade en organiserad brandkår (Brandsjö, 1986). 

Från 1200-talet fram till början av 1800-talet drabbades flera av Sveriges större städer av 

stadsbränder som startades, enligt äldre handlingar, främst av åsknedslag men även av stark 

värme till följd av eldning i stugor, ugnar samt vårdslöshet vid arbete med eld och smide. 

Byggnaderna byggdes mycket tätt och med halmtak, vilket gjorde att endast i Stockholm, under 

denna period, inträffade minst ett 50-tal stora eldsvådor som förstörde flera slottsbyggnader, 

kyrkor, andra fastigheter samt tog flertal människoliv (Brandsjö, 1986; Ankarberg & Ringdahl 

1969; Helsingborgs stadslexikon, u.å). Någon lagstiftning om organisering mot brand eller 

brandskydd fanns inte vid denna tidpunkt men i dåvarande landskapslagar betraktades elden 

som farlig där var och en fick svara för ”sina händers verk” vilket innebar stränga straff 

(Johansson & Engkvist, 1989). De flesta och svåraste stadsbränderna, enligt Brandsjö (1986) 

drabbade Göteborg, mellan år 1669 och 1804. Under denna tid hade flera stadsbränder, i olika 

omgångar, förstört mer än 200 byggnader, där även en omfattade eldsvåda ödelade mer än halva 

staden.  

Vid 1800-talets början hade dock frivilliga brandkårer startat bildas i flera städer runt om 

i Sverige, där Göteborg var först år 1832. Denna frivilliga brandkår utvecklades vidare och blev 

år 1872 Sveriges första heltidsanställda organiserade brandkår. Den första brandchefen var 

beslutsam om att ge Göteborg en effektiv och snabb organisation, där personalen rekryterades 

från de tidigare frivilliga brandkårer samt från militären. Brandkåren kom att bestå av en 

brandchef, en vice brandchef, två överbrandmästare, tre brandmästare, 28 brandmän samt fem 

tornväktare. Stockholm fick sin första organiserade brandkår år 1875 och blev därmed Sveriges 

andra yrkesbrandkår. Beslutet fattades av stadsfullmäktige först efter en uppmärksammad 

eldsvåda, vid Gustav Adolfs torg, år 1873. Befäl och manskap rekryterades från militärt håll för 

att dåvarande stadsfullmäktiges beslut angav att Stockholms brandkår skulle vara organiserade 

”på militär fot grundad brandkår” (Brandsjö, 1986; 2003). Även om flera städer i Sverige vid 

denna tidpunkt började upprätta kommunala brandkårer, anser Brandsjö (2003) att Sveriges 

brandväsen var underutvecklat i jämförelse med resterande Nordeuropa, då stadsbränder 

fortsatte att ske i Sverige även under 1800-talets senare del.  

Det dröjde 140 år efter att Sveriges rikes lag upprättats innan Sverige fick sin första 

brandstadga 1874. Denna gav brandkåren en förstärkt legitimitet och ökad effektivitet. 

Brandstadgan angav att varje stad skulle upprätta lokala bestämmelser för organisering av 

stadens brandväsen som var nödvändigt för skydd mot eldsvåda där riktlinjer om brandstyrka, 
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övning, redskap och alarmering angavs. Vid 1923 års brandstadga övergavs möjligheten för 

städerna att upprätthålla en organiserad brandkår på medborglig grundad plikt, utan skulle 

ersättas av en yrkesbrandkår (Johansson & Engkvist, 1989; Helsingborgs stadslexikon, u.å). 

Vid denna tidpunkt fanns ingen uttalad definition av räddningstjänst utan det talades enbart om 

brandväsende där brandkåren hade fåtal andra uppgifter utöver att släcka bränder (Brandsjö, 

2003). Efter andra världskrigets slut moderniserades och förändrades samhället i allt snabbare 

takt vilket ökade kravet på brandförsvaret. Flera lagförändringar genomfördes men det skulle 

ändå dröja till 1974 års lagförändring innan begreppet räddningstjänst initierades. Begreppet 

innebar ökade befogenheter samt att arbetsuppgifterna utökades till att hantera alla typer av 

olyckor, utöver brand, som kunde inträffa inom verksamhetsområdet. Detta gjorde redan de 

kommunala brandkårerna vilket i praktiken inte medförde någon större skillnad mot tidigare 

lagstiftningar (Brandsjö, 2003; Helsingborgs stadslexikon, u.å; MSB, 2016). Avsikten med 

nuvarande lagstiftning, Lag (2004:778) om skydd mot olyckor, är att människor, deras egendom 

samt miljö ska ha ett tillfredställande och likvärdigt skydd mot olyckor oberoende av geografisk 

placering i landet (MSB, 2016).  

 

1.5 Räddningstjänsten Skåne Nordväst – när tre räddningstjänster blir till ett 
räddningstjänstförbund 

Sedan 1996 har kommunerna Helsingborg, Ängelholm, Landskrona, Örkelljunga, Svalöv, 

Klippan, Bjuv, Åstorp, Båstad och Höganäs samarbetat i nätverket NOSAM (Nordvästra 

Skånes Samarbetskommitté) vars syfte är att driva utveckling och olika gemensamma frågor 

inom regionen (Bergström, 2007). Nätverket beslutade att tillsätta en första utredningen om ett 

gemensamt räddningstjänstförbund, se Figur 2, som färdigställdes 2008 (Lagbo-Bergqvist & 

Ricklander, 2008). Syften med utredningen var enligt Lagbo-Bergqvist & Ricklander (2008, 2) 

att ”[…] belysa möjligheterna till fördjupat samarbete och föreslå förändringar som syftar till 

effektiviseringar och bättre kvalitet på räddningstjänstarbetet.”. Vidare anger Lagbo-Bergqvist 

& Ricklander (2008) att det var nödvändigt för kommunerna att se över sina 

organisationsformer på grund av nya lagstiftningar, andra förändringar och att samverkan inom 

räddningstjänsten berörde främst det operativa området där de övergripande samt strategiska 

frågorna inte har utvecklats längre än till diskussioner och tankar. Utredningens slutsats blev 

att det fanns oenigheter inom nordvästra Skånes räddningstjänstorganisationer gällande 

framtagandet av ett gemensamt räddningstjänstförbund mellan de tio kommunerna. 

Rekommendationen av utredningen blev, i det kortsiktiga perspektivet, att utöka samverkan via 
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avtal med målsättningen att skapa gemensamma värdegrunder och uppdrag, samt att utveckla 

arbetet inom både det förebyggande och dess verksamhetsuppföljning (Lagbo-Bergqvist & 

Ricklander, 2008). 

Under 2011 aktualiserades frågan kring ett gemensamt räddningstjänstförbund återigen 

då styrelsen i Skåne Nordväst önskade att undersöka förutsättningarna för ett vidare gemensamt 

samarbete inom räddningstjänsten. Inom samarbetsnätverket NOSAM beslutades då att 

genomföra en ny och uppdaterad utredning med syftet att uppdatera den tidigare utredningen 

och belysa effekterna för att gemensamt kommunalförbund (Lagbo-Bergqvist 2011, 3). 

Utredningen presenterades i december 2011 där resultatet visade att utredningen från 2007 hade 

bidragit till att kommunerna initierade flera rekommenderade åtgärder för att ytterligare stärka 

samarbetet inom räddningstjänsten (Lagbo-Bergqvist, 2011). Enligt Lagbo-Bergqvist (2011) 

anses nu att ”[s]amarbetet inom räddningstjänsten i Skåne Nordväst har utvecklats 

långtgående inom ramen för vad som är möjligt genom avtal.” Utredningens slutsats blir nu att 

samarbetet inom nordvästra Skånes räddningstjänstorganisationer är moget att ta ytterligare 

steg och därmed rekommenderas ett övervägande att bilda ett räddningstjänstförbund, för att 

möjliggöra en långsiktig samarbetsform (Lagbo-Bergqvist, 2011). Resultatet av 

förbundssammanslagningen blev Räddningstjänsten Skåne Nordväst, som kom att bestå av tre 

utav 10 kommuner, där kommunerna Helsingborg, Ängelholm samt Örkelljunga ingår. 

 

 

Figur 2. Tidslinje för förbundsbildningen från 2008 – 2012. 
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2 Forskningsorientering 

Detta kapitel beskriver tidigare forskning som gjorts inom uppsatsens studieområde som 

omfattar två offentliga verksamhetsområden. Vidare kommer uppsatsens positionering till de 

tidigare studierna att redogöras. 

 

2.1 Räddningstjänstområdet 

Historiskt har brandforskningen främst bedrivits på Lunds tekniska högskola samt RISE Safetys 

(tidigare SP Sveriges tekniska forskningsinstitut). Forskningen vid Lunds tekniska högskola 

har främst fokuserats inom utrymningsområdet, men har på senare tid utvecklats att även 

omfatta andra områden såsom inom riskperspektivet medan vid RISE Safetys har 

brandforskningen redan omfattat flera olika delområdet, inklusive räddningstjänst (Eriksson & 

Gell, 2017). Forskning inom räddningstjänstområdet är dock, enligt Eriksson & Gell (2017), 

både mindre etablerat samt mer svårbegripligt jämfört med de mer traditionella 

forskningsområdena, såsom exempelvis inom brandområdet, vård och omsorg, miljö eller 

skola. En förenklad och traditionell beskrivning av forskningsområden inom räddningstjänsten 

kan delas in i områden som utgörs av före, under och efter räddningsinsats. Forskningsområdet 

före räddningsinsats utgörs av både teknisk och organisatorisk karaktär samt insatsförberedande 

åtgärder. Forskningsområdet under räddningsinsats är främst operativt orienterad medan det 

sista forskningsområdet efter räddningsinsats kan omfatta restvärdesräddning eller 

erfarenhetsåterföring (Eriksson & Gell, 2017). 

 De flesta studier, som identifierats inom ramen för denna magisteruppsats, kan härledas 

inom forskningsområden under samt efter räddningsinsats. Med fokus på teknik samt taktik 

finns flertalet studier gjorda av bland annat Weinholt & Granberg (2013), Pilemalm & Sanne 

(2013), Granberg et al (2014), Prytz et al (2016), Vylund & Palmqvist (2017), Runefors & 

Frantzich (2017) och Stenberg (2018). Studierna har olika teoretiska perspektiv och 

studieområden, dock har alla ett gemensamt syfte, vilket är att bidra med kunskapsutveckling 

inom räddningstjänsten med målet att minska konsekvenser vid insats samt bättre planering och 

lärande av insatser. Inom forskningsområdet före räddningsinsats har dock endast två studier 

med organisationsteoretiskt perspektiv identifierats genomförda av Stenberg, Larsson & Olsson 

(2012) och Stenberg (2013) där båda har fokus på effektivitet.  

Inom arbetet av Stenberg, Larsson & Olsson (2012) studeras två räddningstjänstförbund 

med kvalitativa fallstudier, där datainsamlingen består av intervjuer samt interna och externa 



 

9 

dokument (Stenberg, Larsson & Olsson, 2012). Syfte med studien är, enligt Stenberg, Larsson 

& Olsson (2012, 3), att ”[…] beskriva skillnader mellan olika effektivitetsperspektiv och dra 

slutsatser kring konsekvenserna av dem i organisering av räddningstjänstförbund samt att 

börja skissera förslag […]”. Resultatet av Stenberg, Larsson & Olsson (2012) studie redovisar 

tre olika motsättningar mellan chefer och brandmän. Den första motsättningen är mellan 

chefernas kostnadseffektivitet och mellan brandmännens säkerhet. Den andra motsättningen 

gäller chefernas önskan om flexibilitet medan brandmännen önskar standardisering och den 

sista motsättningen är chefernas eliminering och avskalning av organisation för effektivitet 

medan brandmännen önskar redundans och överkapacitet för bättre säkerhet (Stenberg, Larsson 

& Olsson, 2012). Slutsatsen blir att synsättet på effektivitet mellan chefer och brandmän står i 

motsättning till varandra där chefernas effektivitet handlar främst om ekonomi medan 

brandmännen effektivitet främst handlar om säkerhet.  

Vidare har även Stenberg (2013) studerat Södertörns brandförsvarsförbund med 

kvalitativa och etnografiska inspirerade metoder där, datainsamlingen bestod av intervjuer, 

informella samtal, observationer samt dokumentation (Stenberg, 2013). Syfte med studien var, 

enligt Stenberg (2013, 10), att ”[…] utifrån ett konkret exempel beskriva och föreslå hur 

räddningstjänstförbund kan hantera skilda effektivitetsperspektiv och olika sätt att organisera 

för att uppnå sina mål.” Studien visade att Södertörns brandförsvarsförbund har anammat en 

strategi som utgörs av traditionella företagsekonomiska aktiviteter såsom 

varumärkesbyggandet, marknadskommunikationen, entreprenörskap, integration och 

samverkan för att bygga en strategisk modell som grundas på teman tillsammans och med hjälp 

av varandra för att uppnå förbundets vision (Stenberg, 2013). Med detta har Stenberg (2013) 

gjort en viktig iakttagelse där hon anger att ”[…] Södertörns brandförsvarsförbund förstått att 

ett räddningstjänstförbund är något helt annat än en brandkår.” Studiens två slutsatser visar 

att räddningstjänstförbund har möjlighet att arbeta med systematisk utveckling av effektivitet 

och organisering genom olika entreprenöriella strategiska modeller, som både bistår och 

förstärker varandra i syfte att nå uppsatta mål. Dessa modeller kan vara innovativa för 

organisationen och utvecklar nya verksamhets- samt samverkansformer (Stenberg, 2013).  

