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Förord 
När man möter en brandman tänker flertalet på styrka och oräddhet. Trots att 
man logiskt kan räkna ut att de också har familj, sorg och glädje i sina liv är det 
inte det första man tänker på när man själv är nödställd. Men innanför uniformen 
och under hjälmen skymtar en livs levande människa med känslor och så här 
berättar en insatsledare om sitt första uppdrag som brandman: 
 

De var fyra ungdomar som dog i mitt första larm. (…) Där var några 

ungdomar som åkte i en bil och otroligt fort och mitt i kurvan får de 

kast på bilen och går av vägen och rätt in i en träddunge. Fyra döda. 

Det var mitt första larm som brandman. Jag hade aldrig sett en död 

människa i mitt liv och helt plötsligt dyker det upp fyra. Tre hittade vi 

och en hade kastats ur en bra bit därifrån. Vi visste inte hur många de 

var. Så när vi gick och lyste där i mörkret på kvällen tyckte jag att 

där var en klädhög och det visade sig att det var en människa som låg 

där. Det kommer jag ihåg än idag. När jag passerar stället tänker jag 

på det än idag. 

 
Vi vill tacka för alla personliga möten och den intressanta och givande 
rundvisningen av Ängelholms brandstation. Vi fick för en liten stund prova på 
hur det är att vara brandman och det har känts som ett privilegium. Ett speciellt 
tack vill vi rikta till de personer som öppenhjärtigt har berättat om sin väg till 
insatsledare. Vi har fått ett rikt material att arbeta utifrån och det har överträffat 
vår förväntan. 
 
Vi kommer speciellt att minnas den lilla citronskivan som serverades till 
morgonfrallan, de glada skratten och den glädje som visade sig under våra 
besök.  
 
 

Christina & Petra 
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Inledning 
 
När alla andra springer ut och undan lågorna springer brandmännen in och släcker. En 
människas misstag med ett kvarglömt ljus eller en kastrull som har stått och torrkokat får en 
annan människa rätta till. Vi begår misstag dagligen, men oftast är dessa av en ringa art så att 
faran aldrig hinns kännas farlig eller okontrollerbar. Men ibland händer det som inte får 
hända, ett kvarglömt ljus på julafton, ett litet barn har gått för nära den förrädiska dammen 
eller du gör en vänstersväng som inte var så genomtänkt och olyckan är ett faktum och någon 
ringer 112.  
 
Brandmännen vet hur man gör. Med skicklig hand släcker de elden, dyker ned efter barnet 
och ger första hjälpen och klipper loss dig från den otäcka smällen. Likt hjältar intar de 
olycksplatsen och ställer till rätta det som aldrig skulle ha hänt. Men under 
brandmannakläderna finns också en människa som kan glömma ett ljus, få se sitt barn gå för 
nära kanten och göra den där ogenomtänkta vänstersvängen. Det tänker du inte på när du själv 
sitter i ”olyckans käftar”. Snarare andas du ut när de kommer med hjälmen på huvudet och sin 
utrustning, för då vet du att du kommer att få hjälp.  
 
Många gånger är detta en vardag för brandmännen att möta förvirrade, förskräckta och 
upprörda människor som behöver hjälp av något slag. Brandmännen kan inte tillåta sig själva 
att gå upp i dessa känslor utan måste fokusera på vad som ska göras samtidigt som de måste 
tänka på sin egen säkerhet. De får se allt från självmord till stora besvärliga bussolyckor och 
detta ska de kunna hantera. Därför ställs det höga krav på brandmännen och på ledarskapet 
inom räddningstjänsten idag.  
 
Brandstationen är en sådan plats där inget är statiskt. Ingen dag är den andra lik och därmed 
vet man inte vad som kommer att förväntas av en. Kraven på att ledaren ska kunna tackla 
olika problem ställer krav på ledarskapet denne utövar.  
 

”Leadership is the process of influencing others to understand and agree about 
what needs to be done and how to do it, and the process of facilitating individual 
and collective efforts to accomplish shared objectives.” (Yukl, s. 8, 2005) 

 
Yukl (2005) diskuterar kring ledarskapets många aspekter i boken Leadership in 
organizations. Det han pekar på är att forskningen inte är eniga om hur ledarskapet ska 
definieras eller vad som ingår i det. De flesta verkar dock vara eniga om att ledarens påverkan 
på organisationen är tillräckligt stor för att det ska finnas anledning att studera ämnet 
ledarskap närmare (ibid, 2005). 
 
Alvesson (2004) menar att ledare på högre befattningar alltid influerar kulturen eftersom det 
är de som trycker på vad som är viktigt i en organisation och vad som inte är det. De påverkar 
också organisationens ramar för hur individen ska förstå företagets värld. Men det är också 
tvärtom, ledaren influeras och påverkas också själv av den kulturen som råder och därför 
påverkas också hans handlande. 
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Syfte och problemformulering 
Vårt syfte med uppsatsen är att försöka förstå hur ledarskapet samspelar med den kontext som 
ledaren befinner sig i och ledarskapet utövas inom denna. Vår utgångspunkt går att finna i 
Alvessons tanke om att ledarskapet utövas i en kulturell kontext, där de kulturella 
betydelserna ”formar och vägleder tänkande, känslorna och handlandet” (Alvesson, 2001. 
s.15). 
 
Vi vill försöka förstå på vilket sätt ledarskapet och kulturen skapar en dynamisk process som 
möjliggör och förhindrar ledaren i sitt utövande av ledarskapet genom att svara på uppsatsens 
frågeställning. 
 

Hur påverkar organisationskultur och ledarskap varandra i en organisation? 
 
Det här vill vi göra genom att analysera organisationskulturen och det ledarskap som utövas 
av insatsledarna inom Räddningstjänsten i Ängelholm.  

Disposition 
Uppsatsen är uppdelad i sju kapitel vilka vi har försett med enkla talande rubriker, för att du 
som läsare lättare ska kunna hitta det du specifikt söker efter. Kapitlet vi har döpt till 
inledning tar upp vår frågeställning samt syftet med uppsatsen. Bakgrunden har fått ett eget 
kapitel som följer. I det kapitlet behandlar vi den allmänna brandkårshistorien och hur 
räddningstjänsten ser ut idag. I detta kapitel förklarar vi de olika tjänstebeteckningar som 
florerar samt hur verksamheten är organiserad ute på larm, dessutom skriver vi om tidigare 
forskning. 
 
Under kapitlet metod berättar vi hur vi har gått till väga och hur vi valt att angripa ämnet. Det 
fjärde kapitlet i ordningen handlar om vår teori. Vi har använt oss av Philipsons teori om 
värdegrund och företagskultur samt Alvessons teori om organisationskultur. Du finner även 
Hersey och Blanchards teori om situationsanpassat ledarskap samt Hatch som skriver om 
auktoritet som maktbegrepp. Vi förklarar också olika ledarstilar samt lyfter upp teorin om 
kognitiva resurser. I femte kapitlet finner du vårt resultat från våra observationer samt 
intervjuer. Under kapitel sex låter vi teorierna belysa resultatet vilket blir vår analys. I sista 
kapitlet för vi en diskussion om vad vi har lärt oss under resans gång och en självrannsakan 
kommer att ske i detta kapitel. Vår målsättning är att du som läsare med lätthet ska kunna 
följa med i våra tankegångar och vi önskar dig en trevlig läsning. 
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Bakgrund 
Under detta kapitel kommer vi att berätta om brandkårens historia. Vi kommer att förklara de 
tjänstebeteckningar som återfinns inom organisationen för att det ska bli lättare att förstå 
materialet. Dessutom kommer vi att ge en förklaring på hur ledarskapet är uppbyggt ute på 
larm och vem som är räddningsledare och hur denna titel kan överräckas till ett högre befäl. 
Vi ger även bild av vad tidigare forskning säger om ledarskapet inom räddningstjänsten, 
ledarstilsförändring, organisationsförändring samt om organisationskultur. 

Brandkårens historia 
Sedan människan upptäckte elden har den värmt henne frusna nätter och den har gjort det 
möjligt för henne att tillreda sin mat på ett helt nytt sätt. Lika mycket som elden fascinerar 
människan och ses som en tillgång, lika mycket förskräcker den henne. Historien är kantad av 
fruktansvärda bränder som har ruinerat stora städer och byar. Skräcken har gjort att 
människan har blivit medveten om eldens effekter och har genom olika lagar försökt att förmå 
människan att bli mer varsam om den.  
 
Värmlands brandhistoriska skriver på sin hemsida att man förr fick böta om man var 
oansvarig med elden enligt Magnus Erikssons stadslag 1357 och då fick man böta oavsett om 
man kunde släcka branden själv eller inte. Bötesbeloppet kunde bli högre om det krävdes 
hjälp med släckningsarbetet med hjälp av yxa eller ämbar. Dessutom fick man böta om man 
slog omkull en vattentunna eller eldade i ett hus där det var olovligt. 1734 kunde man få böta 
om man inte visste brandorsaken. Brandvakter patrullerade på stadens gator och gränder och 
en polisliknande styrka vaktade stadens portar. Senare i historien under 1600-talet fick en 
person en förtroendepost som fjärdingsman vilken utsågs av befolkningen i var socken. Deras 
uppgifter var bland annat att kontrollera vådaeldning. 1723 försökte man få en central ledning 
över polis- och brandkår i hela riket. Utbildningen spelade inte så stor roll, ej heller 
intelligensen hos de män som skulle delta i släckningsarbetet däremot såg man till 
kroppsstyrka och att de var beskedliga samt svurit ed. 1874 års brandstadga ålades det varje 
stad eller poliskammare att undersöka brandorsaken (www.brandhistoriska.org).  
 
Magistratpersoner var befäl i större städer och dessa kunde kännas igen av olika brandtecken i 
form av bindlar eller brickor. Den myndigaste personen kunde med stöd av sin ställning 
ingripa i svåra fall. 1652 red drottning Kristina ut och såg till att de overksamma deltog i 
släckningsarbetet vid en Stockholmsbrand. För att göra släckningsarbetet effektivare uppstod 
frivilliga brandkårer. De arbetade sida vid sida om de allmänna kårerna och de hade många 
gånger bra redskap och deras brandmän hade regelbundna övningar. Först 1872 uppstod den 
första yrkeskåren i Göteborg för att två år senare bli en allmän brandkår. 1944 blev alla 
kommunerna skyldiga enligt brandlagen att ha ett brandförsvar (ibid). 

Räddningstjänsten idag 
(Källa: Kommunens handlingsprogram för räddningstjänst och skydd mot olyckor, 2004) 

 
Räddningstjänsten är en kommunal förvaltning vars organisation under 2004 anpassats till 
Lagen om skydd mot olyckor och därmed också de tre uppgifterna: att förebygga, 
förbereda/genomföra och uppföljning/åtgärder efter insats. I de förebyggande insatserna ingår 
att aktivt stödja, informera och hjälpa igång arbetsplatser med systematiskt 
brandskyddsarbete. De ska hålla utbildningar för framförallt kommunen och skolelever, men 
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även allmänheten, föreningar och organisationer som önskar information om brandsäkerhet. 
De ska vidare arbeta aktivt för att varje bostad ska ha minst en fungerande brandvarnare och 
att de automatiska brandlarmen ska minska i antal. Slutligen har de i det förebyggande arbetet 
också ansvaret för att risk- och sårbarhetsanalyser för Ängelholms kommun hålls 
uppdaterade. 
 
Förbereda och genomföra innebär att räddningstjänsten har ansvaret för att se till att det finns 
kvalificerad personal och rätt materiel för att kunna ge kommunens invånare professionell 
hjälp vid bränder och olyckor. En styrkeledare och tre brandmän ska kunna rycka ut inom 90 
sekunder sedan ytterligare en styrkeledare och fyra brandmän inom 6 minuter. Tiderna kallas 
för anspänningstider. Räddningsstyrkan ska kunna hantera rökdykning, släckning och 
livräddning med höjdfordon, släckning vid tankbilsolycka, losstagning av fastklämda i t.ex. 
trafikolyckor, räddningsinsatser i kustnära vatten, oljebekämpning, djurlivräddning, ras, 
skred, stormskada, översvämning, elolycka. 
 
När det gäller uppföljning och åtgärder efter insats ska räddningstjänsten bl a undersöka den 
olyckan som föranlett insatsen för att kunna klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet 
och insatsens genomförande. Resultatet ska ses som ett sätt att kvalitetssäkra insatserna och få 
en lärande organisation.  

Tjänstebeteckningar 
(Källa: observationer på Ängelholms Brandstation) 
 

Räddningschef: Det är chefen för brandstationen. Denna position kräver att man är utbildad 
brandingenjör. 
 
Brandingenjör: Denna befattning lyder under räddningschefen. När det är stora bränder då 
åker alltid brandingenjörer ut och de tar över ledarskapet på olycksplatsen. Denna befattning 
kan man enbart få genom en högskoleutbildning. 
 
Brandmästare eller insatsledare: Brandmästare är rekryterade underifrån i organisationen 
och har läst både till styrkeledare och till insatsledare. Förr kallades man brandmästare, men 
för bara ett år sedan bytte man namn till insatsledare. En insatsledare leder brandmännen ute 
på olycksplatsen. 
 
Brandförman eller styrkeledare: Brandförman hette man för ett år sedan, idag kallas man 
för styrkeledare. Styrkeledaren återfinns i varje brandmannagrupp om fyra personer och är 
arbetsledare i gruppen. Även denna befattning kan man bara komma till genom att man läser 
sig till det och man blir rekryterad från brandmännen. 
 
Brandman: Det är personen som åker ut på varje larm. Personen ska bland annat behärska 
dykning, rökdykning, trånga utrymmen och höga höjder. Blivande brandmän blir rekryterad 
antingen via annons eller att man har en SMO-utbildning. Personer som har en bakgrund som 
mekaniker, elektriker eller snickare är åtråvärda. Krav är att man ska klara det fysiska testet 
samt ha körkort. Det finns både heltidsarbetande brandmän och deltidsarbetande. De som 
arbetar heltid har större vana och är mer eller mindre självgående ute på larm. De som arbetar 
deltid kallas in då ordinarie styrka är ute på ett större larm samt om det skulle behövas 
förstärkning. Dessa får inte lika mycket träning då de oftast bara hinner byta om, åka ut en 
liten bit för att sedan vända om igen.  
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SMO-utbildning: Det är en tvåårig utbildning inom räddningsverket och räknas som en 
högskoleutbildning. De som läser gör praktik både inom den kommunala verksamheten och 
inom den privata sektorn. När de är färdiga brandmän har de en högre utbildning än ordinarie 
brandmän. Deras utbildning mäter sig med styrkeledarens. 

Organisationen ute på ett larm 
(Källa: observationer på Ängelholms Brandstation) 

 
När ett larm går åker oftast insatsledaren ut tillsammans med fyra brandmän varav en är 
styrkeledare. Insatsledaren blir räddningsledare ute på olycksplatsen. Det är han som leder 
arbetet på plats och polis samt ambulans går under hans ledning. Räddningsledaren ser till att 
olycksplatsen är säkrad så att hans mannar samt övriga inblandade kan arbeta ostört.  
 
När brandkåren får ett larm kommer det i olika nivåer beroende på omfattningen av olyckan. 
Nivå ett är mindre allvarligt. Ett nivå två larm kräver fem mannar inkluderat insatsledaren. Ett 
nivå tre larm ses som mer allvarligt och är kalkylerat att vara av den arten att den kräver lite 
mer därmed kallas deltidarna in så att de kan stå i beredskap. En larmnivå kan ändras ute på 
plats, när de med egna ögon ser omfattningen då höjer dem nivån på larmet vilket kräver 
ytterligare personal ut på plats. Höjs larmnivån kan ledningsnivån också höjas och det 
kommer då ut en brandingenjör som har högre rang och tar över titeln räddningsledare samt 
börjar leda olycksplatsen. Insatsledaren blir då istället skadeplatschef. På detta sätt kan en 
olycksplats byta räddningsledare på grund av arten och omfattningen av olyckan samt vilken 
expertis som behövs. Vid en omfattande olycka behöver man höja ledningsnivån för att man 
lättare ska kunna överblicka situationen Det kan vara så att det behövs fler brandmän från 
andra stationer eller brandmän som behöver vila eller mat.  
 
En stor olycka kan behöva delas in i olika sektorer för att lättare kunna kontrollera dem. Varje 
sektor har en ledare som sedan rapporterar upp till ytterligare en ledare och den ledaren kan 
ha ytterligare en ledare ovanför sig som då blir räddningsledare. Denna person i en så pass 
stor olycka samordnar de olika teamen samt håller kontakt med stationen ifall det behövs 
något till olycksplatsen. I slutändan kan det bli många nivåer av ledare och överlämnande av 
räddningsledartiteln det vill säga man lämnar över arbetet till den som har större kunskap och 
högre rang efter att ha kontrollerat behovet av en höjning av ledningsnivå.  
 
Denna station har cirka 500-600 larm per år vilket i genomsnitt blir 1 ½ larm om dagen. En 
deltidare kan bara få uppleva att de kommer ut på larm cirka 2-3 gånger per år men de blir 
många gånger inkallade till stationen för att sitta i beredskap ut i fall att det behövs, då kan en 
deltidare få åka ut cirka 300-400 gånger bara för att sitta och avvakta på stationen. Detta 
upplevs av en del deltidare som tråkigt. Många gånger behöver de mer ledning ute på ett larm 
vilket ställer en del krav på räddningsledaren. En heltidare vet vad som behövs göras. De 
känner till rutinerna och är mer vana vid utrustningen medan deltidarna måste bli instruerade. 
Räddningsledaren måste då kunna handskas dels med dem som är självgående och dels de 
som kräver mer direktledning. 

Tidigare forskning 
Det är sparsamt forskat kring och skrivet om brandkåren och dess ledarskap vilket gör att vår 
bakgrundsforskning till störst del fokuserar på den allmänna forskningen. Det vi har valt att se 
lite närmare på är ledarskapet inom brandkåren; ledarstilar under förändring; organisationer i 
förändring samt organisationskultur.  



Från monolog till dialog  
Av Petra Bondeson och Christina Nilsson 

___________________________________________________________________________ 

 7 

Ledarskapet inom brandkåren 

John M. Buckman har i över 20 år varit ledare inom det tyska brandväsendet. Han skriver om 
ledarskapet inom USA:s motsvarighet till den svenska Räddningstjänsten. Buckman (2005) 
menar att alla bra ledare har sju kvalitéer gemensamt; förberedelse, respekt, integritet, 
disciplin, entusiasm, moral och mod. Ledaren ska vara förberedd genom att ha ett tekniskt 
kunnande och en god förståelse för arbetets karaktär. För att kunna vara en bra ledare för en 
brandkår måste han också vara trovärdig som brandman. Bra ledare respekterar sig själva, sitt 
team, sina konkurrenter och förstår varje lagmedlems värde. Slutligen skapar de en 
arbetsmiljö där alla känner sig välkomna och bekväma. När det gäller ledarens integritet är 
det något fundamentalt. Har man en gång förlorat den genom att tänja på regler eller på annat 
sätt bete sig omoraliskt, är det omöjligt att återfå den. Vidare förutsätter ett effektivt ledarskap 
personlig och professionell disciplin som ska genomsyra både arbetslivet och privatlivet. 
Ledaren ska vara någon medarbetarna kan se upp till. Som femte punkt lyfter Buckman fram 
entusiasmen då en god ledare brinner för ledarskapet och sitt arbete. Entusiasm smittar och 
om ledaren saknar det, kan inte heller medarbetarna känna entusiasm inför arbetet. Ledaren 
måste ha en genomtänkt moralisk grund och veta vad som är rätt och fel och stå för det. 
Slutligen måste ledaren ha modet att fatta och verkställa beslut (Buckman, 2005).  
 
Buckman (2005) pekar på att det finns lika många ledarskapsstilar som det finns brandchefer 
och det finns inget universalrecept på hur det ska göras men en bra ledare anpassar sig till 
situationen. Ledarstilen är något unikt, personligt och påverkas av vilken erfarenhet och 
kunskap man har med sig. Men lyckade ledare har bra och nära relationer till sina 
medarbetare och förstår vad som motiverar dem och känner till deras styrkor och svagheter. 
Även storleken på gruppen påverkar hur ledaren kommer att agera gentemot medarbetarna. 
Genom att organisationens mål är tydligt för alla kan ledaren ibland luta sig tillbaka för att 
främja kreativitet och nyskapande och vid andra tillfällen kommer det att krävas noggrann 
övervakning för att nå resultat (ibid).  
 
En ledare skriver Buckman (2005) måste inte vara omtyckt för att kunna fungera som ledare, 
men det underlättar. Det som däremot inte får saknas är respekten för ledarens tekniska 
kunskaper och ledarskapsförmåga. En ledare behöver också avgöra hur mycket ”input” de ska 
ta in från sina medarbetare och de kan därmed leda sina team genom konsensus eller genom 
en ”directive” ledarstil. En konsensus ledare sätter sig ner med sina medarbetare och tar in 
allas åsikter innan ett beslut fattas gemensamt. När beslutet äntligen är fattat kan det aldrig bli 
något extraordinärt eftersom det blir en kompromiss. I rak motsats är ledaren som använder 
sig av order (den auktoritära). Den ledaren verkställer beslut med minsta möjliga input från 
medarbetarna. Med en sådan ledarstil fattar man snabba och ibland kontroversiella beslut, 
men missar både goda idéer och närheten till medarbetarna. En god ledare opererar 
någonstans mittemellan dessa två. Genom att vara lyhörd, men ändå orädd för att fatta beslut 
har ledaren förmågan att fatta blixtsnabba beslut när det behövs. Men det finns ingen 
framgångsformula utan varje situation är unik och det krävs att man tar hänsyn till både 
uppgiften och medarbetarna (ibid).  

Ledarstilar under förändring 

Olsson (1998) berättar om socialpsykologen Lewins studier om klimat, produktivitet, 
interaktion och hur dessa påverkas av ledarskapet. Ett demokratiskt ledarskap uppmuntrar till 
kommunikation och initiativ bland individerna medan det auktoritära ledarskapet dämpar 
initiativ och kommunikation. Den auktoritära ledaren styr relationer och uppgifter vilket leder 
till rigida interaktionsprocesser. När ledaren inte är närvarande får individerna svårt att 
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upprätthålla samspelet såväl som uppgifterna medan individen under ett demokratiskt 
ledarskap är mer självgående (Olsson, 1998). 
 
Lewins studier visade enligt Olsson (1998) att i auktoritärt ledda grupper var aggressiviteten 
låg medan den var högre under det demokratiska ledarskapet. Försöket gick ut på att byta 
ledarstil för respektive grupp och fann att aggressiviteten ökade när man gick från ett 
auktoritärt styre till demokratiskt dock planade detta ut efter ett tag. När det gällde det 
omvända det vill säga man gick från demokratiskt till auktoritärt minskade aggressiviteten, 
men efter en tid ökade den igen till en sådan nivå att det blev svårt att bedriva en verksamhet 
(ibid). 
 
Slutsatsen forskarna har kommit fram till skriver Olsson (1998) är att ett auktoritärt ledarskap 
leder till en högre spänning mellan grupperna på grund av kontrollen som tillämpas över 
individerna. När det demokratiska ledarskapet sätts in skapas en möjlighet till avspänning för 
individerna detta resulterar till att aggressiviteten ökar mellan individerna. I slutändan skapas 
en vi-känsla och fientligheten minskar. När ett demokratiskt ledarskap ersätts av ett auktoritärt 
ökar kontrollen och tillsammans med vi-känslan byggs de aggressiva uttrycken upp mellan 
individerna. Den inre spänning som byggs upp får sitt utlopp i form av ökad fientlighet och 
aggressiva handlingar mellan individerna. Vi-känslan minskar och man blir mer beroende av 
sin ledare (ibid). 

Drivkrafterna till förändring 

Angelöw (1991) skriver att socialpsykologisk forskning påvisar att individens handlings- och 
tankemönster påverkas av de normer och regler som är vanligt förkommande i de grupper 
individen ingår. Därmed bör man analysera och förändra värderingarna som råder i 
organisationen för att lyckas med en kulturförändring i organisationen. Lundin och Wirdenius 
studerade förnyelseinitiativ och företagskultur och kom fram till att när man ska förnya ska 
det stå i samklang med det gamla för att det ska få genomslagskraft. Därmed är det viktigt att 
budskapet inte uppfattas som verklighetsfrämmande. Författaren påpekar att när man byter 
chef som har ett annat förhållningssätt till sin personal behöver man förändra kulturen genom 
att göra den tydlig, särskilt om organisationen har haft en auktoritär eller en stark personlighet 
som har varit ledare Genom att börja med värderingarna fortsätter författaren har man kommit 
åt nyckeln till hela förändringsarbetet. De börjar med värderingar för att senare arbeta ut mot 
uppsatta mål för att strukturen skulle kunna bildas och att det i sin tur skulle påverka klimatet 
till sist omgivningen. En organisation arbetade utefter denna modell, men man kunde sedan 
konstatera att förändringen bara hade skett på ytan det vill säga på chefsnivå. Resultatet blev 
att missnöjet spred sig bland de anställda (ibid). 
 
Anderson (2001) skriver om vad som driver en förändring i en organisation och speciellt den 
transformativa förändringen, som leder till en omvandling av företaget. Förändringar är 
komplexa och en utmaning för ledaren.  I sin modell The Drivers of Change Model 
(Anderson, 2001, s. 17) räknar han upp 7 drivkrafter där den ena förutsätter den andra. De sju 
drivkrafterna är i turordning: miljö, marknad, framgångsfaktorer, affärsverksamhetens 
grundvillkor, organisatoriska grundvillkor, kulturella villkor och slutligen ledarens och de 
anställdas beteende. En förändring sker som en respons på den yttre verkligheten och varje del 
måste tas hänsyn till, annars sker inte en verklig förändring. Att som ledare genomföra 
förändringar i en organisation stöter ofta på svårigheter menar författaren då ledaren missar att 
ta hänsyn till de interna faktorerna som kulturella mönster, beteenden och inställningen hos 
personalen och även ledaren själv. Därför måste förändringen ske genom att man fokuserar på 
individen utan att för den skull tappa de yttre faktorerna ur sikte. (Anderson, 2001). 
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Metod 
 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för hur vi har gått till väga för att samla in vår empiri. 
Med hjälp av litteraturen visar vi hur vi har resonerat under arbetets gång. Anledningen till 
detta är att du som läsare ska få bakgrundsfakta till vårt tillvägagångssätt. Uppsatsen är riktad 
till dig som är intresserad av hur ledarskap och organisationskultur samspelar.  

Tillvägagångssätt 
Eftersom vår erfarenhet av brandkåren och dess ledarskap är ringa, valde vi att titta närmare 
på ledarskaputövningen inom räddningstjänsten. Samma dag vi hade valt uppsatsämne åkte vi 
ned till den närmaste brandstationen och frågade om vi kunde få besöka dem och få intervjua 
några ledare. Givetvis gick det bra. Vi bestämde att vi skulle genomföra två observations-
dagar, då vi skulle följa en brandmansgrupp under hela deras aktiva arbetspass, det vill säga 
från 8.00 på morgonen till 20.00 på kvällen därefter börjar deras fritid på station fast de är 
under beredskap. Det bestämdes också att vi skulle intervjua några insatsledare efter att vi 
hade genomfört våra observationsdagar. Valet att göra observationer innan intervjuerna, var 
medvetet eftersom det finns väldigt lite skrivet om ledarskapet inom brandkåren.  
 
Det finns olika sätt att observera på. Widerberg (2002) rekommenderar att man använder sig 
av observationer som komplement till intervjuerna för att få en bättre förståelse för den 
kontext som intervjupersonerna är verksamma i. Man ska också fundera över om 
observationen ska göras innan eller efter (Widerberg, 2002). I regel bestämmer man sig för en 
observationsmodell och utgår från den. Vi visste att vi ville göra en öppen observation, men 
inte om den skulle bli aktiv eller passiv. De observationsmodeller som finns enligt Holme och 
Solvang (1997) är dold observation vilken utförs utan att någon vet om att man observerar, 
men metoden tar tid då en del människor reagerar med viss skepsis. Den öppna observationen 
behöver man bli accepterad av undersökningsgruppen, för att man ska få ett lyckat resultat. 
Sedan kan man agera antingen aktivt eller passivt under observationen vilket menas med att 
antingen deltar i aktiviteter eller så sitter man bara och tittar på (ibid). Därmed blev vår roll 
under observationen mer aktiv än passiv. Med facit i handen hade vi förlorat på att vara 
passiva för att då hade vi inte fått den informationen vi fick, ej heller hade vi fått känna av 
stämningen. Vi gick fullständigt upp i atmosfären och på så sätt kunde vi skaffa oss en bild av 
gemenskapen och kårandan. Holme och Solvang (1997) skriver att när man gör en 
observation blir man en del av den sociala gemenskapen. Det är även svårt att veta vilken roll 
man ska inta då man inte vet hur de som blir observerade kommer att reagera på ens närvaro 
(Holme & Solvang, 1997). Vi fick aktivt delta och prova på en mängd olika saker som tillhör 
en brandmans vardag. När de hade fika följde vi med och hade många små lediga samtal med 
ett flertal brandmän, insatsledare och brandingenjörer. Vidare skriver Holme och Solvang 
(1997) att när man deltar med en öppen observation krävs det att man får gruppens gillande, 
för det är svårt att komma in i en grupp om den berör känsliga områden. När man väl blir 
accepterad kan observatören röra sig fritt och ställa frågor (ibid). Detta kände vi båda att vi 
kunde göra. Vi har besökt stationen många gånger vilket har ingett oss känslan av ett 
välkomnande var gång vi har dykt upp.  
 
Att vi gjorde två observationsdagar gav oss en hel del uppslag till vad exakt vårt uppsatsämne 
skulle få för inriktning inom ramen av ledarskap. Vi beslöt oss för att vara lika öppna i våra 
frågor till de fyra insatsledare vi intervjuade, som vi var under våra observationer för att det 
kändes mest naturligt. Varje intervju fördes som ett samtal utan för mycket detaljerade frågor. 
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Vi hade skissat på en stomme av frågor som vi uppehöll oss runt sedan gav vi 
intervjupersonen en hel del frihet att få prata fritt om deras ledarskap. Eftersom vi hade varit 
där i nästan två arbetsdagar och känt på sakerna och rört oss i lokalerna som vi ville, kändes 
intervjuerna lediga och avspända. Oftast ska en intervju ske i en miljö som är störningsfri 
(Trost, 1997), men under de premisserna kunde vi inte bedriva intervjuerna då två av våra 
intervjupersoner satt i beredskap. Under den ena intervjun fick insatsledaren både ett och två 
larm och vi blev tvungna att göra ett avbrott under pågående intervju som efter cirka 1 ½ 
timme senare kunde återupptas. Om vi nu inte hade varit där innan och fått en vetskap om hur 
det är när ett larm går, hade vi troligen åkt i taket och kanske till och med känt oss besvikna 
över avbrottet. Men i detta fall kändes det naturligt och vi avbröt så fort larmet gick utan att 
ställa massa frågor när intervjun kunde upptas igen. Det var rätt mycket störmoment såsom 
telefoner som ringde, en radio som knastrade i bakgrunden som tog in larm från andra 
stationer. I och med att brandmännen liksom insatsledarna arbetar under beredskap så var det 
naturligt för dem att bryta mitt i en mening eller i en syssla för att åka ut på ett larm. Detta 
medförde en form av äkthet till våra intervjuer, för det visade verkligen på vilket sätt de 
arbetar på. I stort är vi mycket nöjda med intervjuerna och ingen intervju gick under 1 ½ 
timme. Även intervjun där vår intervjuperson var tvungen att åka på larm tog minst 1 ½ 
timme.  
 
Under intervjuerna använde vi oss av en minidisc med mikrofon samt en mp3-spelare. 
Ljudkvalitén blev tillfredställande i alla intervjuer utom en. Av någon anledning försvann 
ljudupptagningen under ena intervjuns sista bit. Omständigheterna under denna intervju var 
att den fick avbrytas på grund av uttryckning och när den sedan skulle följas upp satt troligen 
informanten längre ifrån mikrofonen. Med andra ord, tekniken svek oss under ena halvan av 
intervjun, däremot har vi då gjort anteckningar utifrån vår minnesbild och tillsammans med de 
andra intervjuerna känner vi ändå att vi har haft ett rikt material att utgå ifrån.  

Våra upplevelser av brandstationen 
Genomgående under våra observationsdagar och intervjuer har vi blivit väl mottagna och 
omhändertagna. Vid larm försvann den brandman eller insatsledare som vi just pratat med, 
men utan undantag dök det upp någon annan som visade oss runt istället. Vid kafferasten hade 
någon gjort i ordning frallor till oss. Folk var nyfikna på oss och frågade om vår uppsats och 
vår utbildning. De berättade gärna om sitt arbete och skojade mycket. Alla satt vid samma 
bord, ett stort ovalt bord vid kafferasten, även städerskan satt med och var med i 
diskussionerna. På stationen kändes stämningen glad och harmonisk, samtidigt som de 
verkade arbeta effektivt. En brandman visade oss informationsfilmer och hela vagnhallen, en 
annan visade oss skjutvapen, en tredje tog upp oss i stegbilens korg, en insatsledare lät oss 
krypa under brandbilen i full utrustning, en brandingenjör tog med oss på en föreläsning för 
blivande brandingenjörer. Det var alltid någon som ville visa eller berätta något för oss. Våra 
upplevelser av brandstationen och dess personal bekräftar den information som vi fått av 
insatsledarna i intervjuerna och som redovisas i resultatet.  

Förförståelse 
Vi har båda läst olika ledarskapsmodeller och under vår utbildning har man inte i direkt 
mening belyst sjukvårdens, polisens eller brandkårens ledarskap. Kort och gott har man sagt 
att de fungerar som funktionella team. Med det menas det att de kan sina uppgifter och när de 
kommer ut på ett uppdrag som kräver full koncentration vet var och en vad som ska göras.  
 