De tillfällen räddningstjänsten har varit föremål för organisationsteoretisk forskning har 

inriktningen inte omfattat beslutsperspektiven gällande förbundsbildningar, som denna uppsats 

undersöker, utan har handlat om hur räddningstjänsten kan utvecklas inom olika områden 

gällande effektivitet. 
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2.2 Hälso- och sjukvårdsområdet 

Sammanslagningen mellan Karolinska sjukhuset och Huddinge universitetssjukhus, år 2004, 

har studerats av Choi & Brommels (2009) med syfte att undersöka hur och varför ett beslut om 

sammanslagning av två universitetssjukhus i ett offentligt sammanhang inträffade. Studien 

bestod av dokumentanalys och intervjuer där författarna ansåg att studien är den första 

systematiska och djupgående undersökningen om två sjukhussammanslagningar ur ett 

beslutsfattande perspektiv. Resultatet av studien framhäver att de två dominerande orsakerna 

till sammanslagningen var att excellera inom forskning samt ekonomisk effektivitet. De 

betydelsefullaste aktörerna, forskarsamfundet samt den politiska arenan, ansåg att 

sammanslagningen kunde tillfredsställa bådas aktörernas önskningar genom att både försvara 

och stärka Stockholms internationella ställning, i en alltmer konkurrenskraftig forskningsmiljö, 

samt förväntan om stora och snabba kostnadsbesparingar (Choi & Brommels, 2009). 

En sammanställande litteraturstudie, baserad på 20 år forskning och omkring 100 studier 

om sammanslagningar, genomfördes av Bazzoli et al. (2004) inom området hälso- och 

sjukvården. Syftet med deras sammanställande studie var att strukturera och försöka identifiera 

mönster av konsekvenser och motsägelser baserat på aspekterna sammanhang, innehåll, process 

och resultat av förändringar. Enligt Bazzoli et al. (2004) har denna typ av studie inte genomförts 

tidigare, där befintliga studier har främst haft till avsikt att enbart belysa någon av de aspekterna 

som deras litteraturstudie omfattar (Bazzoli et al. 2004). Ur den omfattande litteraturstudien 

framkommer olika förklaringar till potentiella fördelar med sammanslagningar. Enligt studier 

av både Bogue et al. (1995) och Bazzoli et al. (2002) påvisas att de tre primära och förväntade 

fördelarna med sammanslagningar är att stärka finansiella resultat, sammanslå tjänster och 

uppnå effektivitetsvinster. Liknande resultat fick både Barro & Cutler (1997) samt Wicks, 

Meyer & Carlyn (1998) som framhöll att effektivisering bland annat kunde uppnås genom att 

sammanslå administrativa funktioner, eliminera dubbelarbete samt nedläggning eller 

omorganisering av icke utnyttjad arbetskapacitet. Studier av Alexander & Morrisey (1988) och 

Brooks & Jones (1997) fann att främst svaga sjukhus ville sammanslås med starkare sjukhus 

för att dra nytta av marknadsmöjligheter. Även Barro & Cutler (1997) instämmer och anger 

vidare, att ökande marknadsandelar, medför fördelar som större inflytande vid förhandlingar. 

Nyare studier anger dock, att förutom ökade marknadsandelar, genomförs sammanslagningar 

främst för att åtgärda interna brister (Bazzoli et al. 2004). Studier ovan anser Bazzoli et al. 

(2004) tyder på att sammanslagningar inom hälso- och sjukvården strävar efter att uppnå en 
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stabilare finansiell ställning, genom aktiviteter som höjer effektivitet eller inkomster, men att 

dessa fördelar även förändras över tid. 

Däremot har Trautwein (1990) i en artikel presenterat en kritisk översikt över olika 

förklaringar till sammanslagningar samt relaterar dem till gällande hävd om beslut vid 

sammanslagningar inom privata hälso- och sjukvården. Enligt Trautwein (1990) finns sju olika 

typer av teorier till sammanslagningar som är effektivitetsteori, värderingsteori, 

expansionsteori, processteori, plundringsteori, monopolteori och störningsteori. Resultatet av 

Trautweins granskning visar att teorierna som argumenterar för värderingsteori, 

expansionsteori samt processteori är mer sannolika teorier till sammanslagningar inom hälso- 

och sjukvården, än teorier om effektivitet (Trautwein, 1990). Stödet till teorier om effektivitet, 

av andra författare, anser Trautwein (1990) ligger i deras tro om marknadseffektivitet, men att 

ordet effektivitet är likväl ett väldigt starkt värdeord för att kunna sälja in sammanslagningar. 

Detta för att sammanslagningar, som alla andra typer av produkter, behöver marknadsföras för 

att kunna säljas. Vidare anser Trautwein (1990) att forskning inom detta området bör fokusera 

på beslutsprocess, motstridiga mål och tvetydlig information.  

 

2.3 Uppsatsens positionering 

Ovan har forskningsområdet gällande beslut och orsaker kring sammanslagningar för både 

räddningstjänstområdet samt hälso- och sjukvårdsområdet beskrivits. Inom hälso- och 

sjukvårdsområdet finns det betydligt mer forskning om orsaker till sammanslagningar än inom 

räddningstjänsten, som främst omfattar forskningsområden under samt efter räddningsinsats 

med fokus på teknik och taktik.  

Uppsatsens positionering anses därför befinna sig i skärpunkt mellan Choi & Brommels 

(2009), som undersökte bland annat varför en sammanslagning av två universitetssjukhus 

inträffande samt Trautwein (1990), som anser att forskning bör fokusera bland annat på 

beslutsprocesser. Därför har denna uppsats valts att genomföras med en kvalitativ intervjustudie 

med syfte av att förstå samt belysa vad eller vilka orsaker som kan ha varit bakomliggande till 

beslutet om att genomföra en organisationsförändring mellan tre kommunala räddningstjänster 

som resulterade i bildandet av ett gemensamt räddningstjänstförbund. 
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3 Teoretisk referensram 

Detta kapitel beskriver den teoretiska referensramen som valts för att på olika sätt ringa in, 

förklara, beskriva samt skapa förståelse till de frågeställningar som uppsatsen utgår ifrån. 

 

3.1 Teoretiska perspektiv 

Utifrån det fenomen och problemställning som formulerats tidigare i uppsatsen kan den 

teoretiska kärnan sägas befinna sig i skärningspunkten mellan organisationsteoretiska samt 

beslutsteoretiska perspektiv. Då både organisationsteoretiska och beslutsteoretiska 

perspektiven är stora, oöverskådligt område, med många olika infallsvinklar har uppsatsen 

försökt att fokusera på litteratur som kopplar samman organisationer med dess omgivning, 

beslutsfattande i komplexa situationer samt motiv till beslut i offentlig kontext.    

Därför kommer magisteruppsatsens teoretiska referensram att utgå främst från en 

organisationsteoretisk ansats. Den teoretiska referensramen som valts är ett nyinstitutionellt 

teoretiskt perspektiv, med utgångspunkt från både Meyer & Rowan (1977) och DiMaggio & 

Powell (1983), samt ett domänteoretiskt perspektiv, med utgångspunkt i Kouzes & Micos 

(1979). Vidare har även ett beslutsteoretiskt perspektiv, med utgångspunkt från Cohen, March 

& Olsen (1972), valts med avsikt att utifrån dessa tre perspektiv besvara uppsatsens två 

frågeställningar och därmed uppnå magisteruppsatsens syfte, med att förstå samt belysa vad 

eller vilka orsaker som var bakomliggande till beslutet om en organisationsförändring inom tre 

kommunala räddningstjänster som innebar bildandet av ett gemensamt räddningstjänstförbund. 

 

3.2 Nyinstitutionell organisationsteori 

Den nyinstitutionella organisationsteorin är en vidareutveckling av den tidiga institutionella 

organisationsteorin, som båda utgår från ett sociologiskt perspektiv, och grundas på två centrala 

verk av både Meyers & Rowan samt DiMaggio & Powell som publicerades 1977 respektive 

1983. Både den tidiga- och nyinstitutionella teorin tvivlar på ett rationellt synsätt gällande 

organisering, som var inflytelserika under 1960- och 1970-talet, och istället betonar 

förhållandet mellan organisationer och dess omgivning samt kulturella aspekter om hur 

organisationer utvecklas. Den nyinstitutionella organisationsteorin fokuserar främst på 

organisatoriska strukturer och processer som är gemensamma för hela branscher och försöker 

undvika det som den tidiga teorin kritiserades för genom att vara mer konkret. Vidare försöker 

nyinstitutionalismen ta sig an att försöka förklara varför organisationer struktureras efter 
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specifika institutionella former, processer och symboler samt belyser hur sådan praxis sprider 

sig genom organisationsfältet (Eriksson-Zetterquist, 2009; Eriksson-Zetterquist, Kalling & 

Styhre, 2015; Hall & Taylor, 1996). 

Under många decennier ansågs den formella organisationsstrukturen vara tillräcklig samt 

det mest effektiva sättet att kontrollera organisationer och svara på de krav som uppkommer av 

organisationens aktiviteter (Eriksson-Zetterquist, 2009; Hall & Taylor, 1996). Men Meyer & 

Rowan (ref. Eriksson-Zetterquist 2009) ansåg att den formella strukturen inte speglade 

organisationernas krav och aktiviteter och inte heller fungerade för samordning och kontroll. 

Istället anser Meyer & Rowan (1977, 349) att:  

”By designing a formal structure that adheres to the prescriptions of myths in the 

institutional environment, an organization demonstrates that it is acting on 

collectively valued purposes in a proper and adequate manner.” 

 

Meyer & Rowan anser att organisering handlar om anpassning till de institutionaliserade regler 

där den formella strukturen bidrar med legitimitet som speglar de myter som finns i 

organisationens institutionella omgivning (Eriksson-Zetterquist, 2009). När en nyskapelse 

sprids uppnås ett tröskelvärde där anpassning till skapelsen ger legitimitet snarare än förbättrar 

prestanda där institutionaliserade produkter, tekniker och tjänster som uppnått status som 

kraftfulla myter kommer få många organisationer att anta dem (Meyer & Rowan, 1977; 

DiMaggio & Powell, 1983). 

Ericsson-Zetterquist (2009) anser att löskoppling, isomorfism och legitimitet är centrala 

begrepp inom nyinstitutionell organisationsteori, där Grape, Blom & Johansson (2006) anser 

att nyinstitutionella begrepp kan utgöra kraftfulla redskap för att analysera organisationer och 

hur de förhåller sig till sin omvärld. Löskoppling innebär enligt Eriksson-Zetterquist (2009) att 

den formella strukturen, dvs organisationsschemat m.m., separeras med det som verkligen sker 

i praktiken och ger upphov till två organisationsstrukturer, den formella och den informella 

strukturen. Den formella strukturen kan enkelt ändras när lagar, normer eller moden förändras 

medan den informella strukturen är svårare att ändra och är till för att samordna de anställda 

inom organisationen (Eriksson-Zetterquist, 2009). Eftersom att löskoppling innebär en 

jämförelse av olika aktiviteter mellan två tidpunkter kommer detta centrala begrepp inte 

beskrivas ytterligare då syftet med uppsatsen inte är att jämföra utan att förstå samt belysa vad 
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eller vilka orsaker som var bakomliggande till beslutet om en organisationsförändring. De två 

resterande centrala begrepp kommer däremot att beskrivas ytterligare nedan.  

3.2.1 Isomorfism 

I det inledande skedet av ett organisatoriskt fält råder det stor mångfald i organisationsstruktur, 

arbetsprocess och målsättning. Men när väl det organisatoriska fältet blir etablerat finns det en 

ofrånkomlig kraft mot homogenisering då organisationer försöker leverera samma förmåner 

och tjänster som deras konkurrenter. Det organisatoriska fältet definierar DiMaggio & Powell 

(1983, 148) som: 

”[…] those organizations that, in the aggregate, constitute a recognized area of 

institutional life: key suppliers, resource and product consumers, regulatory 

agencies, and other organizations that produce similar services or products.” 

 

DiMaggio & Powell menar att det organisatoriska fältet är det fält där organisationer i det 

kollektiva utgör ett avgränsat och erkänt område av institutionell samhörighet. Detta kan vara 

myndigheter men även andra organisationer som tillhandahåller liknande tjänster eller 

produkter såsom leverantörer eller konsumenter (DiMaggio & Powell, 1983). Resultatet av 

denna homogenisering kallas isomorfism och kan enligt DiMaggio & Powell (1983, 149) 

definieras som ”[…] a constraining process that forces one unit in a population to resemble 

other units that face the same set of environmental conditions.” Vidare har DiMaggio & Powell 

(1983) identifierat tre olika mekanismer som ger upphov till isomorfism men anger också att 

dessa tre mekanismer inte alltid kan särskiljas empiriskt. Mekanismerna som de identifierat är 

tvingade krafter, imiterade krafter och normativa krafter. Det viktiga är dock att notera att dessa 

tre identifierade krafter kan förväntas att uppstå och fortsätta utan bevis för ökad effektivitet 

(DiMaggio & Powell, 1983) 

 

Tvingade krafter 

Från politiska och statliga påtryckningar, genom reglering av lagstiftningar och kontroller, 

uppstår tvingande krafter. Här kan lagstiftningar, årsrapporter och andra finansiella rapporter 

få organisationer att formas på liknande sätt. Som exempel på tvingande isomorfism anger 

Ericsson-Zetterquist (2009) när staten kräver att organisationen anpassas till annan teknologi 

för att möta hårdare miljökrav som uppkommit. Inom denna kategori av tvingande krafter kan 

även starkare organisationer finnas, såsom företagskoncerner, multinationella företag och 
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välgörenhetsorganisationer, som ställer krav på svagare organisationer att de ska anpassa sig 

till formella och informella krav. DiMaggio & Powell (1983, 150) anger att “Such pressures 

may be felt as force, as persuasion, or as invitations to join in collusion.” Denna kraft kan 

uppkomma genom att de starkare organisationerna uppvisar styrka genom övertalning, fråntar 

stöd eller inte önskar samarbete med de svagare organisationerna (Ericsson-Zetterquist, 2009). 

 

Imiterade krafter 

När en organisation upplever osäkerhet kring sin situation i förhållande till andra på grund av 

ny teknik, om visionen och målen är tvetydliga eller om omgivningen är osäker på 

organisationen kan imiterande krafter uppstå, som ett automatiskt och förutsatt svar på denna 

osäkra situation (Ericsson-Zetterquist, 2009). DiMaggio & Powell (1983, 152) anger att,  

“Organizations tend to model themselves after similar organizations in their field that they 

perceive to be more legitimate or successful.”  