Från monolog till dialog  
Av Petra Bondeson och Christina Nilsson 

___________________________________________________________________________ 

 11 

Med denna bild gick vi in på brandstationen i Ängelholm och frågade om vi fick intervjua och 
observera en dag på en brandstation. Innan vi kom så långt satte vi oss ned och gick igenom 
vad vi kände till om brandkåren. Det visade sig ganska snabbt att vi hade en relativt lika bild 
och den var begränsad och lite naiv. Först och främst trodde vi att de åker ut mest på bränder 
eller vid olycksplatser där bilen kan riskera börja brinna. Vi kände också det att man inte 
skulle ringa och störa brandkåren med bagateller då de har ett viktigt arbete att göra. Givetvis 
trodde vi att tiden mellan larmen ägnades åt att träna. Bilden vi hade var att ibland kan man se 
halvt avklädda muskulösa brandmän i kalendrar, men det var inte orsaken till att vi sökte upp 
brandkåren. Vårt intresse låg i att vi inte kände till ledarskapet på en brandstation eller på en 
olycksplats. Vi trodde att brandkåren hade en biroll på en olycksplats och att det var polisen 
som ledde arbetet på plats.  

Explorativ ansats 
När vi började undersökningen som skulle utmynna till denna uppsats kunde vi inte finna 
relevant tidigare forskning och därmed också svårt att få en mer omfattande förförståelse för 
ledarskapet inom Räddningstjänsten. I de fallen är en explorativ ansats att föredra. Istället för 
att komma till brandstationen med färdiga teman och frågor lät vi materialet komma till oss. 
Kvale (1997) skriver att en explorativ intervju är öppen och ostrukturerad. Intervjuaren 
presenterar vad syftet med undersökningen är, sedan följer intervjuaren upp de svar som 
denna får. Syftet med att använda sig av den explorativa ansatsen är att man vill se nya 
dimensioner till ämnet man söker (Kvale, 1997). Genom att vi var så öppna till ämnet fick vi 
se något vi tror hade varit svårt att förutsäga från början.  

Etik och genus 
Vi skriver ofta han i denna uppsats och det beror på att det inte arbetade någon kvinna som 
brandman eller insatsledare. De förklarade att de hade haft en duktig kvinna men som hade 
fått arbete på en större brandstation. Vi finner därmed ingen anledning att mörka könet, men 
däremot skriver vi inte ut namnen på dem som har deltagit och vem som har sagt vad. De 
personer som har involverat sig i denna undersökning är konfidentiella och medvetna om att 
deras namn inte kommer att sättas på pränt. Kvale (1997) förklarar att konfidentialitet inom 
forskningen innebär att alla kännetecken som kan bindas till en viss person elimineras genom 
att man inte redovisar dessa. I de fall personen riskerar att bli identifierad krävs det ett 
samtycke från informanten (Kvale, 1997). Vi informerade om att vi kommer att uppge namnet 
på brandstationen men att vi inte skulle namnge några personer, vilket godkändes av 
informanterna. De individer vi har intervjuat har vi valt att fingera med var sitt namn för att få 
resultatet mer personligt och levande.  

Urval 
Vi valde Ängelholms brandstation som är en mellanstor station i södra Sverige. När vi 
besökte stationen hade vi en tid bokad för intervju. De andra tre bokade vi efter hand under 
våra observationsdagar. Vi kunde mer eller mindre handplocka de informanter vi fann 
intressanta, förutom en person som vi blev rekommenderade att intervjua. Detta resulterade 
till att vi fick fyra olika personligheter vilket har bidragit till en spännvidd i materialet. Trots 
det kan vi ändå se likheter mellan dessa fyra informanter. Totalt sett finns det sju insatsledare 
på stationen och fyra av dessa blev intervjuade. Holme och Solvang (1997) skriver att när 
man gör ett urval ska undersökningsgruppen stämma, för att resultatet ska bli trovärdigt. Har 
vi skaffat oss kunskap om undersökningsgruppen kan vi göra urvalet mer representativt, men 
det blir ändå subjektivt urval (Holme & Solvang, 1997).  
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Validitet 
Enligt Holme och Solvang (1997) står validitet för giltighet. I kvalitativa intervjuer är den 
svår att använda jämfört med kvantitativa studier. Informanterna har stor möjlighet att anpassa 
sina svar utefter vad de tror intervjuaren söker. Dessutom kan intervjuaren feltolka de signaler 
som sänds ut under intervjun (ibid). Kvale (1997) förklarar vidare och menar att 
validitetsbegreppet avfärdas av många forskare. En del forskare vill använda sig av mera 
vardagsspråkliga begrepp som tillförlitlighet, trovärdighet och pålitlighet. Man hävdar att det 
är ett förtryck från positivismen. Författarens motto är att man ska titta på informantens 
tillförlitlighet (Kvale, 1997). Då vi har haft möjlighet att spendera två dagar på stationen och 
fritt kunnat röra oss bland de anställda och pratat med olika personer känner vi en äkthet i det 
material vi har samlat in eller som Kvale skulle uttrycka det – materialet är tillförlitligt. Alla 
informanterna har uttryckt sin subjektiva bild av sitt ledarskap och den verklighet de rör sig i 
och det är den vi har undersökt. 

Hermeneutik, tolkning och förförståelse 
Den hermeneutiska tolkningsmetoden är något helt annat än en positivistisk kunskapssyn, där 
allt är mätbart och går att förklara. Hermeneutik betyder tolkningslära (Thurén, 2004) och 
används inom vetenskaper där man vill förstå människan. Den utgår ifrån att människan är en 
varelse som tolkar sina handlingar och vi kan förstå vår informant genom att vi också är 
tänkande och tolkande människor som kan se in i oss själva och med hjälp av våra egna 
känslor och tankar också förstå andras (Thurén, 2004). 
 
Thurén (2004) exemplifierar positivism och hermeneutik med hur man utreder ett mord. Vid 
utredningen studerar man hårddata, som mordvapen, fingeravtryck med hjälp av fysik, kemi 
och andra positivistiska metoder, men för att analysera vittnesmål och beskrivningar behöver 
man en tolkande, heuristisk förståelse som kan komma i närheten av ”sanningen” men aldrig 
helt nå den. (ibid.) 
 
För att förstå ledarskapet inom räddningstjänsten och hur det utövas och påverkas av 
företagskulturen, handlar det om mjuka värden och beskrivningar. Vi är intresserade av hur 
ledaren ser på sig själv som ledare och därmed blir den hermeneutiska metoden också den 
naturliga. Förförståelsen innebär att vi inte är två tomma blad som kliver in på brandstationen 
utan vi har med oss kunskap, fördomar och värderingar som påverkar hur vi tolkar det vi ser 
(Thurén, 2004).  
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Teori 
 
I detta kapitel lyfter vi fram de teorier som vi kommer att använda oss av i vår kommande 
analys. Vi kommer att belysa organisationen genom organisationskultur, förändring och 
värden för att förstå den kontext som ledaren är verksam i. För att bättre förstå utövningen av 
ledarskapet och ledarstilen inom Räddningstjänsten har vi valt att se på ledarens tre ledarstilar 
där vi kommer att ägna speciell uppmärksamhet åt auktoritet och makt eftersom den hjälper 
oss att åskådliggöra den historiska utvecklingen på Räddningstjänsten. Avslutningsvis vill vi 
belysa ledarskapets komplexitet genom teorin om det situationsanpassade ledarskapet som 
belyser gruppens mognad och därefter hur ledarens mognad och kognitiva resurser påverkar 
beslutsfattandet.  

Organisationen 

Organisationskultur och ledarskapet 

Ledaren verkar i en organisationskulturell kontext, menar Mats Alvesson (2001) som är 
professor i företagsekonomi vid Lunds Universitet och verksam i frågor kring ledning, 
organisation samt arbetsplatsdemokrati. Ofta lägger företagen en stor vikt vid ledarskapets 
betydelse och ledarens möjlighet att påverka kulturen inom företaget, som om kulturen vore 
en mätbar parameter möjlig att tillrättalägga. Författaren menar att företagskulturen 
genomsyrar allt och att ledaren bara har utrymme att manövrera inom den 
organisationskulturella kontexten. En ledare som försöker genomdriva förändringar som inte 
stöds av organisationskulturen får ett omöjligt uppdrag (Alvesson, 2001). 
 
Vidare säger Alvesson (2001) att ledarskapet påverkas av företagskulturen. Ledarskapet kan 
inte utgå från en exakt nollpunkt utan är en del av det mönster som spelas upp var dag på 
företaget, där ledaren och de anställda är pjäserna i ett spel. Här spelar kulturen en väldigt 
viktig roll för ledaren kan inte göra så som denne vill utan behöver ha med sina anställda för 
att kunna åstadkomma en förändring. När en chef ska befordras överräcks stafettpinnen av de 
högre cheferna till de personer som passar in i företagskulturen och som kan föra den vidare 
snarare än att avvika från givna mönster. Ledaren kan vägledas av de gemensamma 
orienteringar och normer som härskar inom företaget och ledarskapet blir då mer kulturdrivet. 
Kultur kan knytas till organisatoriska nivån men samhället, branschen samt yrkesspecifika 
kulturer kan stå i centrum för företagskulturen. Därmed är ledarskapet en del av kulturen och 
inte något som är exkluderat. En ledare kan med kulturdrivet ledarskap få ett stort inflytande 
detta ger en bred spännvidd åt ledarfunktionen. När en organisation befinner sig i kris eller ett 
större antal nyckelpersoner försvinner kan nya idéer, inriktningar och tolkningar få komma till 
stånd. Alvesson förklarar vidare att en organisation inte kan förändra sig om man inte 
förändrar ledarskapet. Om en handling inte uppfattas som meningsfull blir effekten negativ 
för ledaren i form av motstridigheter i personalgruppen. Detta visar tydligt vilket samband 
ledarskapsutövningen har att göra med kulturen. För att lyckas med en kulturell förändring 
behöver även ledarskapet förändras då det går hand i hand (ibid). 

Kultur och förändring 

Världen befinner sig i ständig förändring, därmed också kulturen skriver Alvesson (2001) och 
fortsätter att det finns en gradvis förändring i samhället som också ger effekt på 
organisationers kontinuerliga förändring. Enligt författaren har organisationsövergripande 
kulturstyrningsförsök sällan den genomslagskraft som företaget hoppas på. Istället sker den 
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största kulturpåverkan och de kulturella förändringarna i dialog mellan chefen och chefens 
närmaste medarbetare (ibid).  
 
En kulturell förändring går ofta i en negativ riktning och med det menar Alvesson (2001) att 
förändringar som t ex tillväxt kan av företagets chefer upplevas som positivt men för de 
anställda innebär det kanske en ökad arbetsbelastning; fler anställde med sämre sociala band; 
längre rapporteringsvägar och så vidare. Därför bör en ledare ägna mycket tid åt att 
reproducera kulturen. Det sker genom vardagliga aktiviteter, i kommunikationen och i de 
strukturella åtgärderna i organisationen (ibid). 
 
Enligt Alvesson (2001) finns det tre varianter av kulturförändring. Det första är det storslagna 
teknokratiska projektet som han menar är det vanligaste sättet att se på kulturförändring. De 
drivs från toppen i organisationen och nedåt. Det andra är en organisk social rörelse. 
Förändringen flyter utifrån det omgivande samhället och inåt i organisationen. Det tredje 
kallas för ett omgestaltande i vardagen. I det fallet rör sig förändringen från mitten av 
organisationen och nedåt i viss mån runt på samma nivå. Att författaren skissar upp tre 
renodlade former av kulturförändring i organisationer betyder inte att de existerar fristående 
utan är i de flesta fall en kombination av de tre. Kulturförändring kräver också att det finns en 
mottaglighet hos både ledning och de anställda skriver Alvesson och menar att det ska finnas 
en mottaglighet för nya innovationer, bedömningar och tänkesätt. Öppenheten är avgörande 
för att en kulturförändring ska komma till stånd. Samhället, branschen och yrket påverkas av 
kulturella förändringar och dessa i sin tur påverkar företagskulturen och underlättar en 
kulturförändring, men organisatoriska problem kan också påverka att en förändring sker 
(ibid). 

Värden och värderingar 

Etik och värden är viktiga menar Sten Philipson (2004), som är docent i tros- och 
livsåskådningsvetenskap och även grundare till företaget Proetica där han föreläser om etik, 
värdegrund samt företagskultur (www.proetica.se, 2007-05-18).  lyfter fram vikten av etik och 
värden. I boken Att leda med värden (2004) förklarar han hur en högpresterande enhet 
kännetecknas av en rad olika punkter såsom att verka för tydliga mål och normer inom 
verksamheten och att utvärderings- och uppföljningssystemen är effektiva. Fokus ska ligga på 
sak och inte på person samt ett korporativt tänkande. Ledarskapet ska kännetecknas av värden 
samt att chefernas och arbetsledarnas roll för framgång ska betonas. När man anställer ska 
man göra det utifrån värdegrund och kultur samt att man aktivt försöker behålla sin 
kvalificerade personal. Att man står för lärande, utveckling och öppenhet samt har en proaktiv 
inställning till ekonomi (Philipson, 2004). 
 
I de företag där man är överens om värdena skriver Philipson (2004) att medarbetarna känner 
sig betydelsefulla. Dessa medarbetare är beredda att satsa lite mer på sitt arbete och det som 
avgör är bland annat är att arbetsgivaren uppskattar deras åsikter och tar dem under 
beaktande. Dels känner den anställde att de får göra det de är bra på och dels att de tror att 
deras kollegor har siktet inställt på att göra ett arbete som håller hög kvalité. Till sist att den 
anställde ser en koppling mellan företagets visioner och deras egen insats (ibid). 
 
Philipsson (2004) förklarar att i de företag där visionerna är otydliga vet oftast inte den 
anställde vad som förväntas av denne, då blir den som bestämmer viktigare än det som 
bestäms. Alla kan sträva åt samma håll om alla känner till vad som ska eftersträvas och vilka 
värden som är formulerade i visionen då kommer syftet och målet i fokus. Ledarens roll blir 
då den som visar kursen för sina medarbetare åt vilket håll de alla ska sträva emot (ibid). 
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Ledaren och ledarstilen 

Auktoritära, demokratiska och laissez-faire ledare 

Lewin, Lippitt och White undersökte olika ledarstilar på 1940-talet skriver Nilsson (1993) och 
de kom fram till tre ledarstilar – auktoritär, demokratisk samt laissez-faire ledare. Den 
auktoritära ledaren efterfrågar inte vad gruppen tycker eller vill. Oftast hotar en auktoritär 
ledare och lägger tonvikten på sin makt och auktoritet samt fordrar lydnad. Gruppen jobbar 
bra särskilt med rutinuppgifter samtidigt som denna typ av ledare hela tiden har kontrollen 
över arbetet (Nilsson, 1993). 
 
Den demokratiska ledaren fortsätter Nilsson (1993) ser till att det öppnas upp en dialog 
mellan ledare och medarbetare. Denna ledare vill uppnå ett gott klimat i sin arbetsgrupp samt 
skapa en närhet. Förslag och synpunkter är välkommet inslag från medarbetarna. Dessa 
grupper fungerar bra utan sin ledare men dock inte lika effektiva som de grupper som har en 
auktoritär ledare däremot är de bra på att lösa problem (ibid). 
 
Till sist förklarar Nilsson (1993) att laissez-faire ledare eller låt gå ledare distanserar sig själv 
från sin arbetsgrupp. Denna ledare bryr sig inte så mycket om vad som händer och överlåter 
beslutsfattande till gruppen. Ledaren undviker konflikter och negativa beteenden och därför 
skapas det gärna ett syndabockstänkande i gruppen. Prestationer och sammanhållning är låga i 
arbetsgruppen vilket medför ett försämrat resultat både kvalitativt och kvantitativt (ibid). 

Makt och auktoritet 

Att vara auktoritär är att ha makt skriver professorn i organisationsteori Mary Jo Hatch 
(2002). Auktoritet blir resultatet av var individen befinner sig i den strukturella hierarkin. När 
kommunikation, relationer och information struktureras av ledningen får denna makt. Genom 
makten kan ledningen ta beslut och på så sätt styra verksamheten. Maktutövandet sker nedåt i 
organisationen. Normer och förväntningar utvecklas, när den auktoritära makten blir 
accepterad och den blir fördelad mellan individer och enheter. Om en sådan makt blir utdelad 
och accepterad ställs förväntningarna på denna person att de ska handla utifrån ett visst 
mönster. Denna makt är kostnadseffektiv eftersom auktoriteten är både accepterad och 
förväntad. Jämför man detta med en makt som inte grundar sig på det auktoritära kan den bli 
kostsam då den hela tiden måste söka stöd i sina frågor. En ledare kan ha makt utan att vara 
auktoritär till sin ledarstil. Utövas makten efter mottot att ledarens ord är lag eller att dens 
vilja ska få laga kraft är viljan fattad efter en auktoritär grund. Men en ledare som är lyhörd 
och vill rådfråga andra påvisar också makt men inte en auktoritär sådan (Hatch, 2002).  