Genom imitation kan de mindre framgångsrika organisationerna imitera de 

organisationerna som verkar mest framgångsrika utan att hitta egna sätt att lösa problem 

samtidigt som det inte kostar alltför mycket. Den imiterande organisationen kan göra det 

medvetet eller omedvetet och den framgångsrika organisationen som agerar modell behöver 

inte veta om det eller ens vilja bli imiterad. Strävan efter framgång medför att nya organisationer 

modelleras och imiterar gamla organisationer, där chefer söker efter framgångsrika 

organisationer som modeller (Ericsson-Zetterquist, 2009).  

 

Normativa krafter 

Normativa krafter består av tre olika krafter som härstammar och ger inflytande från 

professioner och dess utbildningar, socialisering mellan professionerna samt konsultfirmor som 

påtalar och påverkar vad som anses det rätta sättet att organiseras samt hur det ska genomföras. 

(Ericsson-Zetterquist, 2009). Professionalism är en kollektiv strävan av medlemmar inom en 

yrkeskategori att definiera förhållandet och metoder som ska gälla för deras arbetssituation samt 

att professionen gemensamt skapar förståelse och legitimitet för yrket (DiMaggio & Powell, 

1983). Via professionens utbildning, som får större inflytande i samhället, skapas nätverk samt 

möjligheter att enkelt ersätta kompetensen i motsvarande position som vidare skapar 

förutsättningar som bidrar till att sprida organisationsmodeller över organisationsgränser 

(Ericsson-Zetterquist, 2009). Professionalismen understöds, enligt DiMaggio & Powell (1983, 

153), sedan av socialisering som de anger innebär att,  
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“[…] individuals in an organizational field undergo anticipatory socialization to 

common expectations about their personal behavior, appropriate style of dress, 

organizational vocabularies […] and standard methods of speaking, joking, or 

addressing others […]”. 

 

Detta ger upphov till en homosocial reproduktion, som innebär att män rekryteras av ledande 

tjänstemän på grund av dess likheter i bakgrund och uppförande som anses kommer vara 

tryggande för organisationens framtid. Det sista bidraget inom normativa krafter är 

konsultfirmor som är tänkt att hjälpa organisationer att bli mer produktiva, som nu har blivit en 

universal lösning på olika problem (Ericsson-Zetterquist, 2009). 

 

3.2.2 Legitimitet 

Enligt Abrahamsson & Andersen (2005) är det viktigt att skilja mellan legalitet och legitimitet. 

Legalitet handlar främst om formell rätt och rättsliga normer i form av lagar, förordningar och 

regler som beslutats av olika lagstiftande församlingar. Legitimitet, skiljer sig från legalitet, 

genom att det handlar om sociala normer, värderingar och föreställningar om vad som anses 

vara rätt och riktigt, ur ett individperspektiv. Genom att uppnå legitimitet, blir något legitimt, 

vilket innebär för en organisation att det blir befogat och rättfärdigt vilket, enligt Grape, Blom 

& Johansson (2006) är en viktig resurs för överlevnad av organisationer (Abrahamsson & 

Andersen, 2005). Dowling & Pfeffer (1975) argumenterar även att upprätthållande av 

legitimitet är en viktig del för organisationer och kan förklara deras beteende i förhållande till 

deras miljö. Vidare anser de att när både organisationens aktiviteter och de acceptabla 

värderingar som finns i det sociala systemet överensstämmer uppstår legitimitet för 

organisationen. 

Legitimitet består av både yttre och inre legitimitet, där yttre legitimitet handlar om hur 

utomstående aktörer uppfattar organisationens arbete och hur detta leder till dess resultat. Om 

den yttre legitimiteten avtar och minskar kan detta generera problem i form av att viktig 

information hålls inne, krediter kan återkallas och beställningar uteblir. Reklam är ett klassiskt 

sätt för organisationer att öka sin yttre legitimitet men även olika typer av sponsorverksamheter. 

En viktig, dock problematisk egenskap med det yttre legitimitetsbegreppet är, enligt Karlsson 

(ref. i Abrahamsson & Andersen, 2005), att denna resurs kontrolleras av andra aktörer, vilket 

kan försvinna med omedelbar verkan som kan medföra en legitimitetskris för organisationen 

(Abrahamsson & Andersen, 2005). 
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Förutom yttre legitimitet behöver en organisation även legitimiteten inifrån. 

Organisationens ledning och deras ledarskap måste uppfattas som acceptabla samtidigt som 

organisationen upplevs vara en god arbetsplats. Om organisationen saknar meningsfulla 

arbetsuppgifter eller inte tydligt kan uttrycka vad målet är eller vad som ska uppnås kan detta 

uppfattas som att organisationen är i stillestånd vilket hotar den inre legitimiteten genom att 

skapa störningar i organisationen och dess produktivitet (Abrahamsson & Andersen, 2005).  

 Genom att upprätthålla både en yttre och en inre legitimitet kan, enligt både Meyer & 

Rowan (1977) och DiMaggio & Powell (1983), denna resurs användas för att stärka 

organisationens ställning, inte enbart med resurser, utan även med politisk makt och ekonomi 

för att säkerställa organisationens överlevnad. 

 

3.3 Garbage-can theory 

Garbage-can theory, eller soptunneteorin på svenska, är en teori om beslutfattande i 

organisationer som grundas på ett verk av Cohen, March & Olsen som publicerades 1972. 

Garbage-can theory tar avsteg från den rationella beslutsfattandets antaganden om att mål kan 

definieras entydigt, att tillvägagångssättet är känt i förväg samt att utvärdering kan ske utifrån 

kriterier som anses mest relevanta (Hatch, 2002). Istället försöker teorin förklara hur 

beslutsfattande i organisationer går till under oklara förhållanden där själva beslutsfattandet blir 

extremt svårt eller omöjligt att genomföra (Bendor, 2010). 

Cohen, March & Olsen (1972) definierar bland annat offentliga organisationer som 

organiserade anarkier som kan identifieras med egenskaper som oklara mål, oklar teknologi 

och flytande deltagande. Cohen, March & Olsen (1972, 2) beskriver beslutsfattandet i 

organiserade anarkier som: 

”[…] an organization is a collection of choices looking for problems, issues and 

feelings looking for decision situations in which they might be aired, solutions 

looking for issues to which they might be the answer, and decision makers looking 

for work.” 

 

Utifrån denna ståndpunkt kan det sägas att beslutsfattande i organiserade anarkier bara uppstår 

och utan en tydlig koppling till vad deltagarna önskar där organisationsprocessen är komplex 

och oförsägbar samt mer driven av olyckshändelser och timing än av individuell avsikt (Bendor, 

2010). 
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 Ett beslutsfattande, enligt Cohen, March & Olsen (1972), är därför ett resultat eller 

tolkning av fyra relativt oberoende strömmar vilka är problem, lösningar, deltagare samt 

beslutsmöjligheter inom organisationen. Strömmen av problem kan både komma utifrån samt 

inifrån organisationen och är något som kan engagera, irritera eller inspirera organisationens 

medlemmar. Strömmen av lösningar är främst någons produkt och kan vara nya tekniker, 

utbildningar eller intryck från massmedia och framstår som ett svar på ett problem. Cohen, 

March & Olsen (1972) anger att oftast inom organisationer vet de inte om att problemet finns 

och problemet uppkommer först när en lösning har presenterats som förslag. Strömmen av 

deltagare är också av betydelse för processen. Deltagarna kommer och går och för med sig eller 

tar med sig olika egenskaper och intressen såsom personliga mål, gruppmål, kunskaper, energi 

samt både interna och externa kontakter. Strömmen av beslutsmöjligheter är tillfällen då en 

organisation förväntas ta ställning till ett problem och producera beteenden som kan kallas för 

beslut (Cohen, March & Olsen, 1972; Lindkvist, Bakka & Fivelsdal, 2014). 

För att kunna förstå processen vid beslutstillfället och de oberoende strömmarna beskrivs 

den av Cohen, March & Olsen (1972, 2) som: 

“[…] one can view a choice opportunity as a garbage can into which various kinds 

of problems and solutions are dumped by participants as they are generated.” 

 

Cohen, March & Olsen beskriver en process där beslutstillfällen kan ses som en soptunna där 

deltagarna placerar problem, energi och lösningar (se Figur 3). 

 

Figur 3. Garbage-can modell med inspiration av Lindkvist, Bakka & Fivelsdal (2014, 239) 
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Tillsätts sedan rörelse som en dimension till processens fyra strömmar uppkommer en 

beslutsprocess som består oändligt många olika tillfälligheter som kan vara både smått och 

stort, likt och olikt, huller om buller i samma soptunna. I denna kaotiska process kommer 

slumpartade händelseförlopp att gripa tag i varandra och leda till att vissa lösningar kopplas 

samman med ett problem vid slumpmässigt urval av deltagare vid en slumpmässig tidpunkt 

(Lindkvist, Bakka & Fivelsdal, 2014; Hatch, 2002). 

Enligt Cohen, March & Olsen (1972) löser inte processen problemen väl men den gör att 

beslut kan fattas och problem kan lösas även när organisationen plågas av tvetydighet, 

konflikter eller okunskap av problemet i en varierande miljö där beslutsfattare har andra 

viktigare saker att tänka på.  

 

3.4 Domänteori 

Det dominerande synsättet inom organisationsutveckling baseras på enligt Kouzes & Mico 

(1979) det privata näringslivet. Synsättet kännetecknas av fokusering på ledning och chefskap 

som den rationella kraften att utöva inflytande, inom organisationen, där den mest applicerbara 

organisationsstrukturen består av hierarkisk styrning och kontroll. Vidare, inom synsättet, anses 

att kostnads- samt produktionseffektivitet vara mått på framgång för organisationen (Kouzes & 

Mico, 1979). Men Kouzes & Mico erfarenheter visar på att det dominerande synsättet inte 

räcker till för att förklara och förutse dynamiken i förändringar inom människobehandlande 

organisationer. Författarna introducerade domänteori som ett alternativ att studera 

människobehandlande organisationer som exempelvis utgörs av hälso- och sjukvården, 

kommunala skolor, universitet, kriminalvården samt polisväsendet där inflytande och kontroll 

kan förklaras (Kouzes & Mico, 1979). Kouzes & Mico (1979) anser att människobehandlande 

organisationer består av tre olika domäner, den politiska domänen, administrativa domänen 

samt professionella domänen, där varje domän styrs av separata styrningsprinciper, 

framgångskriterier, sammansättningar och arbetssätt. Detta ger upphov till att varje domän har 

separata normer om hur legitimitet uppnås som leder till att interaktionen mellan domänerna 

präglas av oenighet (Kouzes & Mico, 1979). 

Den politiska domänen består av lokalt valda eller utsedda representanter från samhället 

där styrningsprinciperna regleras av legitimitet från dess väljare. Domänens arbete utgår från 

att formulera policys för organisationen samt bestämma dess strategi. Framgångskriterierna, för 

domänen, mäts i termer av rättvisa och där endast opartiska beslut genomförs. Domänens 

logiska struktur utgörs av representativitet där arbetsmetoden omfattar förmedling, förhandling 
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och röstning. Den administrativa domänen, på grund av det dominerade synsättet, beskriver att 

människobehandlande organisationer bör agera som det privata näringslivet och försöker 

därmed spegla deras ledningsstruktur. Styrningsprinciperna består av hierarkisk kontroll och 

samordning där linjära arbetsmetoder tillämpas. Domänens arbete utgår från rationalisering av 

organisationen där framgångskriterierna mäts i termer av kostnads- samt 

produktionseffektivitet. Den professionella domänen tillhandahåller service och tjänster till de 

kunder som den människobehandlande organisationen tjänar. Efter flera års utbildning anser 

domänen att de är kapabla att veta vad och hur man på bästa sätt bistår kunderna och arbetar 

därmed individuellt med kundspecifika problemlösningar som bygger på vetenskaplig grund. 

Deras styrningsprinciper består av autonomi och självreglering där kvalitet och professionella 

standarder är framgångskriterier med fokus på processen och inte produkten (Kouzes & Mico, 

1979). Det viktigaste att tänka på är, enligt Kouzes & Mico (1979), att organisationsutveckling 

i människobehandlande organisationer är föremål för uppsättningar av oförutsedda händelser 

som skiljer sig från de som uppkommer i affärs- och industriella organisationer.  
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4 Metodologi 

Detta kapitel beskriva den metodologi som uppsatsen bygger på för att uppfylla uppsatsen syfte 

samt besvara dess frågeställningar. 

 

4.1 Urval av undersökningsmetod och datamaterial 

Eftersom uppsatsen syfte inte är intresserad av mätbara kunskaper utan av förståelse av 

människans världsbild, där förståelse av hur tjänstemännen tolkade argumentationen samt 

beslutet vid sammanslagningen till ett räddningstjänstförbund, anses hermeneutiken vara en 

lämplig undersökningsmetod. Enligt Hartman (2004, 106) anses hermeneutiken, som 

undersökningsmetod, främst innebära att:  

”Kunskap […] fås inte genom mätning, utan genom att man tolkar människors 

beteende, både verbalt och annat, och försöker ”leva sig i ” deras föreställning om 

världen.”  

 

Tillvägagångssättet att erhålla datamaterial för att uppnå uppsatsens syfte har därför genomförts 

med kvalitativa intervjuer. Enligt Kvale & Brinkmann (2014) är en dialog en grundläggande 

form av mänsklig interaktion, där man talar, ställer och besvara frågor medan man integrerar 

med varandra. Genom denna interaktion får intervjuaren kunskap och en möjlighet att förstå 

hur informanten uppfattar sin värld, vilka erfarenheter, känslor, drömmar och farhågor personen 

ger uttryck för. Det är just detta uppsatsen handlar om och därför har intervjuerna valts att 

genomföras semistrukturerande. Genom att genomföra kvalitativa intervjuer kan 

frågeställningarna i uppsatsen lämpligast besvaras med förhoppningen att: 

”[…] förstå världen från undersökningspersonernas synvinkel, utveckla mening ur 

deras erfarenheter, avslöja deras levda värld […]” (Kvale & Brinkmann 2014, 17) 

 

Vid analys och tolkning av datamaterial med hermeneutisk undersökningsmetod finns tre olika 

nivåer som är självförståelse, det sunda förnuftets kritiska förståelse och den teoretiska 

förståelsen (Kvale & Brinkmann 2014). För frågeställning 1 kommer en kombination av både 

första och andra tolkningsnivå, det vill säga självförståelse och det sunda förnuftets kritiska 

förståelse, att användas. Detta innebär att informanternas redogörelser anses kunna beskriva en 
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så korrekt bild av sammanslagningen som möjligt samt att deras redogörelser kommer sättas i 

ett större sammanhang genom tematisering. För frågeställning 2 kommer det tredje 

tolkningsnivån, den teoretiska förståelsen, att användas som innebär att de insamlande och 

tematiserade redogörelserna kommer tolkas vidare utifrån uppsatsens teoretiska referensramar.   

Eftersom att informanternas redogörelser utgörs av andrahandsobservationer, då 

informanterna berättar om sina erfarenheter av förbundsbildningen, samt att analysen utgörs av 

mina egna tolkningar, som kan ändra informationens karaktär, kommer båda frågeställningarna 

att även präglas av Giddens (1987) ”dubbel hermeneutik”.  

 

4.2 Urval av undersökningsenhet 

För att hitta och identifiera en lämplig undersökningsenhet har tre personliga kriterier skapats. 

Det första kriteriet som skapades var att förbundsbildningen inte bör vara äldre än fem år och 

var främst för att informanterna ska ha en relativ aktuell bild av beslutsprocessen vid 

förbundsbildningen. Det andra kriteriet var att den valda undersökningsenheten ska vara både 

geografisk nära, där utgångspunkten för uppsatsen bestämdes till Varberg, samt att med 

transportmedel enkelt kunna komma till undersökningsenheten om så behövdes. Detta är främst 

för att kunna genomföra intervjuer inom ramen för tillgängliga resurser. Tredje och sista 

kriteriet var av personliga skäl, vilket är att undersökningsenheten inte skulle ha någon koppling 

till mig personligen. Detta är främst för att analysen och resultatet inte ska påverkas av 

personliga kopplingar till undersökningsenheten eller informanterna på grund av mina tidigare 

arbetserfarenheter inom räddningstjänsten.  

Sökningen efter undersökningsenheten påbörjades med SKL:s karta om organisering av 

räddningstjänstförbund inom Sverige 2017 (se Bilaga 4, Organisering av 

räddningstjänstförbund i Sverige 2017) och med hänsyn till det andra kriteriet, dvs tids- och 

kostnadsperspektivet. Rimligheten för uppsatsen bestämdes till cirka två timmars bilkörning 

vilket resulterade i undersökningsenheterna Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund, 

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän, Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund, Bohus 

Räddningstjänstförbund, Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund, Räddningstjänsten 

StorGöteborg, Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund, Räddningstjänsten Väst samt 

Räddningstjänsten Skåne Nordväst. Med det tredje kriteriet, dvs. personlig koppling till 

organisationen kunde både Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund samt Räddningstjänsten 

Väst strykas då dessa är eller har varit tidigare arbetsplatser. Efter det att det första kriteriet 

implementerats kvarstod enbart Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund samt 
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Räddningstjänsten Skåne Nordväst som undersökningsenheter. Efter noggrannare granskning 

blev valet av undersökningsenheten Räddningstjänsten Skåne Nordväst, då både bil- och 

tågtrafik ansågs ske enklare och främst med mindre tidsförluster, vilket förstärker det andra 

kriteriet. 

 

4.3 Urval informanter 

När undersökningsenheten var bestämd var det nu tid att försöka finna personer som både var 

tillräckligt insatta i processen om förbundsbildningen samt som skulle tänkas vilja ställa upp på 

en intervju. Arbetet med att finna sådana personer börjades med informationssökning gällande 

förbundsbildningen på internet. Den information som fanns tillgänglig handlade uteslutande 

om förbundet och dess nuvarande arbete, men inte om själva sammanslagningsprocessen. 

Därefter begärdes olika dokumentationer ut, enligt offentlighetsprincipen, vid Helsingborg, 

Ängelholm och Örkelljunga kommuns stadsarkiv gällande processen om förbundsbildning av 

Räddningstjänsten Skåne Nordväst. Dokumentationen omfattar cirka fem år och är mellan åren 

2007 och fram till 2012, då beslutet togs för bildandet av räddningstjänstförbundet i 

kommunfullmäktige. 

I dessa handlingar framkom flera personer som ansågs vara av intresse att intervjua, men 

enligt Kvale & Brinkmann (2014) och Trost (2010) anser de att en intervjustudie inte handlar 

om antal informanter utan om kvalité vid förberedelsen av intervjufrågorna samt 

genomförandet av intervjun. Antalet intervjuer som behövs för uppsatsen utgjordes av Kvale & 

Brinkmann (2014, 156) inställning att ”[i]ntervjua så många som behövs för att ta reda på vad 

du behöver”. Med deras inställning anses därför sammanlagt att fyra stycken intervjuer med 

tjänstemän är tillräckligt för att uppnå förståelse kring beslutet och därmed uppnå uppsatsens 

syfte. De fyra tjänstemän som kontaktades, under oktober månad 2018, var de tjänstemän som 

ansågs skulle kunna ha både kännedom om samt varit tillräckligt insatta i processen om 

förbundsbildningen. När kontakt hade upprättades, via telefon, bekräftade tjänstemännen att de 

hade kännedom samt varit insatta i sammanslagningsprocessen. Vidare accepterade 

tjänstemännen att medverka i uppsatsen genom att låtas intervjuas. Intervjuerna genomfördes 

under november månad 2018.  

 

4.4 Konstruktion av intervjuguide 

Efter att ha inhämtat både offentlig dokumentation, från kommunernas stadsarkiv, samt 

teoretisk förståelse om fenomenet sammanslagningar, har konstruktionen av intervjuguiden 
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påbörjats. Vid konstruktionen skapades fyra övergripande teman; inledning, upplevelser om 

förbundsbildningens orsaker, upplevelser om förbundsbildningens resultat samt upplevelser 

om förbundsbildningens beslutsfattande. Dessa teman bröts sedan ner och genererande 

semistrukturerade frågor (se Bilaga 3, Intervjuguide). Förutom att de övergripande teman 

främst baseras på teoretisk förståelse så framkom, vid genomgång av de utbegärda 

handlingarna, två konsultutredningar som kan tolkas som artefakter. Hatch (2002) beskriver att 

processen kring skapandet av artefakten medför att antaganden, värderingar, förväntningar och 

visioner skapas, vilket sedan styr och vägleder handlingarna. Dessa två dokument anses därför 

viktiga för förståelsen om bakomliggande orsaker till beslutet att bilda ett gemensamt 

räddningstjänstförbund. Frågorna 8, 9 och 10 (se Bilaga 3, Intervjuguide) är därför direkt 

kopplande till utredningarna. Vidare under konstruktionen av intervjuguiden, tillkom även ett 

ytterligare tema övrigt, som var tänkt att vara ett tillfälle för informanten att kunna berätta något 

ytterligare som personen fann aktuellt och viktigt för studien. 

De semistrukturerade frågorna tolkas i linje med Trost (2010) kring att intervjun är 

strukturerad på så vis att den omfattar ett område (sammanslagningar) med olika teman samt 

att frågorna är öppna och utan svarsalternativ. Däremot kunde ordningsföljden av frågorna 

variera på grund av samtalsflödet under intervjun samt även uteslutas beroende på om tidigare 

svar som återgetts under intervjun redan hade behandlat frågan. 

 

4.5 Genomförandet av intervjuer  

Innan intervjuerna påbörjades berättade jag lite kort om mig själv, min bakgrund som 

brandingenjör, min studietid samt mina tidigare och nuvarande arbetsplatser. Därefter 

redogjorde jag syftet med min uppsats och mitt intresse av att skriva om Räddningstjänsten 

Skåne Nordvästs förbundsbildning. Jag visade och beskrev Figur 1 (se Inledning), uppsatsens 

frågeställningar och vad uppsatsen avser att bidra med. Efter detta gick vi båda igenom 

informationsbrevet (Bilaga 1, Informationsbrev) som jag tidigare skickade via mail, om det var 

något som var oklart samt om informanten hade förstått sina rättigheter. När detta var klart fick 

informanten skriva på ett samtyckesbrev (se Bilaga 2, Samtyckesbrev) som säkerställer att 

informanten tagit del av information samt sina rättigheter för att uppsatsen ska uppnå de 

forskningsetiska principerna (se vidare, Forskningsetiska reflektioner). Ett mikrofontest 

genomfördes, så att ljudupptagningen var tillräcklig, och därefter informerades informanten att 

ljudupptagningen var på och att intervjun nu var påbörjad. När intervjun avsågs vara avslutad 

meddelades att ljudupptagningen även var avslutad. Varje intervju pågick mellan 45–60 
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minuter förutom en intervju som inte kunde pågå mer än 30 minuter på grund av informantens 

arbetssituation inte kunde möjliggöra mer tid. 

 Intervjuerna genomfördes på olika platser med hänsyn till informanternas önskemål. För 

informant A bestämdes det att vi skulle träffas på kommunens stadsbibliotek, en måndag 

morgon, under november månad. Vi valde en så avlägsen plats vi kunde hitta, inom 

stadsbiblioteket, som till första anblick utgavs till att vara tyst och bra plats att genomföra en 

intervju. Eftersom tiden gick kom dock fler och fler personer och satte sig runt omkring oss vid 

de närliggande platserna och medförde ett litet oljud och brus. Detta upplevdes inte allt för 

störande och intervjun fortsatte och inspelningen påverkades inte av oljudet. För informant B 

bestämdes det att vi skulle träffas i en av kommunens offentliga byggnader, en onsdag morgon, 

under november månad. Platsen blev byggnadens mindre restaurangavdelning som även där till 

början utgavs till att vara tyst och bra plats att genomföra en intervju. Men under intervjuns 

gång kom fler och fler personer och satte sig runt omkring oss vid de lediga platserna och 

medförde lite mer oljud och brus än vid stadsbiblioteket. Detta upplevdes kanske vid något 

tillfälle som störande, mest nog för mig själv, men intervjun fortsatte och även här påverkades 

inte inspelningen av oljudet. För informant C bestämdes det att vi skulle träffas på ett fik, en 

onsdag morgon, under november månad. Eftersom det hade uppkommit lite störande ljud och 

brus var jag väldigt skeptiskt till att detta fik skulle vara en bättre plats jämfört med de två 

första. Men till min förvåning var det inte alls många som besökte fiket vilket heller inte skapade 

något direkt störande ljud. Det fanns lite vid ett eller annat tillfälle men det uppmärksammades 

knappt. För informant D bestämdes det att vi skulle träffas på ett kontor, en måndag morgon, 

under november månad. Vid detta tillfälle fanns inga personer som kunde störa med oljud eller 

brus.  

Dagarna efter samtalen reflekterade jag över valet av platser för genomförande av 

intervjuerna. I de tre första intervjuerna, fanns ett varierande spektrum av oljud och brus, som 

förmodligen påverkade mig mer än informanten. Jag upplevde inte att informanterna blev 

störda utan mer att de kunde slappna av och känna att det vi genomförde var inget mer onaturligt 

än ett samtal, som enligt Kvale & Brinkmann (2014) är en grundläggande form av mänsklig 

interaktion. 

 

4.6 Urval av tematiseringsmetod  

”Vad ska jag nu göra med allt detta” är enligt Bryman (2007, 373) en vanlig fråga vid studier 

med kvalitativa data vilket det även blev för min del. De fyra intervjuerna som genomfördes 
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genererade cirka 55 sidor med transkriberad text. Bryman (2007) beskriver att det inte är 

ovanligt med den mängd data, då kvalitativa undersökningar genererar mycket snabbt ett stort 

och otympligt datamaterial. För att kunna tematisera den insamlade materialet behövdes ett 

tillvägagångsätt som kunde både kategorisera kvalitativa data, som för denna studie består av 

transkriberad text, samt kunna uppnå uppsatsens syfte. Sökningen skedde i olika typer av 

litteratur kring analytiska metoder där kvalitativ innehållsanalys hittades tillslut vars 

målsättning är, enligt Downe-Wamboldt (ref. Hsieh & Shannon 2005, 1278) “to provide 

knowledge and understanding of the phenomenon under study”. Denna analytiska metod anses 

vara en lämplig analysmetod då kvalitativ innehållsanalys är ett samlingsnamn för flera olika 

analytiska metoder där konventionell ansats, styrd ansats och summerande ansats ingår. Inom 

kvalitativ innehållsanalys ligger fokusen på språket som kommunikation med tyngdpunkt på 

innehållet eller betydelsen av datamaterialet (Hsieh & Shannon, 2005). Enligt Hsieh & Shannon 

(2005) anser de att den konventionella ansatsen undviker att generera förutfattade kategorier 

och används lämpligast när befintliga teorier eller forskningslitteraturen om ett fenomenen är 

begränsat. 

Valet av tillvägagångssätt kommer därför utgå ifrån den konventionella ansatsen som jag 

anser passa väl till den valda hermeneutiska utgångspunkten. Eftersom att studien är intresserad 

av tjänstemännens tolkning av argumentationen till beslut kan kategorierna skapas ur det 

insamlade materialet utan att anpassas till förutfattade kategorier eller teoretiska perspektiv. 

 

4.7 Genomförande av tematisering  

Som tidigare nämnts genererade intervjumaterialet cirka 55 sidor av transkriberad text där 

arbetet, med tematisering av det transkriberande materialet, började med en genomläsning av 

allt material. Detta skapade en övergripande förståelse av vad materialet handlade om och vad 

informanterna ansåg var viktigt att uttrycka under intervjun. Därefter påbörjades själva 

tematiseringen genom att dela upp informanternas redogörelser, dvs den transkriberande texten, 

till mindre textenheter (se Tabell 1). Enligt Erlingsson & Brysiewicz (2017) är det viktigt att 

andemeningen av informanternas redogörelser vid denna uppdelning fortfarande är intakt vilket 

försöktes uppnås genom hela processen med tematiseringen. Efter att textenheten framställdes 

delades materialet upp ytterligare i andemeningens grundbegrepp som därefter tematiserades 

till ett slutgiltigt tema. 
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Tabell 1. Exempel hur tematiseringen genomfördes med citat 7. 