Situationen 

Situationsanpassat ledarskap 

Paul Hersey, beteendevetare och Ken Blanchard, fil. dr. i sociologi och professor i ledarskap 
och organisationsbeteende (http://en.wikipedia.org, 2007) tog fram denna modell över 
situationsanpassat ledarskap som visar vilket ledarskap som behövs för stunden (Bruzelius & 
Skärvad, 2000). Valet av ledarskapet baserar sig på individens mognad det vill säga vilken 
erfarenhet individen har anskaffat sig och hur denne kan och vill ta i itu med 
arbetsuppgifterna. Ledaren måste därmed ändra sin ledarstil så att han/hon kan bli till hjälp 
och stöd för individen i dennes arbete. Är individen ny i organisationen läggs fokus på 
arbetsuppgifterna och när han/hon blir mer erfaren kan ledaren öka relationsorienteringen 
samtidigt som fokus kvarligger på uppgiften. När individen känner sig så pass säker kan 
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ledaren släppa taget om uppgiftsorienteringen och förbli högt stödjande. Efter en tid när 
individen har uppnått full insikt i sitt arbete kan ledaren släppa på uppgiftsorienteringen och 
relationsorienteringen tills individen behöver sin ledare igen beroende på om denne får nya 
okända arbetsuppgifter som kräver en ledares stöd (Bruzelius & Skärvad, 2000). 
 
Hersey & Blanchards modell över situationsanpassat ledarskap 
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(Källa: Jacobsen & Thorsvik, 2002, sid. 500) 
 

Jacobsen och Thorsvik (2002) förklarar vidare att Hersey och Blanchard modell för 
situationsanpassat ledarskap utgår ifrån den anställde och vilket behov denna hade på 
ledarskapet. Mognaden hos den anställde kan delas upp till kompetens och vilja. Genom att 
kombinera dessa två får man fyra olika nivåer på mognaden. Ledarskapet delas då upp i fyra 
olika ledarskapstilar vilka baserar sig på stödjande och styrande vilket går att utläsa av 
modellen. I takt med att den anställde mognar i uppgiften kan ledaren släppa på styrningen det 
vill säga ledaren blir mindre uppgiftsorienterad och går över till att bli mer 
relationsorienterad. Det Hersey och Blanchard ville visa med denna modell är att en ledare 
inte kan vara statisk i sitt ledarskap utan denne måste anpassa sig efter den anställdes mognad, 
kompetens och vilja. Detta medför att ledarskapsutövningen blir väldigt dynamisk när man får 
utgå från varje enskild individ (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Mognadskurvan går att utläsa i 
modellen. 

Kognitiva resurser 

Fiedler har utarbetat en situationsmodell skriver Yukl (2006) och den visar hur intelligens och 
erfarenhet används under stressade situationer. Ledare har oftast dessa två faktorer. Beroende 
på om stressen är hög eller låg kan beslutet man fattar få olika resultat. Intelligenta ledare 
presterar bra beslut under låg stress medan under hög stress kan beslutet bli dåligt. 
Förklaringen kan vara att stressen distraherar ett gott beslutsfattande och att ledaren får svårt 
att fokusera på uppgiften. Under låg stress litar erfarna ledare på sin intelligens för att under 
hög stress lita på sin erfarenhet och dessa beslut som har kommit till under hög stress blir 
oftast bra. Ledare som saknar erfarenhet litar istället på sin intelligens i båda situationerna. 
När gruppen behöver stöd med att få uppgiften löst på ett effektivt sätt blir de hjälpta av 
intelligenta och erfarna ledare om denne är styrande. För enkla rutinuppgifter kan gruppen 
klara av uppgiften själv oavsett ledarstil (Yukl, 2006). 
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Resultat 
Resultatet baseras på vår undersökning som vi gjort under våren 2007 på brandstationen i 
Ängelholm. De första två delarna i resultatet är våra subjektiva upplevelser om livet på en 
brandstation och presenteras som En brandmans dag ur vårt perspektiv. Därefter följer 
Ängelholms brandstations ledarskapshistoria, som är en översiktlig och sammanfattande 
berättelse om de ledare som präglat stationen genom tiderna. Berättelserna kommer från både 
brandmän och insatsledare under våra observationsdagar. I sista delen kommer teman som 
utkristalliserats från våra intervjuer: Vägen till insatsledare; Insatsledaren; Ledarskapet inom 
Räddningstjänsten; Atmosfären på brandstationen och En tillåtande kultur. 

En brandmans dag ur vårt perspektiv 
För att kunna verka som brandman behövs en god fysisk kondition, uthållighet och sega 
muskler för att orka lyfta tunga brandslangar, verktyg och människor. Som brandman krävs 
också ett starkt psyke eftersom de utsätts för stora påfrestningar med trånga utrymmen; 
besvärliga bilolyckor med mycket trafik; oroliga, chockade människor; döda, sargade kroppar, 
höga höjder; hetta, mörker och rök. Men brandmän är också människor och ibland blir det för 
mycket. Då fångar de upp varandra, pratar ut om vad som har hänt och hur de ska komma 
vidare. 
 
När larmet går har brandmännen 90 sekunder på sig att få på sig all utrustning och komma 
iväg, oavsett var de befinner sig när larmet går; om de står i duschen, sover, övar eller tränar. 
Sekunder räddar liv och därför ljuder ett förlarm där SOS bestämmer nivån på larmet och 
platsen för olyckan. Först senare får brandmännen veta mer exakt vad som hänt. Därför är 
deras kläder arrangerade på ett klassiskt vis med byxorna trädda över stövlarna och med ett 
par sockor liggande över stövelkanterna. Kläderna är tunga, varma och rätt otympliga. Vid 
rökdykning bär de dessutom syrgastuber med en vikt på ca 20 kilo och vid kemisk olycka 
ytterligare en dräkt, kemdräkten vilken är gjord av ett gummiliknande material och som tas på 
över den tidigare nämnda utrustningen.  
 
När larmet ljöd frös ögonblicket och de skämt eller den aktivitet som pågick upphörde på ett 
nu. Plötsligt svämmade omklädningsrummet över av brandmän som snabbt slank ned i 
kläderna under stor koncentration och med blicken fäst på dataskärmen där larmnivå och 
larmdetaljer uppdaterades. Larmnivån talar om vilka som ska ge sig iväg, men ger också 
brandmannen möjlighet att mentalt förbereda sig för vad de kan komma att se på 
olycksplatsen. Det är i förväg bestämt och markerat på en magnettavla i omklädningsrummet 
vem som ska vara chaufför, 1:a och 2:a rökdykare vilket gör att alla vet exakt vad som ska 
göras och deras kläder har olika färgkombinationer för att det ska synas tydligt vem som leder 
insatsen. De klädde på sig det sista medan de skyndade sig in i bilarna och så lämnade de 
stationen med tjutande sirener, efterlämnande hängande avgasslangar från taket och vidöppna 
portar.  
 
I sin vardag handskas de med tunga verktyg vilket krävs för att kunna ta sig fram och in i bilar 
som blir allt säkrare med åren. Det krävs kunskap om bilar för att veta var man ska klippa i 
bilen, man måste kunna beräkna ut hur mycket vatten som ska pumpas in i ett hus utan att 
efterlämna stora vattenskador på byggnaden. De ska även hantera punktering av gastuber samt 
kemolyckor.  
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När brandmännen kommer tillbaka från sitt larm ställer de tillbaka alla saker de har använt så 
att de kan hitta dem vid nästa larm. Kläderna hängs tillbaka på sin rätta plats, bilen tvättas av 
om den har blivit alltför smutsig. Sedan skiljs de åt och återgår till sina respektive 
ansvarsområden. Det kan vara allt från underhåll av utryckningsutrustning, meka med 
brandbilarna, till att arbeta förebyggande genom att undervisa skolelever i brandsäkerhet. 
Andra arbetsuppgifter för brandmännen är de regelbundna fysiska träningarna vid varje 
arbetspass. De måste även hålla sig uppdaterade på offentliga byggnader och åker därför ut 
och går över brandplanen och de övar på olika tänkbara olyckor för att när det händer ska det 
sitta i ryggmärgen vad de ska göra. De arbetar hela dygn från klockan 8 på morgonen till 8 
nästa morgon där de första 12 timmarna är arbetstid och de andra 12 timmarna fritid under 
beredskap.  
 
Den som vill bli brandman måste testas fysiskt. Testet går bland annat ut på att de med full 
utrustning inkluderat tuber på ryggen, får inleda med att gå på ett löpband i en viss lutning i 6 
minuter med en hastighet av 5,6 km/h. Sedan ska den blivande brandmannen kunna bära två 
slangkorgar cirka 100 meter ner i en källare och upp igen för att åter ställa dem på brandbilen 
och detta sker på tid. Det tillkommer ett obligatoriskt simintyg och utöver det ska de klara av 
ett klaustrofobitest vilket sker med full utrustning och i mörka gångar med blindgångar. De 
ska även kunna dra en docka som väger runt 70 kg på tid på en viss sträcka. När det väl gäller 
krävs det kanske att de ska kunna dra ut varandra om något händer samt dra ut personer som 
inte har kunnat ta sig ut ur brinnande byggnader. 

Ängelholms brandstations ledarskapshistoria 
Utifrån våra observationer och de många samtal vi hade med brandmännen och en del 
insatsledare framkom denna historia så som vi uppfattade den.  
 
I slutet på 60-talet byggdes nuvarande brandstation i Ängelholm, i södra Sverige. Den 
dåvarande chefen bodde med sin familj i en lägenhet på brandstationens ovanvåning. Han 
hade en militär bakgrund och en auktoritär ledarstil som inte gav utrymme för diskussioner 
utan hans ord var lag. Morgonrutinen upprepades varje morgon där avgående styrka på fem 
man stod uppradade i bilhallen jämte pågående styrka. Avgående styrka rapporterade nattens 
händelser. Om något inte var till chefens belåtenhet gav han brandmännen en åthutning. 
Avgående styrka gick ut genom bakdörrarna och pågående styrka fick komma fram för att få 
sina dagliga order. Han detaljstyrde allt från renhållning av stationen till dirigering av 
mannarna på larm.  
 
När chefen hade semester kunde personalen ändå inte slappna av helt eftersom han hade sin 
bostad där. De brandmän som arbetar på stationen idag beskriver denna chef som mäktig och 
att han styrde allt med järnhand. Ändå finns det en nostalgi och värme i rösten när de pratar 
om denna man som styrde stationen under drygt femton år. Han höll en god ordning på 
brandstationen, allt materiel samt bilar. Var gång de hade varit ute på ett larm skulle bilarna 
tvättas och putsas. När larmet inte ljöd fick de reparera bilar, snickra till det som hade gått 
sönder eller byta ut ledningar på stationen. 
 
När chefen senare gick i pension i början av 80-talet tillträdde en modernare chef med en låt-
gå stil, som överlät allt ansvar gällande brandstationen till brandmästarna. Hans roll var att 
sköta kontoret och inget annat. Detta ledde till att brandmästarna övertog den gamle chefens 
auktoritära ledarroll vilket resulterade till att de blev kallade för småpåvar eller småkungar. 
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Fortfarande fick man gå och redovisa sitt dagsverke och order utfästes. När de var ute på larm 
dirigerade brandmästarna nu direkt ute på olycksplatsen, istället för chefen på en larmcentral.  
 
Avanceringen inom organisationen gick efter mottot ”äldst i tjänst näst på tur” och detta levde 
de efter oavsett om personen passade som ledare eller inte. Detta kunde göra att de som ville 
utbilda sig vidare blev frustrerade av att få stå och vänta på sin tur. Det var först efter att dessa 
brandmästare gick i pension i slutet av 90-talet som organisationen började förändras rejält. 
Från ett auktoritärt styre, vidare till ett låt-gå ledarskap, började ledarstilen nu alltmer likna 
den demokratiska. 
 
För cirka fem år sedan kom den nya chefen som idag sitter på posten som Räddningschef. 
Med honom följde ny teknik och utrustning. Han satsade mer på personalen genom utbildning 
och egna ansvarsområden för brandmännen. Vid rekrytering till ledarpositioner idag tittar 
man efter lämplighet istället för ”äldst i tjänst”. Lämpligheten avgörs av en rekryteringsgrupp 
där också brandmännen är representerade.  
 
Vid våra besök på brandstationen märkte vi hur den gamle chefens anda på något sätt lever 
kvar i byggnaden och i personalen. Det är nästan en nostalgisk känsla man får. Fortfarande 
vårdar de sin station, de är stolta över hur mycket de gör själva samt lyfter fram att de är 
kända för att hålla god ordning på sitt materiel och sina bilar. Perioden då brandmästarna hade 
makten är inte lika glamouröst beskriven. Då talar man om stelhet och teknikovänlighet.  
 
Dagens brandmästare, eller insatsledare som de nyligen har blivit omdöpta till, har en mjukare 
framtoning än vad generationen innan hade. De säger inte team utan gäng om arbetsstyrkan de 
ska leda för dagen. Förr var en insatsledare knuten till ett och samma team. Detta medförde 
bildandet av subgrupper med rivalitet och dålig stämning mellan grupperna. Efter en del 
omorganiseringar har man låtit insatsledaren vara flytande mellan teamen, medan teamen är 
mer intakta. Den dåliga stämningen har brutits och man har fått ett sundare klimat i 
grupperna. En del insatsledare kan till och med tycka att de inte behövs ute på mindre larm då 
varje team idag har en styrkeledare som fungerar som en arbetsledare.  

Vägen till insatsledare 
Att bli brandman på 60-talet, ända fram till 2000-talet har på Ängelholms brandstation ofta 
handlat om vilket yrke man har med sig in, eftersom stationen är så kallat självgående. Det 
betyder att manskapet själva sköter brandstationen som fastighet, men också sådant som 
service på bilarna, elinstallationer och liknande. Magnus beskriver hur en rekrytering kunde 
gå till förr i tiden. 
 

På den tiden kunde man handplocka folk efter vad man behövde. Vi behöver en 
målare eller en snickare. Visst hade man intervjuer men inte på det sättet man 
gör nu. Inte heller hade man fysiska tester utan man skulle vara fullt frisk. Tittar 
man tillbaka på de stora kårerna är det mycket att fotbollslaget behöver en 
fotbollspelare, så rekryterade man där. Så var det på 60, 70-talet. (Magnus) 

 
Idag är kraven hårdare och mer utförliga när en brandman ska anställas. Rekryteringskraven 
skiljer sig åt från station till station och på Ängelholms brandstation betonar man viljan att ha 
fysiska tester som väl stämmer överens med verkligheten. Tuffa fysiska krav är viktigt för att 
känna trygghet i sitt arbete och tillit till varandra i svåra situationer.  
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Går jag in och rökdyker och det händer något, då ställer jag krav på min kollega 
att vi ska kunna hjälpa varandra. Jag ska kunna ta ut han. (…) Säg att en 
brandman väger i snitt 80 kilo och sedan har vi utrustning, då väger du 100 kilo 
och det ska du kunna dra. (Thomas) 

 
Men förutom den fysiska styrkan krävs det att brandmannen är social. Det är en viktig 
egenskap eftersom de lever tätt inpå varandra och går igenom många svåra situationer 
tillsammans. En brandman som inte värderar det sociala samlivet hade inte trivts på arbetet.  
 

Har vi en människa som när vi slutar på kvällen låser in sig på toaletten, varje 
gång. Då fungerar ju inte det sociala riktigt och då hade inte gruppen fungerat 
bra heller. (Ola) 
 

Utöver den fysiska och psykiska styrkan och den sociala förmågan behöver brandmannen 
också vara hjälpsam och empatisk. Det kommer till utryck speciellt när larmen är av mindre 
allvarlig karaktär för brandmännen medan det för den drabbade kan vara traumatiskt. 
Insatsledarna pekar därför på hur viktigt det är att alltid förhålla sig professionella mot Greta1. 
Efter fem år som brandman kan man få möjligheten att utbilda sig till styrkeledare, vars roll 
tidigare enbart har varit att koordinera de två rökdykarna vid insats.  
 

Styrkeledaren har egentligen inte fått använda sin kunskap förrän de senaste 
åren. Förrän när vi började åka som insatsledare och vi åker egen bil. De har 
alltid suttit där bak och den rollen som de har haft det är rökdykarledare, alltså 
ingen befälsföring överhuvudtaget. För vi, insatsledarna, eller brandmästarna 
som det hette på den tiden, var alltid med i samma bil och tog alltid den rollen. 
Alltid, alltid. (Ola) 
 

Styrkeledaren fick inte utrymme att leda gänget med insatsledaren ständigt närvarande, men 
idag åker insatsledarna i egen bil och idag förväntas styrkeledaren också vara arbetsledare på 
ett helt annat sätt. När Thomas blev styrkeledare, kände han förväntningarna på sitt agerande 
och han fick tänka på ett nytt sätt. 
 

Det kommer direkt när man börjar som styrkeledare för då får man börja ta sitt 
ansvar direkt. Jag kan inte mygla undan fysen varenda gång. Nej jag ska vara ett 
gott föredöme för alla de andra. Då får jag säga; kom igång nu. Medan 
brandmannen mer kan säga; asch vi skiter [i det] jag har lite ont där och där. 
Lite så va. (Thomas) 

Insatsledaren 
För att sen bli insatsledare måste man gå på nya kurser och insatsledarna på Ängelholms 
Brandstation har gått 15 veckor där de bland annat har fått lära sig mycket om både ledarskap 
och chefskap. Någon av insatsledarna hade egentligen aldrig ens hunnit vara styrkeledare, 
medan en annan hade varit det i flera år. När man kommer tillbaka från utbildningen och får 
sin nya position är det viktigt att man får stöd från gruppen. Bengt: 
 

Den som kommer tillbaka, visst jag förstår att de känner en osäkerhet, jag har 
kanske varit brandman för tre år sen tillsammans med dem, sen sitter jag som 

                                                 
1 Inom räddningstjänsten använder man benämningen Greta om den olycksdrabbade. 
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insatsledare men där gäller det att gruppen i sig själv är säker och vågar hjälpa 
istället för att stjälpa. Och det får jag säga att den personalen vi har här, de är, 
de är … Jag tror inte att vi har haft någon konflikt med någon som har velat … 
som inte har accepterats i den rollen. (Bengt). 