 

Hela processen med tematiseringen har främst utgått från min magkänsla, intuition och 

tolkning. Därför har genomläsning och frågasättande av de olika teman kontinuerligt 

genomförts för att försöka vara så trovärdig och äkta i förhållande till det material som 

informanterna delade med sig.  

 

4.8 Trovärdighet 

För att skapa trovärdighet, för det insamlade och redovisade resultatet av intervjuerna, har 

metodiken utgått från känd litteratur samt har metodologin för uppsatsen försökts vara så 

transparant och utförlig som möjligt. I så stor utsträckning som möjligt har även personliga 

värderingar, arbetskunskaper samt kunskaper och hörsägner om andra räddningsorganisationer 

medvetet inte låtas påverka utförandet eller slutsatsen av uppsatsen. Vidare har, med samtycke 

från informanterna, intervjuerna spelats in med ljudupptagare för att säkerställa 

transkriberingen samt har även intervjuplatserna och dess omgivning beskrivits och vilken 

effekt och påverkan detta kunde haft på informanten. Intervjuguiden har även bifogats som 

bilaga så att läsaren eller andra som önskar, ska kunna genomföra liknande studier. 

Kontinuerligt har även tillvägagångsättet och frågeställningarna ifrågasatts om de verkligen 

uppnår uppsatsens syfte. Detta har medför att både syftet samt frågeställningarna har 

omformulerats ett par gånger för att bättre förtydligas efter diskussion med handledare, 

kunskapsökning inom det teoretiska området samt på grund av resultatet av intervjuerna. 

 Avslutningsvis kan det dock nämnas att en faktor har uppmärksammats, som kan påverka 

trovärdigheten av resultatet från informanterna. Det gäller att säkerställa att informationen som 

informanterna givit verkligen har tolkats på ett korrekt sätt, dvs respondentvalidering, har inte 

genomförts. 

Tema Förväntad utveckling 

Grundbegrepp Det sker redan på andra ställen. 

Textenhet Inte ensamma, andra har gjort det och vi behöver inte 

uppfinna hjulet. Ta de goda exemplen. 

Transkriberad text ”[…] att dom skulle känna att vi inte är ensamma i det här, 

utan det är många som har gått igenom det här och inte 

behöver liksom uppfinna hjulet igen. Utan ta dom goda 

exemplen då.”                                     -Informant A, Citat 7 
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4.9 Forskningsetiska reflektioner 

Inom uppsatsens intervjustudie har avsikten varit att försöka uppfylla de fyra allmänna krav 

angående individskydd som Vetenskapsrådet (2002) anser bör uppfyllas gällande 

forskningsetiska principer. Nedan görs en beskrivning hur kraven har försökts uppfyllas. 

 

4.9.1 Informationskravet 

Kravet anses vara uppfyllt, då vid kontakt med informanterna upprättades, uppgavs mitt namn, 

mitt lärosäte samt att jag önskade att de skulle medverka i en intervju för min uppsats. Därefter 

gavs en kort introduktion om vad uppsatsen handlade om dess syfte, vad uppsatsen avser att 

bidra med ur ett forskningsperspektiv samt att intervjun skulle komma att spelas in. När 

informanterna accepterat sin medverkan i uppsatsen skickades mötesförslag om plats, datum 

och tid till deras privata e-poster. I detta e-post skickades även ett så kallat informationsbrev 

(se Bilaga 1, Informationsbrev) gällande ytterligare information om uppsatsen, deras rättigheter 

samt mina kontaktuppgifter ifall ytterligare frågor fanns. Innan intervjun påbörjades 

informerades informanterna särskilt om uppsatsen syfte där figur 1 samt uppsatsens 

frågeställningar enligt ovan diskuterades och förklarades. Innan intervjun påbörjades lästes 

informationsbrevet igenom tillsammans om det var något som var oklart, samt att säkerställa 

att informanterna hade förstått sina rättigheter.  

 

4.9.2 Samtyckeskravet 

Information om den rättighet som informanterna hade gällande att avbryta intervjun, utan att 

ange anledning, anses varit uppfylld då denna information gavs både muntligt samt skriftligt. 

Den muntliga informationen gavs när kontakt upprättades via telefon och den skriftliga 

informationen redogjordes vid två tillfällen, det första via informationsbrevet (se Bilaga 1, 

Informationsbrev) samt via samtyckesbrevet (se Bilaga 2, Samtyckesbrev) som informanterna 

även fick skriva på innan intervjun påbörjades.  

 

4.9.3 Konfidentialitetskravet 

Kravet anses vara uppfyllt då obehöriga inte haft till gång till det inhämtade materialet, då de 

inspelade intervjuerna samt de transkriberade texterna har lagrats på ett USB-minne samt på en 

privat hemmadator. All det inhämtande och förvarande materialet kommer att sparas fram tills 
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uppsatsen blir godkänd och publicerad för att sedan raderas. Gällande möjlighet att identifiera 

informanterna, i uppsatsen, har stor tid och ansträngning lagts ner på att försäkra att 

informanterna inte kan varken genom namn, befattning eller uppgift identifieras. Vidare har 

även alla uppgifter, som informanterna har lämnat, korrigerats till skriftligt grammatiskt och 

korrekt svenska för att minimera identifikation.   

 

4.9.4 Nyttjandekravet  

Kravet anses vara uppfyllt då det inhämtade materialet enbart kommer används i 

forskningssyfte och det fanns inga intentioner att lämna ut det till utomstående eller för något 

annat ändamål (se Bilaga 1, Informationsbrev).  
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5 Resultat och tolkning 

Detta kapitel redovisar och beskriver både resultatet av tematiseringen, som erhölls från 

intervjuerna, samt analys och tolkning av de uppkomna teman med hjälp av uppsatsens 

teoretiska referensram. 

 

5.1 Identifierade teman 

Av redogörelserna från informanterna A, B, C och D anses det finnas tre gemensamma teman 

om tjänstemännens upplevelser av både beslutet samt argumentationen kring 

förbundsbildningen av Räddningstjänsten Skåne Nordväst som ger stöd åt uppsatsens 

frågeställningar. Dessa tre teman är förväntad utveckling, bättre kvalité och effektivitet samt 

utveckla samverkan. Temat förväntad utveckling har framkommit till följd av att informanterna 

bland annat betonat att förbundsbildningar inom räddningstjänsten sker i andra delar av landet 

och upplevs som en naturlig utveckling inom området. Temat bättre kvalité och effektivitet har 

valts då informanterna framhållit att de upplever att förbundsbildningarna även skett som ett 

försök att förbättra kvalitén av räddningstjänstens arbete samt att utföra arbetet mot en bättre 

kostnad, dvs bättre effektivitet. Informanterna uttrycker även att kommunernas dåvarande 

samarbetsform, inom räddningstjänsten, inte var tillräcklig där kommunerna önskade göra 

arbetet bättre tillsammans därav sista temat utveckla samverkan. 

Men redogörelserna visar även två avvikande teman där, informanterna A och B ger 

uttryck för det första avvikande temat som är förutbestämt, medan informanten C ger uttryck 

för det andra avvikande temat som är bryta tradition. Nedan redogörs alla dessa teman med 

uttalanden från informanterna. 

 

5.1.1 Tema 1: Förväntad utveckling 

Det första temat som framkommer av informanternas utsagor har tematiserats till ”förväntad 

utveckling”. Informanten B berättar att räddningstjänsten är ledande att bilda förbund och där 

informanterna C och D även medger att förbundsbildningar har skett på andra platser i Sverige, 

främst under 90-talet. Vidare berättar informanten D att organisationsformen har resulterat i 

stor framgång.  

”[…] men varför räddningstjänsten skulle börja egentligen med detta 

kommunalförbund var ju för att räddningstjänsten är ju ledande i landet när det 
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gäller bilda kommunalförbund, finns ju inget område i landet, som är så mycket 

kommunalförbund som just inom räddningstjänsten.” 

-Informant B, Citat 1 

”[…] räddningstjänsten har varit ledande när det gäller bilda kommunalförbund. 

Och det tog man fasta på och då ville man ju att börja med räddningstjänsten inom 

nordvästra Skåne.” 

-Informant B, Citat 2 

”Dels hade vi ju ett 90-tal där vi såg att andra förbund bildades, man pratade att 

hela Skåne eventuellt skulle bli ett gemensamt förbund […]” 

-Informant C, Citat 3 

”Vi vet att på andra ställen i landet så har man prövat den metoden för just 

räddningstjänst med stor framgång.”  

-Informant D, Citat 4 

 

Däremot anser informanten C att bildandet av räddningstjänstförbund, på andra platser i 

Sverige, inte hade en stark påverkan på deras sammanslagningsprocess. Informanten uttrycker 

det mer som en plusfaktor i sammanhanget medan informanten D anger att det var en 

bidragande orsak till att politiker valde att titta på organisationsformen.  

”[…] att det här sker på andra håll så det är naturligt att även vi tittar på det. Så 

att det var väl en plusfaktor i sammanhanget men inte en stark drivkraft i den 

bemärkelsen.” 

-Informant C, Citat 5 

”Det tror jag var en bidragande orsak till att första politikerna ansåg att detta var 

en väg att vandra. Vi tog ju del av både andra räddningstjänstförbunds 

framgångsfaktorer men också deras, […], deras erfarenheter.”  

-Informant D, Citat 6 
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Vidare redogör informanten A liknande formuleringar som informanterna B, C och D, där 

informanten anger att, i detta fallet politikerna, inte skulle känna sig ensamma i denna 

sammanslagningsprocessen eftersom det finns fler kommuner som har genomgått samma 

förändring. Även vikten av att i själva förändringsarbetet lyfta fram andra exempel och då inte 

enbart andras framgångar utan också deras erfarenheter. 

”[…] att dom skulle känna att vi inte är ensamma i det här, utan det är många som 

har gått igenom det här och inte behöver liksom uppfinna hjulet igen. Utan ta dom 

goda exemplen då.” 

-Informant A, Citat 7 

 

En drivkraft, enligt informanten A, var också just att kommunledning ville visa att även här, 

inom nordvästra Skåne, kunde en sammanslagning till ett räddningstjänstförbund genomföras. 

Detta kanske för att kommunerna inte skulle ligga efter i den nuvarande trenden och resterande 

räddningstjänstorganisationer i Sverige. Vidare berättar även informanten A att samverkan 

mellan räddningstjänstorganisationerna redan fungerande och var prestigelös vilket gjorde att 

det var enklare att förändra. 

”Men det som var drivkraften här ytterligare var nog liksom man ville ändå visa 

på att även vi liksom i denna delen av Sverige då, eller Skåne framförallt, också 

[…] kunde göra det här […].” 

-Informant A, Citat 8 

”[…] där räddningstjänsten var långt framme och där väldigt många andra 

verksamheter var långt efter. […] det var lättare att ta räddningstjänsten för där 

fungerade det redan och det var prestigelös samverkan och vi fungerande liksom 

väldigt bra ihop i (gruppen).”  

-Informant A, Citat 9 
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Tolkning av tema 1: Förväntad utveckling 

Från ett nyinstitutionellt perspektiv kan det antagas att en imiterade kraft, enligt Meyer & 

Rowan (1977) och DiMaggio & Powell (1983), har uppstått. Redogörelserna från 

informanterna B, C och D kan tolkas att spridningen av sammanslagningar under 90-talet inom 

räddningstjänsten (citat 1 – 3) har varit både en naturlig och intressant organisationsutveckling 

att vilja undersöka. Redogörelsen från informant A kan tolkas som att även politikerna skulle 

få känna till om de sammanslagningarna som skedde inom räddningstjänstområdet samt känna 

trygghet i förbundsbildningar vid en eventuell organisationsförändring (citat 7) där 

organisationsformen, enligt informanten D, även har resulterat i stor framgång för andra 

räddningstjänstförbund (citat 4). Detta kan ha, i strävan efter framgång, resulterat i att 

organisationsformen räddningstjänstförbund, har blivit en institutionaliserade produkt, som 

uppnått en status innehållande kraftfulla myter gällande framgång, som enligt Meyer & Rowan 

(1977) och DiMaggio & Powell (1983) får andra organisationer, i detta fallet de tre 

kommunerna, som befinner sig i samma organisatoriska fält att vilja anta dem. Förklaringen 

skulle kanske vara att räddningstjänstförbund är den nya legitima produkten som, enligt 

DiMaggio & Powell (1983) gör mindre framgångsrika räddningstjänster, som genomför och 

bildar räddningstjänstförbund, verkar framgångsrika samtidigt som det inte kostar alltför 

mycket. Vidare kan det även tolkas, av redogörelserna av informanternas A och B, att 

kommunerna inom området Skåne nordväst ville vara med i denna trend om sammanslagningar 

och visa att även de kunde genomföra och bilda denna typ av organisationsform (citat 2 & 8). 

Detta skulle kunna enligt både Meyer & Rowan (1977) och DiMaggio & Powell (1983) vara 

för att skapa yttre legitimitet, från kommuninvånare och samhället i övrigt, som kan användas 

för att stärka organisationen. Detta kan även utgöra en möjlighet som kan resultera i en önskan 

att vilja förändra räddningstjänstorganisation genom en förbundsbildning med andra 

kommunala räddningstjänster och därmed bilda ett räddningstjänstförbund. Ur ett garbage-can 

eller soptunneperspektiv enligt Cohen, March & Olsen (1972) kopplat med utsagor från 

informanterna A och B (citat 2 & 8) kan det antagas att kommunerna hade en vilja att vara med 

i trenden om sammanslagningar och även visa att inom detta geografiska område kunde en 

förbundsbildning genomföras och bildas. Enligt Cohen, March & Olsen (1972) brukar 

lösningen vara nya tekniker, utbildningar, intryck eller någon annans produkt som framstår som 

ett svar på en lösning. Det kan tolkas att lösningen, att sammanslå och bilda ett 

räddningstjänstförbund, legat i ”soptunnan” sedan en tid tillbaka och väntat på att ett eller flera 

problem skulle uppstå och läggas i tunnan så att lösningen och problemen skulle kunna finna 

samt gripa tag i varandra. Detta kan ha möjliggjort orsaken till kommunernas vilja att förändra 
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räddningstjänstorganisationerna genom en sammanslagning och därmed bilda ett 

räddningstjänstförbund. Ur ett domänperspektiv, enligt Kouzes & Mico (1979), 

sammankopplat med utsagorna från informanterna A och B (citat 2 & 8) kan det antagas att det 

fanns en önskan från kommunens politiker att vilja vara med i denna trend om 

sammanslagningar och visa att även inom detta området kunde en förbundsbildning genomföras 

och bildas. Detta kan förklaras med att styrningsprinciperna för den politiska domänen enligt 

Kouzes & Mico (1979) består av att få legitimitet från dess väljare. Genom att inte följa den 

gällande trenden om förbundsbildningar skulle kanske politikernas legitimitet minskas vilket 

kan ha resulterat i politikernas vilja att förändra räddningstjänstorganisation genom en 

sammanslagning med andra kommunala räddningstjänster och därmed bilda ett 

räddningstjänstförbund. 

 

5.1.2 Tema 2: Bättre kvalité och effektivitet 

Det andra temat som framkommer av informanternas utsagor har tematiserats till ”bättre kvalité 

och effektivitet”. Informanten D berättar att sammanslagningen till ett förbund handlade om att 

effektivisera samt höja kvalitén på verksamheten. 

”Det första handlade om att bedriva verksamheten effektivt att helt enkelt till längre 

kostnad. Det andra och kanske mest, den mest, tunga delen i själva nyttan med 

sammanslagningen det var ju att vi ville ha en kvalitetshöjning på verksamheten.” 

-Informant D, Citat 10 

”Så det skulle jag vilja säga det var de tunga, den tunga argumentationen i varför 

vi valde då att gå tillsammans. Gå ihop. Så både kvalité och effektivitet.” 

-Informant D, Citat 11 

 

Här anger även informanterna A, B och C samma uppfattning, som informanten D, genom att 

berätta att det alltid finns intresse av att effektivisera, få en effektivare organisation och få mer 

arbete utfört för samma kostnad.  

”[…] så har man ju intresse av att effektivisera […]” 

-Informant A, Citat 12 
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”[…] man ser det som liksom att rationalisera och kunna plocka bort tjänster men 

det var aldrig på tal liksom utan man vill kunna få en effektivare organisation 

genom att samutnyttja […]” 

-Informant A, Citat 13 

”Ja, det var ju utifrån ett effektivitetsperspektiv. Att ta vara på resurserna och det 

var ett ekonomiskt perspektiv också att få en, vad ska jag säga, en effektivare 

organisation.” 

-Informant B, Citat 14 

”[…] effektivitet och nyttjande av samhällsresurserna utifrån ett 

samhällsperspektiv.” 

-Informant B, Citat 15 

”Och för (kommunens) del då så var vårt kommunalråd som gillade effektiv 

verksamhet och hon tyckte att det här, om vi är beredda och flera kommuner, så 

kan vi väl sätta luppen på den.” 

-Informant C, Citat 16 

 

Informanten A uttrycker även att verksamheten blir mindre sårbar vilket kan tolkas handla om 

att kunna utföra de uppdrag som åligger räddningstjänsten att genomföra utan att minska på 

kvalitén.  

”Framgångarna är ju att vi blir effektivare och mindre sårbart.” 

-Informant A, Citat 17 

 

Vidare uttrycker informanten C andra orsaker till förbundsbildningen som bland annat handlar 

om ökad slagkraft och attraktivitet vilket även detta kan tolkas handla om att kunna effektivisera 

samt höja kvaliteten på verksamheten.  
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”Ökad slagkraft, mindre sårbarhet, ökad attraktivitet, synergier vid investeringar, 

lokaloptimering. Ja, där är väldigt många.” 

-Informant C, Citat 18 

 

Vidare kan det även påpekas att alla informanternas utsagor har en koppling mellan effektivitet 

och ekonomiska fördelar. Det kan tolkas att dessa två faktorer går hand i hand där ekonomiska 

fördelar uppstår och kan erhållas när effektiviserande åtgärder genomförs.  

”[…] dels tror jag att man skulle se att man skulle få ekonomiska fördelar […]” 

-Informant A, Citat 19 

”[…] effektivitet och mer pang för pengarna, kan man säga.” 

-Informant A, Citat 20 

”Och det uppnår man just genom att ta vara på varandras kompetens och kunskap, 

organisatoriska förutsättningar, ekonomiska förutsättningar […]” 

-Informant B, Citat 21 

”Och det bli ju egentligen rationellare ekonomiskt för de egna organisationerna 

och förmodligen mindre spill och lägre samhällskostnader och försäkringsbolag 

och annat.” 

-Informant C, Citat 22 

 

Tolkning av Tema 2: Bättre kvalité och effektivitet 

Det kan antagas från ett nyinstitutionellt perspektiv att även här har en imiterade kraft, enligt 

Meyer & Rowan (1977) och DiMaggio & Powell (1983), uppstått. Redogörelserna från 

informanterna (citat 10 – 22) kan tolkas att sammanslagningar och förbundsbildningar inom 

räddningstjänsten är något som höjer kvalitén samt effektiviteten genom en förbundsbildning. 

Strävan efter effektivitet kan ha resulterat i att organisationsformen räddningstjänstförbund, har 

blivit en institutionaliserade produkt, som uppnått en status innehållande kraftfulla myter 

gällande kvalité och effektivitet, som enligt Meyer & Rowan (1977) och DiMaggio & Powell 

(1983) får andra organisationer, i detta fallet de tre kommunerna, som befinner sig i samma 
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organisatoriska fält att vilja anta dem. Förklaringen skulle kanske vara att 

räddningstjänstförbund är den nya legitima produkten, som enligt DiMaggio & Powell (1983), 

gör mindre framgångsrika räddningstjänster, som genomför och bildar räddningstjänstförbund, 

verkar både effektivare samt framgångsrika samtidigt som det inte kostar alltför mycket. Vidare 

kan det även tolkas, av redogörelserna från informanterna, att förbundsbildningen även kommer 

generera ekonomiska fördelar (citat 10, 14, 19, 20, 21 & 22). Detta kan ha bidragit till 

kommunernas vilja att förändra räddningstjänstorganisation och därmed skapa yttre legitimitet 

genom att vara effektiva samt ekonomiska, enligt både Meyer & Rowan (1977) och DiMaggio 

& Powell (1983), genom en sammanslagning med andra kommunala räddningstjänster och 

därmed bilda ett räddningstjänstförbund. Ur ett garbage-can perspektiv enligt Cohen, March & 

Olsen (1972) kopplat med informanternas utsagor (citat 10 – 22) kan det antagas att det funnits 

problem med att räddningstjänsterna inte var tillräckligt effektiva samt att arbetet inte utfördes 

med tillräcklig kvalité. Enligt Cohen, March & Olsen (1972) kan problemen komma utifrån 

men även inifrån organisationen där det har iallafall engagerat kommunerna att se över 

organisationsformen och därmed fått dem att agera. Det kan tolkas att detta problemet om 

effektivitet har legat i ”soptunnan” och väntat på en lösning som skulle uppkomma och tilläggas 

i tunnan så att problemet och en lösning skulle kunna kopplas samman. Detta kan ha möjliggjort 

till kommunens vilja att förändra räddningstjänstorganisation genom en sammanslagning med 

andra kommunala räddningstjänster, för att förbättra kvalitén, effektivitet samt ekonomi, och 

därmed bilda ett räddningstjänstförbund. Ur ett domänperspektiv, enligt Kouzes & Mico 

(1979), kopplat med utsagorna från informanterna (citat 10 – 22) kan det antagas att det skett 

en önskan från politiker och kommunledning att utföra kvalitetshöjningar och effektivisering 

av räddningstjänsterna och därmed erhålla ekonomiska fördelar. Detta kan förklaras med att 

styrningsprinciperna för både den politiska samt den administrativa domänen enligt Kouzes & 

Mico (1979) består av att få legitimitet från dess väljare respektive hierarkisk kontroll och 

samordning. Ur ett politiskt perspektiv kan det tolkas att om inte verksamheten effektiviserades 

för att försöka spara på kommunala skattepengar skulle deras legitimitet som politiker minska 

medan ur ett administrativt perspektiv har kostnads- samt produktionseffektivitet, enligt det 

privata näringslivet, alltid varit framgångskriterier. Detta kan ha resulterat i politikernas samt 

kommunledningens vilja att förändra räddningstjänstorganisation genom en sammanslagning 

med andra kommunala räddningstjänster, för att förbättra kvalitén, effektivitet samt ekonomi, 

och därmed bilda ett räddningstjänstförbund. 
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5.1.3 Tema 3: Utveckla samverkan 

Det tredje temat som framkommer av informanternas utsagor har tematiserats till ”utveckla 

samverkan”. Informanten A berättar att redan 2007 önskades att samverkan mellan 

kommunerna skulle utvecklas ytterligare men det som framhölls var även att den befintliga 

goda samverkansandan som fanns skulle bevaras.  

”[…] men en är ju att man redan att 2007 ville utveckla samverkan eller samarbetet 

ytterliga.” 

-Informant A, Citat 23 

”[…] det man framhöll att man skulle bevara eller fortsätt utveckla var den goda 

samverkansandan som fanns.” 

-Informant A, Citat 24 

 

Genom att kunna lämna de befintliga civilrättsliga avtalen, för de operativa tjänsterna, uttrycker 

informanten A att det utökade samverkan skulle omfatta andra arbetsområden och inte minst 

inom förebyggande.  

”[…] man skulle framförallt också öka samverkan inom andra områden inte minst 

förebyggande […].” 

-Informant A, Citat 25 

 

Här anger även informanterna C och D samma uppfattning, som informanten A, genom att 

berätta att det fanns en vilja att ingå i ett större sammanhang samt att räddningstjänstuppdraget 

utförs bäst i samverkan med andra i ett större geografiskt område. 

”Det fanns en vilja, till att gå ihop i ett större sammanhang […]” 

-Informant C, Citat 26 

”[…] att räddningstjänst utförs bäst i samverkan i ett större geografiskt område.” 

-Informant D, Citat 27 
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Tolkning av Tema 3: Utveckla samverkan 

Från ett nyinstitutionellt perspektiv, enligt Meyer & Rowan (1977) och DiMaggio & Powell 

(1983), kopplat med informanternas utsagor (citat 23, 26 & 27) kan det tolkas att en normerande 

kraft från socialisering uppstått. Detta kan ha resulterat i att beslutsfattarna, inom 

räddningstjänstensorganisatoriska fält, får gemensamma förväntningar på hur en verksamhet 

ska utvecklas. Detta kan ha, likt med strävan efter kvalité och effektivitet ovan, resulterat i att 

organisationsformen räddningstjänstförbund, har blivit en institutionaliserade produkt, som 

uppnått en status innehållande kraftfulla myter gällande effekter av samverkan, som enligt 

Meyer & Rowan (1977) och DiMaggio & Powell (1983) får andra organisationer, i detta fallet 

de tre kommunerna, som befinner sig i samma organisatoriska fält att vilja anta dem. 

Förklaringen skulle kanske vara att räddningstjänstförbund är den nya legitima produkten som, 

enligt DiMaggio & Powell (1983), gör mindre framgångsrika räddningstjänsterna, som 

genomför och bildar räddningstjänstförbund, verkar utnyttja resurserna bättre genom 

samverkan och därmed anses vara både effektivare och framgångsrikare samtidigt som det inte 

kostar alltför mycket. Detta skulle kunna enligt både Meyer & Rowan (1977) och DiMaggio & 

Powell (1983) vara för att skapa yttre legitimitet, från kommuninvånare och samhället i övrigt, 

som kan användas för att stärka organisationen. Detta kan även utgöra en möjlighet som kan 

bidragit i en önskan att vilja förändra räddningstjänstorganisation genom en förbundsbildning 

med andra kommunala räddningstjänster och därmed bilda ett räddningstjänstförbund. Ur ett 

garbage-can perspektiv enligt Cohen, March & Olsen (1972) kopplat med informanternas 

utsagor (citat 23 – 27) kan det antagas att det funnits problem med att räddningstjänsterna inte 

utnyttjat resurserna tillräckligt effektivt. Enligt Cohen, March & Olsen (1972) kan problemen 

komma både utifrån samt inifrån organisationen men det har iallafall engagerat kommunerna 

till att se över organisationsformen och därmed fått dem att agera. Det kan tolkas att detta 

problem med onyttjade av resurser har legat i ”soptunnan” och väntat på en lösning som skulle 

uppkomma och tilläggas i tunnan så att problemet och lösningen skulle kunna gripa tag och 

finna varandra. Detta kan ha möjliggjort till kommunens vilja att förändra 

räddningstjänstorganisation genom en sammanslagning med andra kommunala 

räddningstjänster, för att förbättra nyttjandet av resurserna genom utökad samverkan, och 

därmed bilda ett räddningstjänstförbund. Ur ett domänperspektiv, enligt Kouzes & Mico 

(1979), kopplat med utsagorna från informanterna (citat 23 – 27) kan det antagas att det uppstått 

en vilja från politiker och kommunledning om att utnyttja resurserna mer effektivt och 

förmodligen till en bättre ekonomisk fördel. Detta kan förklaras med att styrningsprinciperna 

för både den politiska samt den administrativa domänen som enligt Kouzes & Mico (1979) 
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består av att få legitimitet från dess väljare respektive hierarkisk kontroll och samordning. Ur 

ett politiskt perspektiv kan det tolkas att om inte verksamheten effektiviserades, genom bättre 

utnyttjande av resurserna, för att försöka spara på kommunala skattepengar skulle deras 

legitimitet som politiker minska medan ur ett administrativt perspektiv har kostnads- samt 

produktionseffektivitet, enligt det privata näringslivet, alltid varit framgångskriterier. Detta kan 

ha resulterat i politikernas samt kommunledningens vilja att förändra 

räddningstjänstorganisationen genom en förbundsbildning med andra kommunala 

räddningstjänster, för att förbättra nyttjandet av resurserna genom utökad samverkan, och 

därmed bilda ett räddningstjänstförbund. 