 
Det är intressant att se hur Bengt pekar på att ansvaret att lyckas som insatsledare inte ligger 
enbart på insatsledaren utan gruppen måste också vara mogen. Tidigare var det erfarenhet 
som vägde tyngst och man befordrade därför den som var äldst i tjänst. Det kunde leda till 
frustration både bland dem som själva ville vidare, men också att fel personer blev 
befordrade.  
 

Jo man fick söka men vi hade det förfarandet ’äldst i tjänst går nästa gång’. Så 
det var inte frågan om lämplighet på den gamla tiden utan det var: vem är äldst 
nu? Så man fick stå i sin kö och vänta. (…) Det var frustrerande. Man ville. Vissa 
kunde man höra inte var lämpliga, men så var systemet.  (Magnus) 

 
Under 2000-talet har förfarandet förändrats. Det gamla systemet som tidigare var det 
självklara sättet, hade lett till att rekryteringen av lämpliga ledare stoppades upp genom att 
styrkeledare inte tilläts eller ville läsa vidare. Idag har man istället en rekryteringsgrupp som 
tittar på vem som är lämplig som styrke- och insatsledare. Fortfarande är erfarenhet en viktig 
faktor i urvalsprocessen, men inte längre den enda.  
 
Brandmännen på Ängelholms brandstation har dygnspass, vilket innebär att de också har fritid 
tillsammans på stationen. Det är en familjär stämning och efter fyra års anställning har de 
umgåtts med varandra i ett år. När man blir insatsledare förändras relationen mellan dem som 
tidigare var en närmast till att man nu själv ska representera arbetsgivaren. Det finns en 
saknad i de uttalanden som insatsledarna gör.  
 

Det har ju blivit så att de är för sig själv och jag är lite för mig själv. Allt jobb de 
gör här sköter de själv. Jag har varit ute i det gänget innan, nu sitter jag här 
själv. (…) Det kan jag känna lite så där, saknar det lite. Jag känner mig inte ute 
ändå, men det är ändå en skillnad att gå ut där och tvätta bilarna och det där 
tugget där omkring. Där är inte jag. De kör tillsammans och jag kör min egen 
[bil]. Allt det där snacket i bilen är inte jag med i längre.(Thomas) 

 
Thomas verkar sakna den delade gemenskapen, som på ett sätt gått förlorad. Men när man blir 
ledare är det viktigt hur man har fungerat i kompisgänget tidigare. Om man fungerat bra i 
gänget är det också en större chans att man får bra stöd som ledare. 
 

Men på något vis så, vi känner varandra väl … man kommer lite utanför, det gör 
man. Man är inte riktigt med i gruppen på samma vis som de andra det kan man 
väl säga. De känner ju ändå en vad man går för. Är man ett rötägg från början 
så man nog det i fortsättningen med. Men var man någorlunda innan så tror jag 
nog att, om man inte har en helt idiotisk ledarstil så tror jag nog att man 
accepterar en för vad man har varit. För jag menar tror man att man går in med 
titel och ska bestämma, det funkar ju inte. Så är det ju inte. Bara för att där står 
brandmästare eller insatsledare eller vad där står så vet du bäst och kan allt bäst 
så är det inte. (Ola) 
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Ola pekar på att relationen är viktig för att ledarskapet ska fungera. Att försöka styra och få 
gehör bara för att man har en titel är omöjligt, menar han. Ledarskapet baseras till viss del på 
gamla meriter. Thomas beskriver sin relation till sin roll som ledare och relationen till 
brandmännen som en balansgång. 
 

Chefen ska inte vara för mycket kompis med alla de andra men ändå ska man 
vara det. Det är en balansgång. (Thomas) 

Ledarskapet inom Räddningstjänsten  
 

Det här med ledarskap det är väldigt flexibelt. Man måste välja vilket ledarskap 
man har i de olika situationerna, samtidigt även lyssna av personalen: - Kan vi 
inte göra si, kan vi inte göra så? Jo, gör det ni tycker är bäst. Jag har en blick 
över det, men gör det ni tycker är bäst. (Bengt) 

Ledaren och hans egenskaper  

Arbetet som insatsledare är kontrastrikt eftersom man under sin arbetsdag kan komma att byta 
både arbetsuppgifter och arbetsmiljö, både en och flera gånger. Arbetet på stationen är något 
helt annat än under utryckning. Vid observationstillfällena och under intervjuerna framgick 
det rätt tydligt vilka egenskaper som ansågs viktiga för att lyckas som ledare inom 
Räddningstjänsten. Man ska vara lyhörd och demokratisk, men det fanns också andra 
egenskaper som insatsledarna menade var viktiga. Ola menar att han är en demokratisk, 
lyhörd och mjuk ledare. 
 

Jag tror jag är ganska lyhörd och det här man kallar för demokratisk ledarstil. 
Empati och ja, jag tror nog att det är så. Jag kan ryta till men det ska ganska 
mycket till innan jag gör det, men annars tror jag att jag är ganska förstående. 
/…/ Har man med sig en massa av de här grejerna, även kunskap, så tror jag att 
man kan bli en bra ledare. (Ola) 

 
Insatsledare Thomas är också både demokratisk och lyhörd, men lyfter fram tydlighet istället. 
Han är medveten om att han ibland är för rak och säger rätt ut vad han tycker, men menar 
ändå att det är en viktig egenskap att ha som ledare. 

 
Det tycker jag är en del av ledarskapet att man ska ha en ståndpunkt och den står 
man för. Så får man ändra sig om man märker att man har fel. /…/ Så det är 
viktigt. (Thomas) 
 

Men ledarstil och ledarskapet förändras beroende på vilken situation och vilken personal som 
man leder. Bengt menar att ledarstilen är något föränderligt som utspelar sig mellan ledaren 
och gruppen. En ledare vågar vara lyhörd och erkänna sina fel och brister. 
 

Att utöva ledarskapet det är ingen statisk företeelse utan dynamisk mellan grupp 
och den som ska leda gruppen. Det gäller ju där för ledaren att vara väldigt 
lyhörd. /…/ En ledare visar sin styrka genom att bekänna sin egen svaghet. Jag 
menar, är du en ledare som känner dig väldigt säker i din roll, i ditt ledarskap så 
vågar du också erkänna dina brister. Och vågar hantera och vågar fråga 
(Bengt). 
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En ledare som känner sig stark, vågar vara svag. Men ledarstilen är också beroende på 
arbetsplats och hur väl man känner varandra. Thomas säger att han skulle ha varit mer rak och 
bestämd om han hade varit på en annan arbetsplats. Här måste han vara mer lyhörd. 
 

Det blir ju ett annat klimat när man har en mindre arbetsplats, man känner 
killarna rätt så väl. Jag tror det är skillnad om man hade satt mig på ett annat 
företag som arbetsledare då hade man nog varit lite annorlunda i sin ledarroll. 
(…) Om man inte känner folket, är det lättare att vara rak. För här får man ha 
mer fingertoppskänsla, men det tycker inte jag är fel (…) Känna av läget innan 
och inte vara för [rak]… ta det på ett bra sätt. Öppen för feedback. (Thomas) 

Ledarskap under utryckning  

När insatsledarna beskriver sitt ledarskap blir det tydligt att de gör åtskillnad på sitt ledarskap 
på stationen och under utryckning. Lite motvilligt erkänner Ola att hans ledarskap vid insats 
närmast kan beskrivas som auktoritärt.  
 

Det är en annan, jag vill egentligen inte ta ordet auktoritär i … liksom så. Men 
det är ju lite … där bestämmer jag. Vi har inte tid och utrymme för att stå och 
dividera. Givetvis är man lyhörd. Men det blir ju inte att om jag säger att vi går 
in den dörren så börjar de dividera om att nej vi ska gå in genom den dörren.  
Nej, det håller inte utan såna diskussioner tar vi efteråt. (Ola) 

 
Under observationstillfällena var det genomgående samma svar från både brandmän och 
insatsledare, vid utryckning finns det inget utrymme för diskussioner dem tar man efteråt. Det 
poängteras att man också på utryckning måste vara lyhörd, men att det till slut ändå alltid är 
insatsledaren som bestämmer. 
 

Jag tycker själv att jag är rätt så lyhörd. Lyssnar vad de andra säger. Det är 
viktigt. Vi är ett team som jobbar ihop. Sedan får jag ta ett beslut och så får det 
bli så. Blir det fel får vi ändra på det sedan. (Thomas) 
 

De får också agera olika beroende på vilken typ av utryckning det är. Det finns olika nivåer på 
utryckningarna. På de allra enklaste uppdragen följer inte ens insatsledaren med, men även på 
en lite mer komplicerad olyckshändelse kan insatsledaren vara relativt osynlig. Men det 
räcker inte att ta hänsyn till dessa två delar. Det är nämligen också viktigt om de leder en van 
heltidsstyrka eller om det också finns deltidsbrandmän på plats. Insatsledare Bengt beskriver 
brandmännen som kompetenta, självgående och professionella medarbetare. Därför behöver 
han oftast inte heller styra deras arbete om det inte är en olyckssituation som är utöver det 
vanliga och med större risker inblandade.  
 

Märker jag att det är en situation, att det här är som alla kan. Har vi en 
trafikolycka som alla igenkänner, då är det en målstyrd insats, det lägger jag mig 
inte i så mycket. Jag ser till så att olycksplatsen är säkrad, att vi har personal 
framme på platsen. Sen så kan jag åka därifrån, det sköter de. (Bengt) 

 
Varje brandman har sin roll klar för sig när de kommer ut på olycksplatsen. Där finns inte 
utrymme att dividera om vem som ska göra vad, därför är varje brandmans uppgifter noga 
inövade.  
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Insatsledaren får vid nästa nivå av händelse direktstyra mer. Det är vid händelser med ett 
större antal inblandade människor, en brand i ett höghus eller en större trafikolycka. Bränder 
och trafikolyckor är brandmännen i och för sig vana vid, men på grund av olyckans 
omfattning är det viktigt att insatsledaren har en överblick över situationen och han får därför 
direktstyra vissa delar.  

 
Det kan vara en trafikolycka med kanske två bussar som har kört och krockat där 
vi har mycket folk inblandade, med många som är direkt påverkade. Insatsen blir 
ju fortfarande målstyrd, brandmännen vet ju fortfarande sina arbetsuppgifter. 
Men jag får kanske gå in i vissa delar och direktstyra, nu vill jag att vi gör si, nu 
vill jag att vi gör så. (Bengt) 

 
Den sista nivån är sammanblandad med risker för både räddningspersonalen, de direkt 
berörda och kanske även de som bor i omgivningarna. Desto mer komplicerad insats, desto 
mer verkar insatsledaren direktstyra själva insatsen.  
 

Vi kan få en uttryckning på en kemolycka, där måste en direktstyrning gå in. Där 
måste jag ta fram en massa uppgifter; väder och vind, vad är det för ämne vi ska 
ha, vilken skyddsnivå ska vi hantera. Hur ska vi närma oss det här som … där 
måste man gå in och säga, nu gör vi si, nu gör vi så och inte förrän jag säger till 
är det klart. Pang, bom! Då är det en direktstyrd insats. (Bengt) 

 
Men det är inte bara typen av olycka som påverkar insatsledarens ledarskap. Den 
återkommande betoningen på lyhördhet gör att man även på olycksplatsen är lyhörd för hur 
personalen reagerar på olyckan. Märker man då en osäkerhet eller att personalen är ny och 
inte riktigt hanterar situationen, gäller det också att leda eller styra på rätt sätt.  

 
Det märker man ju på personalen också för är det någonting då märker man att 
det börjar bli en osäkerhet. /…/ Går man in och direktstyr då så får man en helt 
annan säkerhet. /…/ Det är ju vårt ansvar som insatsledare att kunna detta. 
(Bengt) 
 

Ledarskapet på utryckning är väldigt målstyrt där målet är tydligt för alla: att rädda liv och 
minimera riskerna för ytterligare skador. Alla strävar mot samma mål under en tidsbegränsad 
period. Insatsledaren anpassar sin insats till situationen från att vara nästan osynlig till att 
direktstyra varje rörelse. På olycksplatsen väntar alla på räddningsledarens beslut, brandmän, 
poliser, ambulanspersonal osv.  
 

Kommer jag med rock och hjälm då vet de vem som kommer. Då förväntar sig de 
att få ett svar ifrån mig. (Magnus) 

 
Insatsledaren fattar beslut som berör ett stort antal människor och kan leda till dyra 
konsekvenser både räknat i pengar och i människoliv. För att kunna fatta de här sekundsnabba 
besluten har insatsledarna fyra prioriteringar att ta hänsyn till.  

 
Man har olika grejer, prioriteringar som man tänker på: Finns liv att rädda? Går 
liv att rädda? Är chanserna större än riskerna? Är riskerna minimerade? Så ska 
du väga in de fyra. Nej vi går inte in. Ja vi går in. De här fyra kriterierna är vad 
du tänker på och din personal utifrån insatsen. Du måste värdera det. 
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Insatsledaren står ensam med beslutsfattandet och det ska gå snabbt. För att få stöd i sina 
prioriteringar har insatsledarna ytterligare ett rättesnöre. Ola beskriver att en av deras 
viktigaste roller på en olycksplats är att begränsa ytterligare skador.  
 

Det räcker med de skadorna som finns när vi kommer dit. Vi ska inte ha fler 
skador. Det är en av värderingarna man får ha som insatsledare: vågar jag 
skicka in dem här? Eller rasar taket över dem? Hur gör jag? (Ola) 

Ledarskap på stationen  

När insatsledarna under intervjuerna, har pratat om sitt ledarskap har de nästan alltid glidit in 
på ledarskapet under utryckning. Det är den delen som man har övat, det är den delen som 
diskuteras. Ändå är det oftast som man är på stationen i den mer administrativa verksamheten. 
Om ledarskapet under utryckning är mer åt det auktoritära hållet lyfter insatsledarna fram hur 
annorlunda det är på stationen. En sådan aspekt är att här är det tillåtet att föra fram åsikter 
och känslor om det som hände på utryckningen.  
 

Men här lyssnar vi och stämmer av hela tiden ju med varandra. Jag tycker 
faktiskt att det är bättre att vi gör så. Den diskussionen tar man här, men det gör 
man ju inte på olycksplatsen. (Ola) 

 
På brandstationen är insatsledarna underställda räddningschefen och därför påverkas deras 
ledarskap också mycket av räddningschefens inställning. Den nya chefen har kommit in 
samtidigt som det skett många organisationsförändringar. Förändringarna har varit välkomna 
och tongångarna kring räddningschefen är positiva.  
 

Den chef som kom nu har ett helt annat tänk ju, både när det gäller 
organisationsform, ledarstil och så ju och då kom ju detta [den platta 
organisationen] (…) Han började faktiskt här som brandman. (Ola) 

 
Att räddningschefen har varit brandman en gång i tiden uppfattas som positivt. Han verkar 
förstå verksamheten på ett annat sätt än vad tidigare chefer gjort. Den platta organisationen 
har gjort att många av brandmännen idag har ansvarsområden med tillhörande budget som de 
håller i. Flera insatsledare sitter i ledningsgruppen och har väl utvecklade verksamhets-
områden som går utöver själva utryckningstjänsten och också tar mer och mer tid i anspråk. 
Bengt poängterar vilken effekt det har fått på organisationen att fler fick ansvar och möjlighet 
att utvecklas.  
 

Jag vill göra mer än att bara tvätta slangen och där tror jag att chefen gjorde ett 
jättebra steg att han la ut organisationen. Många fler fick aktivt delta, blev mer 
involverade i alltihopa. I budgetarbete, i ansvarsarbete. (Bengt) 

 
Brandmännen har fått funktionsansvar sedan 2004. Det innebär att de har ansvar och egen 
budget för vissa delar av verksamheten. Det här menar insatsledarna har lyft hela personalen. 
Med brandmännens eget ansvar blir också insatsledarens roll lite mer svävande och det skiljer 
sig åt hur mycket insatsledarna är involverade i brandmännens dagliga arbete på stationen, 
men återkommande är att insatsledarna säger sig vara öppna för dialog och att de gärna vill 
vara en resurs för brandmännen om de stöter på svårigheter.  
 