 

5.2 Avvikande teman 

Som nämnts tidigare finns avvikelser från informanterna A och B samt informanten C vilket 

kommer redogöras nedan.  

 

5.2.1 Tema 4: Förutbestämt 

Det första avvikande temat som främst informanten B utrycker, med stöd av informanten A, 

har tematiserats till ”förutbestämt”. Informanten B uttrycker att det var väldigt tydligt att 

uppdraget var att bilda ett räddningstjänstförbund och att detta räddningstjänstförbund skulle 

bildas även om det enbart bestod av två kommuner.  

”Om det så bara är (kommun) och (kommun) så ska det bli ett förbund där mellan.” 

-Informant B, Citat 28 

”Och (kommun) var mycket tydliga med att (kommun) skulle bilda förbund oavsett 

om det bara var en kommun som skulle gå med, och det var väldigt tydligt.” 

-Informant B, Citat 29 

”Inte som jag upplever det. Nej, det var tydligt. Uppdraget var kommunalförbund.” 

-Informant B, Citat 30 

 

Även informanten A redogör samma uppfattning, som informanten B, genom att ange att två 

kommuner var väldigt drivande i att ett räddningstjänstförbund skulle genomföras och bildas.  
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”Men jag tror att (kommun) och (kommun) var så liksom dom var så på att det här 

skulle genomföras […]” 

-Informant A, Citat 31 

 

Vidare uttrycker informanten B att utredningarna, som låg till grund för sammanslagningen, 

var lagda utredningar. Informanten redogör att lagda utredningar, enligt denne, innebär att 

resultatet av utredningarna var förutbestämt då uppdraget var så tydligt uttalat att det skulle 

bildas ett räddningstjänstförbund.  

”För att uppdraget var tydligt, uppdraget var tydligt, vad man skulle komma fram 

till för resultat i utredningen. Så det var vad jag menade; att det var en lagd 

utredning.”  

-Informant B, Citat 32 

”Med lagda utredningar menar jag att förutsättningarna för att ta fram en 

utredning, var så, vad ska jag säga… Resultatet utav de utredningarna var 

förutbestämt från uppdragsgivaren.” 

-Informant B, Citat 33 

 

Tolkning av Tema 4: Förutbestämt 

Här kan det antagas att, från ett nyinstitutionellt perspektiv, det bland annat uppstått både en 

imiterade kraft, från kommunernas sida, samt en normativ kraft från konsultfirmorna som 

genomfört utredningarna. Redogörelserna från informanten B kan tolkas som att kommunerna 

redan hade bestämt vilken organisationsform som skulle bildas (citat 28 – 31). Detta kanske 

eftersom räddningstjänstförbund är den nya legitima produkten som, enligt DiMaggio & Powell 

(1983), gör mindre framgångsrika räddningstjänster, som genomför och bildar 

räddningstjänstförbund, verka framgångsrika samtidigt som det inte kostar alltför mycket. Den 

normativa kraften som kommer från konsultfirmorna, som genomfört utredningarna, kan tolkas 

vara ett sätt att skapa både inre samt yttre legitimitet. Då dessa konsultfirmor blivit en universal 

lösning på olika problem, som enligt både Meyer & Rowan (1977) och DiMaggio & Powell 

(1983) kunde ha använts för att stärka förslaget (citat 32 & 33) med förbundsbildning. Vidare 

ur ett nyinstitutionellt perspektiv kopplat med informanternas utsagor (citat 28 – 31) kan det 
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även tolkas att organisationsformen räddningstjänstförbund, har blivit en institutionaliserade 

produkt, som uppnått en status innehållande kraftfulla myter gällande framgång, som enligt 

Meyer & Rowan (1977) och DiMaggio & Powell (1983) får andra organisationer, i detta fallet 

de tre kommunerna, som befinner sig i samma organisatoriska fält att vilja anta dem. Detta kan 

ha resulterat till kommunernas vilja att förändra räddningstjänstorganisation genom en 

sammanslagning med andra kommunala räddningstjänster och därmed bilda ett 

räddningstjänstförbund. Ur ett garbage-can perspektiv enligt Cohen, March & Olsen (1972) 

kopplat med informanternas utsagor framkommer specifikt att för två kommunerna var 

sammanslagningen och förbundsbildningen något som bara skulle genomföras (citat 30 – 33) 

även om de andra kommunerna inte önskade vara delaktiga. Enligt Cohen, March & Olsen 

(1972) brukar lösningen vara nya tekniker, utbildningar, intryck eller någon annans produkt 

som framstår som ett svar på en lösning. Det kan tolkas att lösningen, att vilja sammanslå och 

bilda ett räddningstjänstförbund, legat i ”soptunnan” och väntat på ett eller flera problem skulle 

uppstå och läggas i tunnan så att lösningen och problemet skulle kunna finna samt gripa tag i 

varandra. Detta kan ha möjliggjort orsaken till kommunens vilja att förändra 

räddningstjänstorganisation genom en sammanslagning med andra kommunala 

räddningstjänster, för att anses som legitima, och därmed bilda ett räddningstjänstförbund. 

 

5.2.2 Tema 5: Bryta tradition 

Utöver det första avvikande temat, enligt ovan, finns ännu ett tema som anses vara avvikande 

som informanten C anger vilket har tematiserats till ”bryta tradition”. Informanten C uttrycker 

sin upplevelse att räddningstjänsten är en innesluten organisation, som så många andra kårer, 

där en sfär utvecklas bestående av lojalitet och kamratskap. Denna sfär kan ge upphov till att 

kåren, som i detta fallet är räddningstjänsten, glömmer bort sitt uppdrag som faktiskt är fastställt 

av kommunledningen. 

”Alla kårer, militär, polis och räddningstjänst blir väldigt tajta och ibland lite 

syrebrist kan det bli inne. Och man glömmer sitt uppdrag och kanske då också 

tappar sin effektivitet.” 

-Informant C, Citat 34 
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Detta verkar vara något som kommunledningen inte kan acceptera och därmed önskar att 

granska kåren och dess sfär och på så vis hitta andra inflytande sätt att kunna påverka och 

förändra kårens attityd och inställning till vad kommunledning anser är acceptabelt.  

”Alltså från kommunledning gillar man inte att det sitter ett gäng ute och tycker att 

vi är så viktiga i vår verksamhet så vi vill inte alls samarbeta eller vi vill sköta vårt, 

vi behöver inte genomlysas om vi är effektiva eller inte. Det gillar man inte ur ett 

kommunledningsperspektiv, tvärt om. Då vill man ju snarade tycka att det dags 

sätta lite ljus på den verksamheten.” 

-Informant C, Citat 35 

 

Vidare anger informanten C att räddningstjänsten är en väldigt mansdominerad kår och en 

förändring av organisationsstrukturen skulle kanske öppna upp dörrarna för en mer 

könsbalanserad fördelning inom organisationen och därmed kanske öka räddningstjänsten yttre 

legitimitet. 

”[…] det var en väldigt manlig, könsmässig obalans och då fanns väl också en 

tanke att bildar vi en större organisation så blir det lättare att få även tjejer eller 

kvinnor kan trivas i räddningstjänsten eller få legitimitet.” 

-Informant C, Citat 36 

 

Tolkning av Tema 5: Bryta tradition 

Ur ett domänperspektiv, enligt Kouzes & Mico (1979), kopplat med informantens utsagor (citat 

34 & 35) kan det antagas att det skett en konflikt mellan dessa två olika domäners 

styrningsprinciper där kåren önskar autonomi och självreglering medan kommunledningen 

önskar hierarkisk kontroll och samordning. Här kan det tolkas att kåren önskade fortsätta med 

sina ordinarie uppgifter som de själva kunnat bestämma, utveckla och genomföra, som utgår 

från den professionella domänens kriterier. Medan kommunledningen anser att detta 

handlingssätt inte kan fortsätta och önskade bättre kontroll och samordning utifrån den 

administrativa domäns kriterier. Eftersom varje domän har separata styrningsprinciper och 

normer om hur legitimitet uppnås kan enligt Kouzes & Mico (1979) interaktionen mellan 

domänerna präglas av oenighet vilket kan ha resulterat i en kommunens vilja att förändra 

räddningstjänstorganisation. Genom bildandet av ett räddningstjänstförbund med andra 
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kommunala räddningstjänster var förhoppningen kanske att skapa bättre förutsättningar för de 

två domänerna. Ur ett nyinstitutionellt perspektiv kopplat med informantens utsaga (citat 36) 

kan det även tolkas att kommunledningen försöker omorganisera verksamheten så att 

räddningstjänsten ska bli en god arbetsplats samtidigt som den är med i tiden gällande att skapa 

förutsättningar så balans mellan könen på arbetsplatsen kan uppkomma. Detta skulle kunna 

enligt både Meyer & Rowan (1977) och DiMaggio & Powell (1983) skapa yttre legitimitet som 

kan användas för att stärka organisationen och därmed utgöra en möjlighet som kan ha bidragit 

till en förändring att vilja förändra räddningstjänstorganisation genom en förbundsbildning med 

andra kommunala räddningstjänster och därmed bilda ett räddningstjänstförbund. Ur ett 

garbage-can eller soptunneperspektiv enligt Cohen, March & Olsen (1972) kopplat med 

informantens utsaga framkommer att problem med obalans av könsfördelningen (citat 36) samt 

att domänernas styrningsprinciper verkar kollidera (citat 34 & 35) med varandra inom en 

kommunens räddningstjänst. Enligt Cohen, March & Olsen (1972) kan problemen komma både 

utifrån samt inifrån organisationen, vilket det verkar ha gjort i detta fallet, som både har irriterat 

samt engagerat kommunledningen till att agera. Det kan tolkas att dessa två problem, har för 

kommunen, legat i ”soptunnan” och väntat på en lösning som skulle uppkomma och tilläggas i 

tunnan så att problemet och lösningen skulle kunna kopplas samman. Detta kan ha bidragit till 

kommunens vilja att förändra räddningstjänstorganisation genom en förbundsbildning med 

andra kommunala räddningstjänster, för att anses legitima, och därmed bilda ett 

räddningstjänstförbund. 
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6 Avslutning 

Detta avslutande kapitel redogör för analysens resultat, besvarar uppsatsens frågeställningar 

samt jämför det analyserade resultatet med tidigare forskning. Vidare kommer även uppsatsens 

begränsningar, dess forskningsbidrag samt förslag till vidare forskning att redogöras. 

 

6.1 Slutdiskussion 

Genom att analysera informanternas redogörelser har förståelse samt utökad kunskap om 

orsaker till sammanslagningar för kommunerna inom Skåne nordväst kunnat beskrivas samt 

förklaras. Utgångpunkterna för uppsatsen har inte haft till syfte att jämföra resultat, effektivitet, 

budget eller andra jämförelser. Den har heller inte haft i syfte att avgöra om kommunala 

förbundsbildningar inom räddningstjänsten är positiva eller negativa ur samhällsekonomisk- 

eller ur samhällsnyttoperspektiv. Uppsatsens primära syfte har varit att försöka förstå varför 

sammanslagningar inom räddningstjänsten sker, genom att tolka tjänstemännens uppfattningar 

kring beslutet om förbundsbildningen. Uppsatsen har även haft för avsikt att försöka besvara 

två frågeställningar, där den första frågeställningen är: 

 

Frågeställning 1 –  Hur uppfattade tjänstemännen argumenten samt beslutet om 

förbundsbildningen till Räddningstjänsten Skåne Nordväst? 

 

Det som framkommer av informanternas redogörelser är bland annat att förbundsbildningar 

inom räddningstjänsten är en naturlig utveckling där kommunerna önskade visa att de kunde 

genomföra sammanslagningar även inom Skåne nordväst. Till detta uttrycker en av 

informanterna att sammanslagningen därför redan var bestämt och skulle genomföras oavsett 

vilka om enbart två kommuner skulle ingå. Vidare redogör även informanterna att kommunerna 

ville effektivisera organisationen genom att utveckla samverkan och resursanvändning med 

förhoppningar om bättre kvalité av arbetet och även ekonomiska fördelar. En av informanterna 

uttryckte att räddningstjänsten som organisation ibland kan tyckas instängd och vara i behov av 

att luftas och genomlysas. Detta har föranlett till tolkningen och tematisering om tre 

gemensamma uppfattningar men även två skilda. De gemensamma uppfattningarna och därmed 

argumenten för sammanslagningen har tematiserat till förväntad utveckling, bättre kvalité och 

effektivitet samt utveckla samverkan medan de skilda uppfattningarna har tematiserat till 

förutbestämt och bryta tradition.  
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Vilka slutsatser kan då dras från denna studie om även resultatet från annan forskning 

kring sammanslagningar också beaktas? Det tycks finnas en koppling mellan denna studies 

andra tema; bättre kvalité och effektivitet och tidigare studier gällande ekonomiska fördelar och 

effektivitetsvinster (Choi & Brommels, 2009; Bogue et al., 1995; Bazzoli et al., 2002) samt 

omorganisering på grund av outnyttjad arbetskapacitet (Barro & Cutler, 1997; Wicks, Meyer & 

Carlyn, 1998). Orden kvalité och effektivitet kan innehålla olika perspektiv, men för det mesta 

handlar det om hur en organisation på bästa sätt omvandlar resurser till produkter eller tjänster. 

Dessa produkter eller tjänster ska erhålla ett marknadsvärde som sedan medför det bästa 

ekonomiska resultat. Här tycks det att argumentet ekonomiska fördelar, effektivitetsvinster och 

omorganisering på grund av outnyttjad arbetskapacitet kan vara i linje med studiens andra tema; 

bättre kvalité och effektivitet. Det framkom dock ingen koppling mellan argumentet sammanslå 

tjänster och minimera dubbelarbete (Bogue et al.,1995: Bazzoli et al., 2002; Barro & Cutler, 

1997; Wicks, Meyer & Carlyn, 1998) och resultatet av denna studie. Vidare framgick det heller 

inte av studiens resultat att det finns någon koppling till argumenten av Alexander & Morrisey 

(1988) och Brooks & Jones (1997) studier som ansåg att främst svaga organisationer ville 

sammanslås med starkare för att dra nytta av marknadsmöjligheter. Vidare gällande de 

avvikande argumenten kan det även finns en svag koppling mellan studiens femte tema; bryta 

tradition och tidigare studier gällande att åtgärda interna brister (Bazzoli et al. 2004). Det kan 

tolkas att inom räddningstjänsten uppstod en konflikt mellan två olika domäner som gav upphov 

till en omorganisation. Detta kan därmed anses att argumentet att åtgärda interna brister är i 

linje med studiens femte tema; bryta tradition. De gemensamma nämnarna, mellan denna studie 

och tidigare studier, anses då vara ekonomiska fördelar, effektivitetsvinster och omorganisering 

på grund av outnyttjad arbetskapacitet kopplat till temat; bättre kvalité och effektivitet. Där även 

en svag koppling finns mellan argumentet att åtgärda interna brister och temat; bryta tradition. 