Jag låter ju dem sköta sig själv. Men är det någonting så kom, så försöker jag 
hjälpa till. Så gör de det ibland. Så bollar vi lite och så kör vi vidare och sånt. 
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Det är det här med ledarstil. Det här gamla, auktoritära, det håller inte. Att gå in 
och peka med hela handen för då är man ju ganska snabbt körd. (Ola) 
 

Det verkar finnas en medvetenhet om hur man ska vara som ledare på stationen. Ingen vill ha 
tillbaka den auktoritära ledaren, därför vill man inte heller själv uppfattas som auktoritär. 
Insatsledarna har samma uppfattning om att brandmännen är kompetenta att utföra sina 
arbetsuppgifter på stationen utan styrning. Men medan vissa helt vill frikoppla sig från den 
arbetsledande uppgiften vill andra vara mer involverade. Bengt hade gärna ägnat mer tid åt 
sitt verksamhetsområde och att det istället hade varit styrkeledaren som tog över hans 
nuvarande roll.  
 

Jag hade hemskt gärna haft det som så att det var styrkeledaren som hade 
hanterat gruppen och att jag hade varit helt frånkopplad. Styrkeledaren som 
arbetar i närhet med brandkillarna hade styrt dem på ett annat sätt. (Bengt) 
 

Insatsledarna arbetar inte längre bara med samma gäng utan deras arbetstid har ett rullande 
schema som leder till att varje brandmansgäng hela tiden får en ny insatsledare. Mycket troligt 
har det lett till en ökad distans mellan insatsledare och brandmän. En distans som Bengt 
tycker kunde fyllas upp med styrkeledaren. Magnus däremot försöker själv överbrygga gapet 
genom att engagera sig i brandmännens arbete på detaljnivå.  
 

Jag försöker ha klart för mig vad som ska göras. Det är inte så att jag sitter långt 
borta, men jag sitter ju här nere. Jag försöker ta del i vad de gör. Jag har själv 
gått på samma ställe så jag vet. /…/ Ja vi kan sitta här och jag säger: Kan du 
göra det här?, men då kanske han säger att jag har det här att göra. Då får man 
lösa det. Du kan göra det och sedan gör vi detta.  (Magnus) 

 
Magnus är med på detaljnivå och styr, men också lyhörd för att brandmännen kan ha andra 
uppgifter som är viktigare. Brandmännens ökade kompetens gör att även insatsledarrollen 
håller på att förändras. Varje insatsledare har sitt specialområde och i vissa fall verkar 
intresset för specialområdet ta över och utryckningarna blir något nödvändigt ont. Bengt: 

 
Jag har åkt utryckning i 25 år, det är liksom ingenting som jag är intresserad av, 
direkt, utan här finns så mycket annat. Det är som jag sa i början att jag är en 
sån person att jag vill hela tiden utvecklas och komma vidare och se möjligheter. 
Arbeta kvar som brandman, det hade jag aldrig accepterat. 

Atmosfären på brandstationen 
På brandstationen råder det en trevlig atmosfär. Personalen verkar glad och nöjd. Flera gånger 
under våra observationer och intervjuer får vi höra om hur bra samarbetet fungerar, att 
personalen trivs, att Ängelholms brandstation är speciell jämfört med många andra 
brandstationer. Det här menar de att det beror på vissa saker. De har lyckats rekrytera rätt 
folk, de är en lagom stor station där alla känner alla. Vidare har man en historia, en kåranda 
som ligger kvar och ger positiva effekter än idag.  
 
När det gäller arbetet har många brandmän sina egna funktionsområden de ansvarar för, men 
sen finns det också vissa gemensamma uppgifter. Vi har uteslutande hört att det fungerar bra. 
Insatsledarna behöver inte lägga sig i hur arbetet utförs utan brandmännen fördelar arbetet 
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sinsemellan själva och verkar ha en hjälpsam attityd mellan sig. Ola utrycker det som att de 
har haft tur som har en sån bra personal.  
 

Vi har sån tur här att alla som jobbar här är väldigt harmoniska, trevliga. Det är 
optimalt alltså. Optimalt ska jag kanske inte säga, men alla är bra, alla jobbar 
och ingen springer undan. (Ola) 
 

Brandmännen tar gemensamt ansvar för att uppgifterna löses. Om de behöver ytterligare stöd 
finns insatsledarna tillgängliga och öppna för att brandmännen ska lösa sina arbetsuppgifter 
själva, men de kan stötta upp vid behov. Insatsledarna litar på brandmännen, det är ingen 
tvekan att jobben kommer att bli gjorda. Det är en vänlig attityd och sammanhållningen på 
stationen verkar vara väldigt stark. Ola beskriver hur det finns en tillit till att man kommer att 
få hjälp om man hamnar i svårigheter. 
 

Det är en för alla och alla för en. /…/ Ja, men det känns så. Skulle någon komma 
i klammeri eller annat så ställer folk upp alltså. /…/ Det är lite den andan i de 
människorna som jobbar här, känns det som. Mycket empati och så.  (Ola) 

 
Att brandmännen är empatiska känns ju bra när man vet hur många chockade, ledsna och 
förvirrade människor de stöter på i sitt arbete. Om empatin är medfödd eller förstärkt utav det 
nära samarbetet eller av arbetets art, går inte att svara på. Men sammanhållningen verkar få 
sin näring av att man inte arbetar som på en ”vanlig” arbetsplats.  

 
Vi är här 24 timmar och blir lik en familj. På en arbetsplats är du där i 8 timmar 
sedan går du hem. /…/ På ett företag pratar de privatsaker under en måltid eller 
under arbetstid också. Här har vi hela dygnet där vi går och tjabbar med 
varandra, på kvällen när vi sitter och tittar på TV, lagar mat på lördagar och 
söndagar. Det blir mer ett team här. Då vet man mer hur man är som person och 
allting sånt. Därför tror jag att det fungerar bättre här. (Thomas) 

 
Sammanhållning, empati, gemenskap och delat ansvar verkar känneteckna livet och 
atmosfären på stationen. Men för att samarbetet ska fungera väl mellan brandmännen menar 
Ola att det krävs att man har vissa värderingar gemensamt, men att man ändå är olika som 
personer.  

 
Man kan ju säga att det är ju bra om de har en värdering som stämmer överens 
med den verkligheten som vi kommer att ställas inför. Det är ju inte bra om man 
är rasistisk. Man får inte se olika på människor och så ju. Så är det bra att man 
har lika. Men jag tror fortfarande på att det är ett sätt att utveckla 
[verksamheten] om man har olika synsätt, tror olika och tycker olika. /…/ (Ola)  

 
Men det finns också ett arv som spelar in. Det är inte allt som kommer från dagens personal. 
En del av kårandan sitter kvar i väggarna från förr. 
  

Andan, den har mycket med historien att göra tror jag. /…/ Det är en anda som 
… det får alla [nya brandmän] klart besked på. Så här vill vi ha det och då 
fungerar allting. Inte en massa slarv att man slänger in verktyg i ett fack och 
kanske i fel fack. Då fungerar det inte när vi kommer ut till olycksplatsen och 
såna saker att ja, andan har stor betydelse men vi är inte sämre än att vi kan 
ändra oss. (Ola) 
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De dåliga sakerna från förr har man försökt sudda ut, medan man behåller de positiva sakerna, 
att man vårdar sina bilar, brandstationen och håller en god ordning bland verktygen.  

En tillåtande kultur 
Den stora förändringen som skett vad gäller ledarstil hos cheferna och den nya platta 
organisationen med brandmän som har eget budgetansvar, har gett utrymme för en hel del nytt 
på brandstationen. Det har blivit tillåtet att kritiskt granska den egna insatsen, att ge feedback 
till en ledare, att visa känslor och att hantera konflikter.  

 
På den här arbetsplatsen känns det som att vi har högt i tak. Tycker man att det 
är fel så säger man att det här är åt helvete och så rensar man luften. (Ola) 

 
Även om mycket på brandstationen känns hemtrevligt, omhändertagande och gemytligt är det 
inte alltid solsken, utan även en välfungerande brandstation har sina konflikter, som vilken 
annan arbetsplats som helst. Under tidigare generationer har konflikterna tystats ner och 
sopats under mattan. Det har inte varit möjligt att ifrågasätta befälens order eller beslut. Idag 
är mycket förändrat. De vanligaste konflikterna på stationen verkar beröra skillnader mellan 
de brandmän som jobbar heltid och de på deltid, schemaläggning och oenighet kring roller. 
Man ska inte heller glömma inre konflikter som inte syns på samma sätt, men som blev tydligt 
i intervjuerna. Det finns också kulturkrockar mellan det nya och det gamla. 
 

Nej, men här finns motsättningar. Det är helt klart. Det kan vara lite olika för att 
vi har ju dels heltid och deltid och man har olika förutsättningar. Deltid har ett 
heltidsjobb och ska då försöka upprätthålla i stort sett samma kompetens som 
oss. Alltså man ställer de kraven kanske. Och det är inte alltid lätt. (Ola) 

 
När insatsledarna fått mer och mer administrativa uppgifter förändras också styrkeledarens 
roll, men förändringen har fortfarande inte nått ända fram och hans roll blir otydlig.   
 

Styrkeledaren är ju egentligen arbetsledare också. Det har vi väl kanske lite 
problem med här i organisationen att få styrkeledarna att inse att de är faktiskt 
på arbetsgivarsidan också, de vill gärna smälta tillsammans med [gänget]. 
(Bengt) 

 
Styrkeledaren håller sig gärna som en av brandmännen istället för att sticka upp som 
arbetsledare. Men även insatsledare kan känna så. Thomas har hamnat i en konflikt mellan sin 
tidigare roll som brandman och den nuvarande som insatsledare och arbetsgivarrepresentant. 
Han säger att han måste göra som arbetsgivaren säger, han är själv arbetsgivare, men avslutar 
meningen med det blir lite sämre för oss. Oss är i det här fallet - vi brandmän - och det ser ut 
som att Thomas lojalitet ändå ligger där. 
 

När man kör brandmanna… man får tänka om… man får ändra uppfattning helt 
enkelt och det är viktigt att man gör det. Om jag fortsätter i samma stil som 
brandman då är jag ingen arbetsgivarerepresentant längre. Innerst inne kanske 
jag tycker så men jag måste göra det arbetsgivaren säger för jag är arbetsgivare. 
Innerst inne kanske [jag] inte tycker det är jättebra själv, men jag måste driva 
vår organisation vidare och göra det bästa för dem. Då kanske det blir lite sämre 
för oss. (Thomas) 
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På brandstationen står en kembil som brandmännen håller på och utrustar för att tas i drift 
snarast möjligt. Det finns inget slutdatum för när bilen ska vara klar, vilket förvånade oss 
under vår observation. Under intervjun tar vi upp frågan om kembilen.  
 

Den frågan som du tar upp nu den är väldigt infekterad. Vi från ledningsgruppen 
vi har ju satt krav och vi har satt press, men fortfarande lever vi kvar i det gamla. 
Att nej, det ska göras. Det ska vara ordentligt. Det ska vara riktigt bra. Det får ta 
den tid det tar. Det ska hålla. Det ska göras här i verkstan, det ska göras si och 
så. Det är vi inte överens med. Man kan göra saker lika bra fast enklare och 
snabbare. Det är som du säger, det är inte försvarbart att ha en bil som står i X 
antal månader utan att det händer något. Det kostar pengar. Man måste börja 
vara medveten om att vi ingår i kommunens verksamhet där man får titta på 
pengar och pengars värde.  

 
Insatsledaren pekar på att ledningsgruppen har mål som berör kostnadseffektivitet, medan 
brandmännen vill att det ska göras ordentligt och att det därför får ta den tid det tar. Han 
poängterar att det är dags för brandstationen att kliva in i det nya sättet att tänka kring 
verksamheten, men att man i den frågan fortfarande lever kvar i det gamla sättet att tänka.  
 
Att konflikter nu tas upp till diskussion, istället för som tidigare tystades ner, har också lett till 
att man vågar och kanske också tvingas få syn på sin egen insats. På utryckningen finns inte 
tid för några diskussioner, utan allt måste fungera smidigt. Kritik hanterar man efteråt och 
därför har man ofta också en samling där man sätter sig runt fikabordet (som är stort och 
ovalt) och diskuterar vad som gick bra och vad som gick mindre bra. Det är tillåtet som 
brandman att framföra kritik mot insatsledarens sätt att ge order, men oftast verkar 
genomgången ha en mer teknisk karaktär där man diskuterar hur insatsen gick till, om man 
hade rätt utrustning med osv.  
 

De befälen som är här söker feedback, åtminstone insatsledarna söker feedback. 
Det är därför vi försöker gå igenom varje gång: Hur tolkar du mina order? Det 
är jätteviktigt, annars hamnar vi i den här gamla klyschan som var på 80-talet.  

 
Med den gamla klyschan, menar Bengt det gamla brandmästarkollektivets auktoritära sätt och 
totala ovilja att diskutera brister i ordergivning och liknande.  

 
Här är det jag som bestämmer, inget annat. Skulle man då ifrågasätta det då: - 
Jag förstod inte din order. Eller: Jag tycker du var otydlig. – Ja, skit i det du! Så 
var det nästan och sen pang stängde dörren och sen var det inget mer med det. 
Det har vi försökt att lösa den knuten och visa på att vi kommer att göra fel och 
det måste man tillåtas göra. Därför att är man rädd för att göra fel blir man 
också rädd för att fatta beslut och så får vi inte ha. (Bengt) 

 
Insatsledarna idag vill ha feedback, vill gå igenom de misstag, fel och brister som uppdagades 
under utryckningen för att nästa gång göra en bättre insats. Felaktigheter hanteras genom att 
man försöker hitta hur man systematiskt ska komma tillrätta med felet, utan att peka ut 
individen.  
 

Man är inte felfri, och särskilt om man kanske ska ta sekundbeslut så blir det 
kanske inte alltid optimalt. Det är därför vi har den här genomgången efteråt. 
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Vilket gick bra? Vilket gick dåligt? Det är inte för att hänga någon utan det är för 
att utveckla verksamheten. Det ser vi ett stort värde i att kunna göra det. Plus att 
man kanske ser då att vi har ju brister i utrustningen. Då lägger man ut det till 
den som är ansvarig för det området att titta på detta. (Ola) 

 
Även när det gäller de brister som finns på befälssidan, belastar man inte enskilda individer 
för bristerna utan menar att befälen har fått för lite övning och att det finns brister i 
utbildningen. Magnus kommentar i nästa citat, om bristerna i ledarskapet är intressanta på 
flera sätt. Det hade varit helt omöjligt att tänka sig att en insatsledare på 80-talet hade sagt att 
han behöver öva mer på sitt ledarskap under insats. Han tycker att insatsledarna skulle behöva 
mer övningar, liknande de dem fick när de utbildades till insatsledare. 
 

Genom att ha befälsövningar, ledningsövningar eller att få kritik eller feedback 
på hur du leder en insats precis som man gör på skolorna (…) Kommer man hit 
försvinner det. Börjar väl bli bättre nu, men i alla åren har det varit den svaga 
punkten. Har man väl kommit upp hit så lös dina uppgifter själv. (Magnus) 

 
Förr i tiden gick det mycket rykten eftersom det ofta saknades en dialog. Brandmästarna var 
inte öppna för feedback eller för att informera mer allmänt. Idag ser det inte ut så. 
Förändringen har kommit under de senaste sex-sju åren. 
 

Det är mer öppet nu vi är mer öppna och informerar och sånt. Mer raka och 
klara och ger feedback ./…/ Det gör mycket att den nya ledarskapsutbildningen vi 
har haft på skolorna den tar med sig jättemycket att det blir ett bättre klimat på 
arbetsplatsen. Att ta hand om alla. Det är helt annat runt omkring. 

 
Tidigare var inget av det här accepterat. Vare sig på stationen eller under utryckning fanns det 
något utrymme för diskussioner. Känslomässigt svåra situationer hanterades med bryska 
kommentarer och brandmannen lämnades ensam med sina känslor. Idag är känsloyttringar 
tillåtna och tas på allvar. Om olyckshändelsen haft en olycklig utgång som berört 
brandmännen kopplas kamratstödjarna in. De är speciellt utbildade för att hantera krissamtal 
och kunna få syn på om någon inte mår riktigt bra. Men de som idag är insatsledare har inte 
själva haft det så när de var brandmän. De förväntades själva hantera de otäcka bilder som låg 
kvar efteråt. 
 

Om vi backar tillbaka till 70-talet så fanns det ingenting sådant. Då blev man 
nästan psykad ”vill du inte äta idag” medan man smaskade. Men de senaste tio, 
femton åren, har man tagit upp det. Som nu i natt hade vi en järnvägsolycka igen 
och då samlas man gruppvis här uppe och tar med sig ambulansen och personal 
som var inblandad. /…/ När jag har varit ute på en olycka och det är ny personal 
brukar jag ringa dagen efter eller två dagar senare och då kolla upp läget hur 
det är och ge dem det stödet. Så ofta räcker det arbetet vi själva gör. /…/  Vi löser 
det i gruppen. (Magnus) 
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Analys 
I detta kapitel kommer vi att analysera resultatet med hjälp av teorierna. Vi kommer att 
besvara uppsatsens frågeställning om hur organisationskultur och ledarskap påverkar varandra 
i en organisation. För att få en bättre överblick över analysen har vi delat in vårt material 
under olika teman, för att i slutet ge en sammanfattande bild av vad vi har kommit fram till. 

Insatsledarna och ledarskapet 

Ord och inga visor 

Blickar vi tillbaka på det ledarskap som har varit finner vi en mycket auktoritär man som 
styrde stationen med järnhand. Dagens brandmän och insatsledare kan vittna om att de inte 
vågade svara emot honom. Hans ord var lag. Alla sysslor på stationen styrde han över och 
ingen annan fick tänka i hans ställe, för han visste hur saker och ting skulle skötas fast det var 
till absurdum ibland, som att tvätta bilarna var gång de hade varit ute. Denna chef vibrerade 
verkligen auktoritet i de återberättelser vi har fått ta del av. Den makt han utstrålade och att 
hans ord var det som gällde tyder på ett auktoritärt ledarskap. Trots att man inte tyckte om den 
auktoritära stilen, gjorde man inte uppror mot honom utan man löd (Nilsson, 1993). De gav 
honom acceptans och de förväntade sig att han skulle styra med hela handen. Genom att 
denna chef inte lyssnade på sin personal tyder det på att han använde sig av ett auktoritärt 
ledarskap.  
 
Enligt våra informanter lämnade denna chef efter sig ett arv och det arvet var ordning och 
reda. Bilden av den auktoritära ledaren har bleknat, men det goda arvet lever kvar än idag, 
medan det som inte upplevdes så positivt ses mer som ett nostalgiskt minne att så var det på 
den tiden, däremot klämtar varningsklockorna kring det auktoritära i hans ledarskaputövning.  
 
På 80-talet fick stationen en chef som ansåg att hans plats var på kontoret och brandmästarna 
fick ta kontrollen över larmen. Dessa brandmästare hade sin forna chef som förebild och 
iklädde sig hans roll och deras ledarskap blev auktoritärt. Brandmästarna fortsatte att 
reproducera kulturen (Alvesson, 2004) eftersom de inte kunde få någon ny förebild i den nya 
chefen som höll sig i bakgrunden. Istället fortsatte de som de vara vana vid. De ställde order 
och de förväntade sig att brandmännen skulle lyda, vilket de gjorde. Missnöjet började gro här 
alltmer. Plötsligt var det inte en som styrde och ställde utan det var betydligt fler. Den förra 
chefen löd man för att hans person var auktoritär, men när brandmästarna tog över började 
saker hända. Det blev ett missnöje bland personalen som aldrig riktigt kom upp till ytan. 
Visade man sitt missnöje så blev det nonchalerat. Det fanns inte heller utrymme för att visa 
känslor som kunde tyda på svaghet. Svåra olyckor med dödlig utgång, diskuterades inte 
efteråt utan var och en gick själva med sina tankar och bilder.  
 
Det vi kan se här är att personalen var redo för en förändring av kulturen på stationen. De ville 
dra framåt men ledningen satte stopp för det och de motsatte sig en förändring. Detta påvisar 
bara hur svårt det är att få till stånd en förändring om inte alla parterna är med på tåget. 
Alvesson menar att det måste finnas en öppenhet för en kulturförändring. Det är inte bara 
personalen som påverkar en förändring utan även samhället, branschen och yrket i sig. I och 
med att tekniken går framåt och nya kunskaper kommer till förfogande finns ett underlag för 
en förändring, men det måste också finnas en vilja till förändring hos den som har makten att 
förändra. 
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Efterdyningar av det auktoritära ledarskapet 

Det tidigare auktoritära ledarskapet verkar ha gett efterdyningar in i organisationen idag. 
Fortfarande ska det vara ordning och reda på stationen, det är viktigt att hålla tiderna för 
kafferasterna och om inte arbetsuppgifterna blir gjorda, som berör brandbilar, slangar eller 
annan utryckningsutrustning, då går insatsledaren in och direktstyr på ett mer auktoritärt sätt.  
 
Men insatsledaren Olas motvilja till att utrycka att han själv är auktoritär på utryckning och 
det sätt som han skyndar sig att tillägga att han ändå är lyhörd, tolkar vi som en oro hos 
insatsledarna att verka auktoritära och därmed påminna om de tidigare brandmästarna. Trots 
att den auktoritära makten är kostnadseffektiv enligt Hatch (2002) ur en beslutfattande-
procedur ses den som lite opassande framförallt på stationen men delvis också under 
utryckning. För att förstå insatsledarna måste vi förstå deras bakgrund. De har haft auktoritära 
ledare förr och alla känner en motvilja inför det ledarskapet. Alvesson skriver att en 
kulturförändring kräver en viss mottaglighet från både ledning och personal. I detta fall har 
alla velat verka åt samma håll, att få bort det auktoritära från ledarskapsutövningen. 
 
De insatsledare som vi intervjuat är mycket medvetna om hur man ska vara som ledare för att 
det ska fungera på brandstationen i Ängelholm. Man ska vara lyhörd och demokratisk 
(Nilsson, 1993). Utan undantag upprepades lyhördheten vid varje intervju, det var nästan som 
ett mantra. Hur man än beskrev sitt ledarskap blev det alltid med tillägget ”och lyhörd”.  Det 
blir tydligt att det bara är den typen av ledare som accepteras. Thomas har fått feedback både 
från chefen och från personalen att han är för rak och går på för mycket. Det går utanför det 
accepterade sättet att vara på stationen.  
 
Vi menar att de numera önskade ledaregenskaperna står i rak motsats till det tidigare 
auktoritära styret och det finns en risk att man går för långt åt det andra hållet innan pendeln 
har svängt tillbaka. Det finns en risk att den väldigt negativa synen på det auktoritära 
ledarskapet leder till att man inte använder sig av ett situationsanpassat ledarskap fullt ut. Man 
vågar inte bli styrande på stationen och det kan bli en svår balansgång att chefa över det 
kompisgäng man tidigare tillhört. 

Situationsanpassat ledarskap ute och inne 

Från att ha utövat ett auktoritärt ledarskap över brandmännen kunde istället mjuka värden 
föras in i organisationen tack vare nya insatsledare samt att den allmänna viljan att förändra 
fanns. Idag förespråkar man flexibilitet, tydlighet och lyhördhet i ledarskapet och ett 
situationsanpassat ledarskap (Hersey & Blanchard i Jacobsen & Thorsvik, 2002, Bruzelius & 
Skärvad, 2000, Nilsson, 1993). Man läser av situationen på ett helt annat sätt. Ifall 
brandmannen inte är så mogen i sin roll behöver han tydligare direktiv för att denne ska kunna 
utföra det arbete som behövs. Ju mer brandmannen växer i sin roll desto mer kan ledaren 
släppa på styrandet och börja fokusera på att bli mer stödjande för individen. Oftast kräver 
deltidsbrandmännen mer styrning då de inte har samma rutin som de som arbetar heltid.  
 
Detta ser man tydligt i Hersey och Blanchards modell, hur ledaren får pendla i sin 
ledarskapsutövning för att kunna möta upp individen. Då ledaren kan befinna sig i olika fält 
på en och samma dag blir ledarskapet komplext. De måste känna av var individen är i sin 
mognad och hur mycket ledning denna behöver för att komma vidare. Är individen mogen 
och har en vilja att gå vidare kan ledaren fokusera mer på relationen. När individen inte längre 
behöver stöd från sin ledare har ledaren litet inflytande över denne.  
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I och med att brandmännen övar mycket har de också mycket rutin och kunskap i hur de ska 
göra när vissa saker inträffar, men ibland händer det att även de står frågande. I dessa lägen 
behöver ledaren bli mer styrande och instruerande i sitt ledarskap gentemot de heltids-
arbetande brandmännen (Bruzelius & Skärvad, 2000). När larmet går vet alla vad som gäller. 
De ska infinna sig i omklädningsrummet och inom loppet av 90 sekunder ska de även ha på 
sin brandmannauniform och sitta i bilarna. Väl ute på ett larm ikläder sig insatsledarna ett 
auktoritärt ledarskap eller de blir instruerande enligt Hersey och Blanchards modell. Ifall 
insatsledaren beordrar en brandman att ta ett hål i ett tak så gör han det. Detta är insatsledarna 
medvetna om. En del försöker att vara lyhörda ute på larm för andra åsikter. Brandmännen 
accepterar och håller med om, att det inte ska tjafsas ute på ett larm. Fokus ligger på larmet 
och inte på person och vem som bestämmer vad. Det säger också Philipson (2004) att i en 
välfungerande organisation är det oviktigt vem som bestämmer, man fokuserar på sak istället 
för person. Problemet uppstår när de deltidsarbetande brandmännen deltar i utryckningen för 
då ökar komplexiteten. Mitt i hetluften måste de börja fokusera på individen och hur pass 
rutinerad denna är. Från att bara utfästa en order måste de beskriva ordern detaljerat för den 
deltidsarbetande, vilket oftast inte behövs med en som är brandman på heltid. 
 
Det finns något värdefullt i att inga diskussioner får ske på utryckning. Finns det en person 
som har makten att ta ett beslut hur tokigt det än må vara så är det kostnadseffektivt (Hatch, 
2002), för då behöver man inte spilla tid på att få allas gillande för ett visst förslag eller 
beslut. Skulle insatsledaren stå helt frågande kan han lyssna på brandmännen och ta råd om 
tid finns. Men när det kommer till kritan så är det ändå insatsledarens ord som väger tyngst 
ute på ett larm i och med att han har ansvaret för insatsen. Denna speciella yrkesgrupp arbetar 
mot klockan så fort de befinner sig på ett larm. Blir det missnöje i ledet väljer man att ta upp 
det på stationen efteråt istället för att ställa till med en scen mitt ute på en olycksplats. På 
denna punkt är alla eniga. Detta ger också insatsledaren makt att utöva ett mer auktoritärt 
ledarskap ute på ett larm.  
 
Men förhållandet mellan ledare och följare är inte statiskt enligt Hersey och Blanchard utan 
det växlar också beroende på vilken situation individen hamnar i. Det blir tydligt när 
insatsledarna beskriver sitt agerande på olika typer av larm, desto mer komplicerad insats, 
desto mer direktstyrning utövar de. En intressant tanke som vidgar Hersey och Blanchards 
modell är att anledningen till att insatsledaren utövar mer direktstyrning kan ju också bero på 
hans egen kompetens. Brandmannen ska ofta utföra exakt samma uppgift på en liten brand 
som på en stor, det är egentligen bara insatsledaren som får en mer komplex arbetssituation 
och för att han i det läget ska känna att han har kontroll, tvingas han att gå över till 
direktstyrning. Det skulle betyda att Hersey och Blanchard som enbart fokuserar på följarens 
mognad och situationens komplexitet i sin modell, missar att uppmärksamma betydelsen av 
ledarens egen mognad för att hantera situationen. Fiedler vidgar resonemanget genom att peka 
på hur en erfaren ledare förlitar sig på sin tidigare erfarenhet när han fattar ett beslut, medan 
en oerfaren ledare enbart kan lita på sin kognitiva förmåga vilket i slutändan påverkar 
beslutets kvalité (Yukl, 2006). 
 
På hemmaplan, det vill säga på stationen, återgår alla till sina sysslor och där får inte 
insatsledaren gå runt och peka med hela handen. Idag utövar insatsledarna ett 
situationsanpassat ledarskap även på stationen. Med dagens kompetenta och ibland också 
högskoleutbildade brandmän, minskar insatsledarnas behov av att styra verksamheten. I den 
nya, platta organisationen har man delegerat ut både ansvar och makt till brandmännen. 
Insatsledarna börjar därmed förflytta sig allt längre bort från arbetsledningen. De finns där 
som stöd för brandmännen, men i det operativa arbetet på stationen är de inte involverade. Det 
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fanns också hos vissa insatsledare en önskan om att styrkeledarna mer skulle ta över det 
ansvaret, både på stationen och på utryckningar.  

En stark ledare vågar vara svag 

På brandstationen är det en familjär stämning, man gnabbas, stöttar varandra och umgås. 
Enligt insatsledarna är det en öppen atmosfär med högt i tak. Den stora förändringen som 
skett är att man idag på ett mer konstruktivt sätt kan föra dialog om oenigheter (Nilsson, 
1993). Ifall ledarskapsutövningen ute på ett larm var till missbelåtenhet, diskuterar man det nu 
inne på stationen. Där kan insatsledaren förklara sina eventuella tillkortakommanden och be 
om ursäkt om något har blivit fel. Detta är en märkbar skillnad jämfört med förr. Hade 
brandmännen kommit in och sagt att insatsledaren hade gjort fel på den tiden skulle troligen 
svaret ha blivit ”det är jag som bestämmer”. Den förändring som har ägt rum har gjort det 
möjligt att tycka att insatsledaren har handlat fel.  
 
De har också infört en debriefingmodell som innebär att man idag har en rutin för att kalla 
ihop berörd personal inom räddningstjänsten, ambulansen och polisen efter både tekniskt 
svåra och ofta även känslomässigt svåra insatser. Här är det tillåtet att prata om obehagliga 
känslor och tillsammans gå igenom vad man sett och upplevt. Det finns också speciellt 
utbildade kamratstödjare som kan uppmärksamma och fånga upp om någon mår dåligt.  
 
Dessa två förändringar menar vi bildar stommen för att den tidigare lite machoinspirerade 
brandkåren förändrats till en mer öppen, lyhörd och empatisk organisation där brandmannen 
får visa sina känslor. Det ses inte som konstigt om ett olycksfall gör en illa berörd. Förr skulle 
man ha nerver av stål och känslor var inte till för att visas. Men idag vet man bättre och man 
är noga med att plocka upp signaler på dem som inte mår bra och dessa personer tar man ett 
extra samtal med. Philipson (2004) säger att ett ledarskap som är öppet vinner framgång. Han 
påpekar att personalen känner sig mer betydelsefulla om de känner sig uppskattade för sin 
insats. Detta märks på den öppenhet som finns idag då det är tillåtet att visa känslor och att 
man faktiskt diskuterar jobbiga larm. 
 
Öppenheten kring svåra känslor, gör också organisationen mer benägen att kunna hantera 
andra svåra diskussioner, t ex om osäkerhet i sitt ledarskap. När Thomas åkte på sitt första 
larm som insatsledare bad han brandmännen om hjälp. Ingen förväntade sig att han skulle 
kunna allt från första dagen, inte heller han själv och det är tillåtet i organisationen att göra 
misstag.  
 
Bengt beskrev den osäkerhet som man kan känna som ny ledare, men om gruppen är mogen 
och vågar hjälpa underlättas övergången till att bli ledare. Han poängterade att man inte har 
haft några konflikter kring nya insatsledare utan personalen har varit mogen och accepterat de 
nya ledarna i sin roll. Uttalandet pekar på att insatsledarens möjlighet att utöva makt över 
gruppen starkt påverkas av hur gruppen tar emot honom som ledare. Det Hatch (2002) 
framhåller är att den som får acceptans lättare kan få makt och på så sätt kunna fatta beslut. 
När en ny oerfaren insatsledare fattar snabba beslut ute på larm, kan denna ledare enbart lita 
till sin intelligens, dessa beslut som fattas på kort tid kan bli ogenomtänkta och rent av dåliga, 
vilket kan få konsekvenser på teamet (Yukl, 2006). Idag får man feedback på stationen vilket 
underlättar för nya oerfarna ledare att skaffa sig erfarenhet, men faktum kvarstår att beslutet 
kan bli dåligt. Därmed ser vi vikten av träning av insatsledare, så att dessa får erfarenhet av 
olika sorters larm, så att besluten grundar sig mer utefter tidigare erfarenheter än att man bara 
förlitar sig på intelligensen. Det är först när de är inne på stationen där man får tid att tänka 
igenom sitt beslut som kvalitén kan bli god (Yukl, 2006). 
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Osäkerhet som ledare dämpas också av att man känner till företagets kultur. Kulturen ger 
enligt Alvesson (2001), riktlinjer för hur man ska agera genom att reproducera kulturen via 
vardagliga bestyr gör att personalen blir tillfreds och de kan känna sig säkra. Enligt Alvesson 
är kulturen starkt förknippad med ledarskapet och börjar man då leda mot alla värden och 
nonchalera givna normer inom organisationen väcker det motstånd. En sådan ledare kommer 
att få motgång. Både personal och ledare ska verka åt samma håll för att uppnå en varaktig 
förändring. Det ska kännas bra för båda parter. 
 
Att man hanterar de nya insatsledarna på ett moget sätt tyder på att gruppen mår bra och att 
arbetsklimatet är gynnsamt. Troligtvis accepterar man de nya insatsledarna också för att hela 
rekryteringsförfarandet är ganska öppet. Tjänster utlyses och alla intresserade får söka. 
Rekryteringsgruppen består av flera olika personer som alla får yttra sig om personens 
lämplighet. Kriterierna för urvalet är kända och det förs en dialog kring tillsättningen. Om 
brandmannen inte ses som en lämplig kandidat till insatsledarpositionen, ger man honom tips 
på hur han kan utveckla sig för att vara bättre lämpad för positionen vid nästa 
rekryteringstillfälle, vilket Philipson (2002) visar är ett tecken på att ledarskapet leds av 
värden.  
 
Respekten för varandras kompetens och som individer lyser igenom alla aspekter av vårt 
material. Insatsledarna kan utan någon prestigeförlust som följd, be en brandman om hjälp om 
det är något de inte kan. Brandstationen kallas för självgående, men det verkar inte vara bara 
stationen som är det utan också den större delen av personalen i och med 
professionaliseringen och maktförflyttningen till brandmännen. Insatsledarnas ledarskap 
grundas mycket på att låta brandmännen ta egna initiativ.  