Uppsatsens sekundära syfte har varit att försöka förstå samt belysa de bakomliggande 

orsaker till beslutet om sammanslagningen och förbundsbildningen. Den andra frågeställningen 

som uppsatsen har för avsikt att besvara är: 

 

Frågeställning 2 –  Vilka orsaker kan ha lett till sammanslagningen och förbundsbildningen 

av Räddningstjänsten Skåne Nordväst? 

 

Vid analysen av informanternas redogörelser uppkommer flera olika orsaker som kan ha lett 

till beslutet att genomföra en sammanslagning och förbundsbildningen. Det som främst 

framkommer är tolkningen att förbundsbildningen har skett på grund av effektivisering samt 
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strävan efter framgång. Viljan att effektivisera verkar ha uppkommit ur önskan kopplande till 

bättre utnyttjande av resurser, kvalité i arbetet samt ekonomisk vinning där lösningen blev att 

bilda ett räddningstjänstförbund. Strävan efter både effektivisering samt framgång resulterade 

i en organisationsförändring vars institutionella myter om effektivitet gällande 

resursutnyttjande, arbetskvalité samt ekonomi har gjort organisationsmodellen 

räddningstjänstförbund till den nya legitima produkten som kommunerna Helsingborg, 

Ängelholm och Örkelljunga valde att imitera. Genom att framhäva argumentationen om bättre 

effektivitet och kvalité vid förbundsbildningen kunde, i enlighet med Trautwein (1990), en 

stödjande argumentation för att kanske kunna sälja in produkten förbundsbildningar som en 

attraktiv organisationsform. Genom att även vara med i trenden och bilda ett 

räddningstjänstförbund kan kommunerna visa att de är framgångsrika liksom andra 

räddningstjänstförbund och därmed erhålla en viss legitimitet från samhället som, enligt Meyer 

& Rowan (1977), behövs för att enklare kunna överleva som organisation. 

Som avslutning får jag uppfattningen, efter informanternas redogörelser, att kommunerna 

redan hade siktet inställt på vad de ansåg var en attraktiv lösning, dvs att bilda ett 

räddningstjänstförbund, som grundades på bättre samverkansutveckling, arbetskvalité samt 

effektivisering. Genom att följa den gällande trenden, inom räddningstjänstområdet, och 

därmed bildandet av Räddningstjänsten Skåne Nordväst har kommunerna inte behövt "uppfinna 

hjulet" igen. Istället har de omorganiserat sig efter en erkänd och legitim organisationsmodell 

vilket i praktiken innebär att imitera och härma andra legitima och framgångsrika 

räddningstjänster. En slutsats av studien kan då tolkas att sammanslagningen och 

förbundsbildningen av Räddningstjänsten Skåne Nordväst främst har drivits som ett 

moderniseringsarbete för att avveckla en gammal organisationsform, den traditionella 

räddningstjänsten, i syfte att ersätta den med den nyare och legitimare organisationsformen, 

räddningstjänstförbund, som förmodligen har speglat de myter som finns i organisationens 

institutionella omgivning. 

 

6.2 Uppsatsens begränsningar, forskningsbidrag samt förslag till vidare 
forskning 

Uppsatsens begränsningar består utav tre perspektiv som handlar om de teorier som uppsatsen 

grundas på, valet av undersökningsenheten Räddningstjänsten Skåne Nordväst och Giddens 

(1987) fenomen ”dubbel hermeneutik”. Det första perspektivet, teorierna som uppsatsen 

grundas på, anses efter reflektion vara väldigt komplexa teorier som stundtals har varit både 
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svåra att applicera och använda men även gett upphov till många olika funderingar. Det svåraste 

har varit att det har uppkommit många skärningspunkter och kontaktytor, både svaga och starka, 

mellan dessa teorier och informanternas redogörelser vilket har medfört att det varit svårt att få 

ner alla tankar, funderingar, idéer och analyser i skrift. Här hade en ytterligare kollega till 

uppsatsen kunnat gett bättre utrymme för mer diskussioner, argumentationer samt tolkningar 

av informanternas redogörelser med hänvisning till de redogjorda teorierna. Det andra 

perspektivet, valet av undersökningsenheten, anses efter reflektion även ha varit komplexa 

organisationer att försöka undersöka. Räddningstjänstförbundet, innan sammanslagningen, 

bestod av tre olika kommuner med respektive kommunfullmäktige, kommunstyrelser, nämnder 

och räddningstjänster. Det svåraste här har varit att avgöra om informanternas redogörelser har 

varit tillräckliga för att kunna återge en korrekt beskrivning om förbundsbildningen och därmed 

kunna komma tillräckligt på djupet för att uppnå uppsatsen frågeställningar samt dess syfte. 

Här hade ett mindre avgränsande område, exempelvis en kommuns perspektiv, kunnat väljas 

som förhoppningsvis medfört en djupare förståelse om vilka orsaker och argumentationer som 

fanns vid beslutet till förbundsbildningen i enlighet med uppsatsens frågeställningar och dess 

syfte. Det tredje perspektivet reflekteras över är fenomenet ”dubbel hermeneutik”. Studien 

baseras på en hermeneutisk ansats där redogörelserna från informanterna har bearbetats och 

tolkats, utifrån deras uttalade upplevelser, samt där mina personliga värderingar återfinns i 

tolkningsprocessen. Resultatet har genererat en slutsats men dock kvarstår frågan ”hur mycket 

kan detta fenomen ha påverkat resultatet?” Detta är svårt att tydligt avgöra hur mycket, men 

detta har försökts att undvika genom att kontinuerligt ifrågasätta om analysen och tolkningen 

grundas på informanternas redogörelser eller min privata kunskap och arbetserfarenhet inom 

räddningstjänstområdet.  

Kunskapsmässigt bidrar studien till forskning som betraktar räddningstjänsten i ett större 

sammanhang, och specifikt utifrån ett organisationsteoretiskt perspektiv. Som formativ 

undersökning bidrar den till forskning om fenomenet sammanslagningar och förhoppningsvis 

även vidare att inspirera till ytterligare studier av räddningstjänsten ur ett organisationsteoretiskt 

perspektiv. För vidare forskning inom räddningstjänstområdet kan alla typer av organisations- 

och beslutteoretiska studier vara intressanta, men även fler studier kring just sammanslagningar 

och förbundsbildningar. Här skulle det vara intressant att intervjua politiker, då de är 

beslutsfattarna, och jämföra det med denna studie samt med tidigare forskning och studier inom 

andra undersökningsområden.   
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It´s sad to know I´m done. But looking back,  

I´ve got a lot of great memories. 

 

Bonnie Blair 
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Bilaga 1, Informationsbrev  

 

Hej! 

 

Mitt namn är Robert och jag läser ett magisterprogram, inom ämnesområdet Ledarskap och 

offentlig organisation, på Malmö Universitet. Nyligen påbörjade jag min magisteruppsats där 

jag önskar att studera offentliga organisationers sammanslagningar, där räddningstjänsten är 

min undersökningsenhet. Jag vill i min uppsats undersöka, beskriva samt förklara hur beslut 

om sammanslagning av en kommunal räddningstjänstorganisation blir till hos politiker och 

tjänstemän. 

 

Jag hade uppskattat om du hade velat ta dig tid för att medverka i en intervju om ca 30–60 

minuter. Medverkan i intervjun är dock helt frivillig där du har rätten att avsluta och lämna 

intervjun när du vill utan att ange orsak till varför. Du kommer, innan intervjun startas, att förses 

med ytterligare information om uppsatsen, uppsatsen syfte och på vilket sätt intervjun kommer 

att användas.  

 

I uppsatsen har jag tagit hänsyn till etiska principer, där du som intervjuad omfattas och skyddas 

av dessa. Intervjun kommer dock att spelas in med en ljudupptagare, där du säkras anonymitet 

genom att i intervjumaterialet kommer du att avidentifieras. Dvs. att inga personliga uppgifter 

kommer att avslöjas och intervjumaterialet kommer endast att användas för min uppsats där 

endast jag samt min handledare tar del av materialet. Intervjumaterialet kommer att behandlas 

konfidentiellt.  

 

Du kommer även vid intervjutillfället att få skriva under ett samtyckesbrev där du godkänner 

deltagande i studien.  

 

Du kan nå mig via mail eller telefon om du har några frågor. 

 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar, Robert Korosec  

 

Mobil,   0739-XXXXXX   

E-post,   XXXXXX@yahoo.se

mailto:robert_korosec@yahoo.se


Bilaga 2, Samtycksbrev 

 

 

Medverkan i Magisteruppsats,  

- inom ämnesområdet Ledarskap och offentlig organisation, Malmö Universitet. 

 

Syftet med magisteruppsatsens är att förstå varför samt belysa vad eller vilka orsaker som var 

bakomliggande beslutet om en organisationsförändring inom tre kommunala räddningstjänster 

att bilda ett gemensamt räddningstjänstförbund. 

Författare, Robert Korosec 

Handledare, Sissi Ingman 

 

 

Jag har informerats muntligt samt tagit del av bifogat skriftligt informationsbrev om studiens 

syfte. Jag är även medveten om att intervjun kommer att spelas in, enbart i forskningssyfte och 

kommer inte att spridas, samt att mitt deltagande i studien är frivilligt där möjligheten att avsluta 

intervjun kan ske när det önskas, utan att orsak behöver anges. 

 

Jag lämnar härmed mitt samtycke till att delta samt spelas in till ovanstående intervju. 

 

 

 

Datum & ort,   ………………………………………………………… 

Namnteckning,   ………………………………………………………… 

Namnförtydligande,  ………………………………………………………… 

 

 

 

 

 



Bilaga 3, Intervjuguide 

 

 

Inledning  

1. Berätta kort om dig själv och din tid inom [förvaltningen]? 

2. Hur ser du på din roll under processen med förbundsbildningen? 

Upplevelser om förbundsbildningens orsaker 

3. Vad anser du var orsaken för att vilja genomföra en sammanslagning till ett förbund? 

4. Hur anser du förslaget/idéen med en sammanslagning kom upp till diskussion? 

5. Uppkom det, enligt dig, andra alternativ än sammanslagning till förbund? 

6. Vilka samarbeten, anser du, fanns mellan Er räddningstjänst och andra 

räddningstjänstorganisationer? 

7. Fanns det andra sammanslagningar inom räddningstjänsten som ni kände till om? 

a. Hur påverkade andra räddningstjänstsammanslagningar beslutet? 

b. Fanns det några andra räddningstjänster som var en förebild? 

8. Vad är din reflektion om de två utredningarna om gemensam organisation av Public 

Partner? 

9. Hur stor påverkan, anser du, hade de två utredningarna om gemensam organisation av 

Public Partner? 

10. Utredningarna av Public Partner framkom inte direkt till något resultat om hur 

sammanslagningarna skulle bli i framtiden bara, som jag tolkar, vilka förutsättningar, 

önskemål samt resurser som fanns. Vad anser du om detta?    

Upplevelser om förbundsbildningens resultat 

11. Vad, anser du, skulle uppnås med en sammanslagning till räddningstjänstförbund? 

12. Vad, anser du, representerade framgång med sammanslagningen? 

13. Vem eller vilka, anser du, påverkades mest av sammanslagningen till ett förbund? 

14. Vem eller vilka, anser du, var viktigast att få acceptans från för sammanslagningen?  

Upplevelser om förbundsbildningens beslutsfattande 

15. Hur upplevde du beslutsprocessen vid sammanslagningen till förbund? 

16. Vilka drivkrafter, anser du, fanns vid beslutet för sammanslagning till förbund? 

17. Vilka hinder, anser du, fanns vid beslutet för sammanslagning till förbund? 

18. Fanns det, enligt dig, någon som var negativt inställd till sammanslagningen? 

19. Vad anser du om beslutet att sammanslå räddningstjänsterna till ett förbund? 

20. Vilka förväntningar hade du på sammanslagningen till förbund?   

Övrigt 

21. Finns det något du önskar att tillägga, som du anser kan vara till nytta för uppsatsen, 

gällande sammanslagningen till ett räddningstjänstförbund? 

 

 



Bilaga 4, Organisering av räddningstjänstförbund i Sverige 2017 

 

 

Figur 4. Organisering av räddningstjänstförbund i Sverige 2017. Källa SKL, Max Ekberg. 

Räddningstjänsten Jämtland 

Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen 

Medelpads Räddningstjänst 

Räddningstjänsten södra Hälsingland 

Gästrike Räddningstjänst 

Räddningstjänsten DalaMitt 

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund 

Räddningstjänsten Karlstadsregionen 

Bergslagens Räddningstjänst 

Nerikes Brandkår 

Västra Mälardalens Räddningstjänst 

Mälardalens Brand- och Räddningsförbund 

Räddningstjänsten Enköping-Håbo 

Brandkåren Attunda 

Storstockholms brandförsvar 

Södertörns brandförsvarsförbund 

Västra Sörmlands Räddningstjänst 

Räddningstjänsten Östra Götaland 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän 

Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 

Bohus Räddningstjänstförbund 

Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund 

Räddningstjänsten Storgöteborg 

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 

Räddningstjänsten Väst 

Höglandets Räddningstjänstförbund 

Värends Räddningstjänst 

Räddningstjänsten Östra Kronoberg 

Ölands Räddningstjänst 

Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås 

Räddningstjänsten Västra Blekinge 

Räddningstjänsten Östra Blekinge 

Räddningstjänsten Skåne Nordväst 

Räddningstjänsten Syd 

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 