Förändring, konflikter och framgång 

Negativ kulturell förändring 

Kulturell förändring är ofta negativt säger Alvesson (2001). Men vad menar han? Har inte de 
förändringar som vi fått ta del av på brandstationen i Ängelholm en positiv klang och positiv 
effekt? Jo, det anser vi. Men de konflikter som ändå uppstår på brandstationen berör just 
kulturella förändringar som leder till i alla fall tillfälliga försämringar. Konflikterna uppstår 
ofta när olika värdegrunder börjar kollidera, rollerna blir otydliga osv. Philipson beskriver 
detta genom att det saknas gemensamma visioner. De konflikter som uppstår på den här 
arbetsplatsen är mellan heltids- och deltidsstyrkan, mellan brandmän och ledningsgruppen, 
mellan gamla värden och nya. 
 
Tidigare var det låga krav vid rekryteringen av brandmän, men allt eftersom har kraven på 
kompetens och utbildning ökat. Det bidrar till att höja brandmännens status. Även tidigare har 
brandmän som yrkeskår haft gott rykte om sig, men bilden av brandmannen som styrketränar 
och vilar mellan utryckningarna har fått konkurrens. Idag räcker det inte att brandmannen är 
stark, frisk och gillar att spela fotboll. De ska förutom att kunna allt specifikt som hör ihop 
med utryckningarna också kunna allt mer vid sidan om. Flera av brandmännen på 
brandstationen i Ängelholm har en egen budget att hantera inom sitt ansvarsområde. Det 
betyder både ett ökat ansvar och ett ökat inflytande för varje brandman. De har blivit 
hungrigare på kunskap. De nöjer sig inte längre med att behålla samma position i 20 år, de vill 
komma vidare, de är beredda att flytta och byta tjänst. Med en höjning av brandmännens 
kompetens och med den nya SMO-utbildningen om brandsäkerhet och skydd mot olyckor har 
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de en teoretisk förståelse för arbetet som liknar eller överskrider styrkeledarens kunskap. 
SMO-utbildningen ger högskolepoäng, vilket innebär att brandmannen har blivit akademiker. 
De kan läsa vidare på högskolan till brandingenjörer eller söka arbeten på företag som 
säkerhetsansvariga eller riskbedömare. Den rekrytering av insatsledare som räddningstjänsten 
i Ängelholm hela tiden gjort internt, kommer därför troligtvis att förändras i framtiden och 
man får istället rekrytera utifrån. Eftersom personalen blir mer lättrörlig kan också den 
tidigare familjära stämningen riskera att försvinna eller försämras.  
 
Andra förändringar stöter på motstånd inom organisationen och de blir svåra att genomföra, 
just därför att själva förändringen kommer att leda till en negativ utveckling för personalen. 
Det finns t ex en konflikt kring kembilen på stationen. Det är en bil som köpts in, som 
brandmännen själva inreder med hyllor och lådor och liknande för att de sen ska kunna plocka 
in rätt utrustning att ha med på kemiska olyckor. Insatsledarna som börjat distansera sig från 
utryckningar, brandmannalivet och det praktiska arbetet på stationen har börjat tillägna sig 
ekonomiska värden som hör ihop med den kommunala budgeten. Insatsledarna trycker på 
brandmännen om att bilen måste bli klar, medan brandmännen protesterar genom att lyfta 
fram de värden som de menar är viktiga. Det ska vara ordning och reda och göras ordentligt 
därför är inte tidsåtgången viktig, menar de. Här finns en tydlig konflikt mellan de värden som 
också vi som observatörer och intervjuare hela tiden stött på. Det handlar om det positiva 
”arvet” från den auktoritära tiden med skinande rena bilar, dessa värden finns kvar eftersom 
insatsledarna fortfarande idag hyllar dessa värden. Ordning och reda, då funkar allting. Men 
ökade krav från kommunen, en ökad kostnadsmedvetenhet hos både insatsledare och 
brandmän, leder till att kembilprojektet får tidspress. Den ökade kostnadsmedvetenheten och 
anpassningen till den kommunala verksamheten kommer att driva på förändringen och nästa 
bil kommer troligen inte att utrustas på Ängelholms brandstation. Troligtvis kommer man att 
istället köpa den färdig. Det är viktigt att tänka på vilka kärnvärden inom företaget som denna 
förändring ruckar på. Vi menar att det är grundläggande värden som har satts på glid genom 
påtryckningen. Många gånger kan man inte se effekten av en förändring innan den genomförs 
och vad det kan leda till. Nu har de troligen nått en punkt då ledningen vill dra mot nya mål, 
men personalen vill inte, med andra ord, det finns ingen förändringsbenägenhet hos 
brandmännen just nu (Alvesson, 2001). 
 
En annan sådan konflikt handlar om styrkeledarens roll. Konflikten uppstår på grund av att 
insatsledarnas roll är i förändring. De har ökat sin kompetens genom att de idag ingår i 
ledningsgruppen och får ett allt större inflytande på organisationens verksamhet. För att fylla 
upp det tomrum som uppstår när insatsledarna förflyttar sig, behöver styrkeledaren kliva upp 
från ”gänget” och tydligare bli deras arbetsledare.  
 
Vi uppfattar det som om rollerna befinner sig i en större förändring, men förändringen 
bromsas av att ritualer från förr lever kvar. Berättelserna om den gamla ledaren som radade 
upp brandmännen vid varje morgonavlösning är en ritual som lever kvar idag om än i en 
mildare form. Varje morgon klockan 08.00 samlas brandmännen på insatsledarens kontor där 
han går igenom det som ska göras den dagen. Istället för att som tidigare peka på vem som 
ska göra vad, talar insatsledaren bara om vad som ska göras och de löser själva i gruppen vem 
som gör vad. Ritualen kan ses som en kvarleva från det auktoritära styret och vi ser det som 
ett hinder för att styrkeledaren ska kunna kliva fram och ta ansvaret för arbetsledning. Hans 
roll har förändrats utan att utbildningen till att bli styrkeledare har följt med i förändringen. 
Idag är hans roll otydlig. Men genom att omfördela makten (Hatch, 2002) kan styrkeledaren 
få en möjlighet till att leda arbetet mer än vad de gör idag. Trots att han har en funktion i 
gruppen blir inte denna synlig då han oftast rör sig med de övriga brandmännen, han är en i 
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gänget. Han har inget kontor att dra sig tillbaka till och när arbetsuppgifterna gås igenom på 
morgonen är han en lika stor åhörare som brandmännen är. Det som skiljer är att han har en 
titel och dess verkan i realiteten är liten i dagsläget. 
 
Genom att kritiskt och öppet utvärdera den egna insatsen, ge feedback och efterfråga 
feedback, visa känslor, svaghet och att man vågar hantera andras känslor ger det en ökad 
förmåga att hantera de konflikter som ändå uppstår.  
 
Att genomdriva förändringar som inte stöds av organisationskulturen är ett omöjligt uppdrag 
enligt Alvesson. Här är ett tydligt exempel meningsskillnaderna gällande kembilen. 
Insatsledarna är mycket närmare de värden som den kommunala förvaltningen står för. Där 
måste man tänka på kostnader och att hålla budget. Brandmännen står för de värden som 
präglar arbetet på hela brandstationen. Det ska vara ordentligt gjort. Man ska sköta det snyggt, 
inget slarv får förekomma. Därför blir det en krock mellan två värdegrunder och här måste det 
till en dialog för att komma till något resultat. 

Kulturdrivet ledarskap ger förändring 

Om ledaren vägleds av de gemensamma orienteringarna och normerna som härskar på 
företaget blir ledarskapet mer kulturdrivet. Ett kulturdrivet ledarskap får ett stort inflytande på 
organisationen (Alvesson 2001). Insatsledarna har en trygghet i sitt ledarskap genom att de 
delar ledarutbildningen med alla de andra insatsledarna på stationen. De värden som betonas 
på utbildningen är debriefing, känslor och feedback. Vid återkomsten är det lättare för 
insatsledaren att applicera detta på organisationen eftersom de är flera insatsledare som 
nyligen utbildats och därför också har samma teoretiska syn på ledarskap. Därmed har 
räddningstjänsten snabbare kunnat förvandlas från en auktoritär och känslokylig organisation 
till en empatisk, lyhörd och demokratisk. Här ser man också hur insatsledarna influerat 
varandra och nått en samstämmighet kring vad som är viktigt i ledarskapet.  
 
Det är inte de stora kulturförändringsprojekten som når sina mål enligt Alvesson, utan den 
största förändringen sker i dialog mellan chefen och chefens närmaste medarbetare. 
Insatsledarnas samstämmighet har gjort att de i mötet med brandmännen effektivt har kunnat 
förmedla de nya värdena. Budskapet har förstärkts genom att brandmännen träffar en ny 
insatsledare varje gång de arbetar, men oavsett vem av insatsledarna det är betonar han 
samma värden.  
 
Men samtidigt har det också skett stora organisationsförändringar, det har kommit in en ny 
räddningschef och med honom följde nya värderingar och investeringar i ny teknik. Denna 
chef har själv varit brandman men valde att läsa vidare till brandingenjör. Hans bakgrund ser 
brandmännen som något mycket positivt eftersom han känner till organisationen från grunden 
och en förståelse för de värden som stod brandmännen närmast om hjärtat. Philipson tar upp 
just detta att det är bra att känna till kulturen. Ny, yngre personal har anställts och ny kunskap 
kommit in med dem. Förändringarna har varit gynnsamma för både ledning och personal. Den 
nya ledningen ville inte verka för den auktoritära ledarstilen och brandmännen ville inte bli 
styrda. Man var överens på den punkten. Alla dessa faktorer tillsammans har bidragit till att 
räddningstjänsten har kunnat förändras så markant på så kort tid. 
 
Alvesson (2001) skriver att man väljer dem till chefer som bäst passar in i företagskulturen. 
En individ som på flera sätt bryter mot kulturen på brandstationen kommer inte att bli 
befordrad. Det betyder att förändringar kommer att ske sakta. Den som har makten i företaget 
lyfter fram fler av samma sort. Men tidigare såg man inte alls till lämpligheten hos dem som 
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skulle bli insatsledare utan man tog bara näste man på tur, ”äldst i tjänst”. De dåvarande 
ledarna var inte omtyckta av brandmännen och kanske inte heller av Räddningschefen som 
genom turordningsregeln i praktiken kom att ha endast ett litet inflytande över vilka som 
skulle få makt i organisationen. På det sättet kunde man inte reproducera kulturen i önskad 
riktning i samma utsträckning som man hade kunnat om man fritt hade fått välja insatsledare 
utifrån värderingar och kompetens.  
 
Alvesson (2001) påpekar att en organisation inte kan förändra sig om man inte också 
samtidigt förändrar ledarskapet. Genom de stora pensionsavgångarna på räddningstjänsten 
kunde man istället rekrytera insatsledare med en annan värdegrund och andra värderingar. Om 
en handling inte uppfattas som positiv blir effekten negativ för ledaren i form av 
motstridigheter i personalgruppen. Och det var precis vad som hände på stationen. Det var 
mycket korridorsnack och negativa tongångar bland brandmännen med de tidigare 
brandmästarna vid makten.  

Framgången 

På brandstationen i Ängelholm har man en gemenskap på stationen som går utöver de flesta 
andra arbetsplatsers gemenskap. Ska man tro på de brandmän och insatsledare vi pratade med 
så går det även utöver andra brandstationers gemenskap. De har helt enkelt något speciellt. De 
ställer upp för varandra och löser arbetsuppgifterna tillsammans. Philipson menar att vissa 
villkor måste vara uppfyllda för att det ska vara en välfungerande enhet. I de företag där man 
är överens om värdena är också de anställda beredda att satsa lite mer på sitt arbete, man 
känner sig betydelsefull och tror gott om sina medarbetare (Philipson).  
 
När brandmän ska rekryteras till Räddningstjänsten i Ängelholm finns det egentligen rätt få 
andra formella krav än de rent fysiska. I anställningsintervjun försöker man känna på den 
sökande. Det är viktigt att personen är social, ödmjuk, empatisk och lyhörd. Med dessa 
egenskaper är det troligt att han kommer att passa in i företagets kultur och värdegrund, vilket 
är viktigt enligt Philipson. Genom att brandmännen bor på stationen de dygn de jobbar, får de 
också mycket tid tillsammans. De firar helger och högtider tillsammans på brandstationen, 
alltid redo att rycka ut om larmet skulle gå. Därmed får de en ökad förståelse för varandras 
olikheter, man tillåts vara olika. Men vissa grundvärderingar måste man ha gemensamt för en 
bra arbetssituation.  
 
Den vänskap som finns mellan kollegorna på brandstationen leder till ett behagligt 
arbetsklimat, vilket är positivt för alla. Däremot blir det helt omöjligt för ledningen att 
genomföra förändringar som inte stöds av alla, med tanke på lojaliteten mellan brandmännen. 
 
Den förändring som har skett med ledarskapsutövningen är intressant att följa, men den hade 
inte varit möjlig om inte brandmännen var redo. En förändring kan inte komma till stånd om 
inte alla vill verka mot ett och samma mål. I detta fall har man varit utsatt för ett järnhårt styre 
och fick tack vare pensionsavgångarna chansen att göra något åt det. Den förändringsiver och 
den idérikedom som hade börjat spira fick plötsligt möjlighet att utvecklas. Man har tagit vara 
på de värden man gemensamt vill stå för som kommer från stationens äldre tid och man är 
noga med att implementera det hos varje ny brandman som börjar. Det finns en stolthet i 
rösten när brandmannen berättar om sitt arbete, vännerna och de gemensamma värdena. 
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Slutdiskussion och sammanfattning 
Vi har spenderat två otroliga dagar på Ängelholms brandstation som på flera sätt överträffade 
våra förväntningar. För ett litet ögonblick fick vi känna på hur det är att vara brandman. Vi 
hade möjlighet att följa brandmännen två ganska normala dagar. Det närmsta man annars 
skulle komma en brandman är när man står och hänger över en avspärrning när de är ute på en 
olycksplats. Trots allt otäckt de ser när de är ute på larm håller de humöret uppe vilket vi fick 
erfara. Vår upplevelse var att de med viss stolthet kunde visa upp vad de arbetade med hela 
dagarna. Myten om den kortspelande brandmannen med svällande muskler stämde inte. Vi 
mötte istället förväntansfulla brandmän som var ivriga att berätta om sitt arbete inne på 
stationen och de visade upp stationen mer än gärna. Detta gav oss en god inblick i hur 
stämningen var på stationen. Samtidigt kunde vi genom brandmännens berättelser få en 
inblick i kulturen på stationen och vilka värden som är betydelsefulla just där.  
 
Vad har vi med oss då från denna undersökning? Det vi kan se är att en förändring tar tid och 
den måste få ta tid för att den inte ska bli ytlig. Majoriteten måste vara med på noterna för att 
en förändring ska kunna komma till stånd. Det som är intressant är hur mycket ledarskapet är 
påverkat av organisationskulturen. Går man in som ny ledare med en ledarstil som inte faller i 
god jord, det vill säga organisationskulturen och ledarskapet inte är kompatibla med varandra, 
då fungerar inte ledarskapet. Hade dagens ledarskap kommit direkt efter första chefen hade 
troligen en förvirring uppstått bland brandmännen. För att kunna göra en ledarskapsförändring 
måste kulturen vara mogen för en förändring. Det finns många exempel på hur ledare har 
kommit in i en organisation och kört huvudet rakt i väggen och har undrat varför personalen 
är så motsträvig. Går man in med en ödmjukhet och tar del av organisationskulturen kan man 
lättare påverka en förändring. Stationen är ett strålande exempel på hur en arbetsplats under 
årens lopp kan förändras. Ledarskapet och ledarstilen på brandstationen har kort och gott, gått 
från en monolog till en dialog. 
 
Vi skulle vilja hänvisa till vår beskrivning av kulturen bilaga 2. I den kan man se på kulturen 
som man ser på en tavla. Du kan inte måla om tavlan helt utan du måste ta hänsyn till 
bakgrunden och förstärka de värden i tavlan som får den att bli speciell. De värden som har 
falnat kvarstår som ett blekt minne men ändå är de så pass synliga att man behöver ta hänsyn 
till dem. Brandstationens ena värde som de värnar om idag tillhör bakgrunden och den vägrar 
de att måla över, för dem har den ett stort värde som de vill behålla ett tag till Såsom den 
färgen var från början spelar inte längre någon roll utan nu värnar man om det värde den 
blekta färgen har anskaffat sig med åren, vilket pryder deras organisation. För att för sitt inre 
förstå de krafter som påverkar en organisation kan man betrakta den som en tavla såsom i vårt 
exempel. 
 
Det vi också kommer att ha med oss är värdenas roll och betydelse. Genom att hålla liv i vissa 
värden kan man få sin personalstyrka att verka åt samma håll. Det man får tänka på dock är 
om du ska reproducera värdena och kulturen så kan du inte få till en förändring som innebär 
borttagande av just de värdena. När man blir medveten om vilka värden som är viktiga i den 
organisation man verkar inom och dessa påverkar organisationen negativt, ska man försöka få 
de som förvaltar organisationskulturen att vilja vara med på en förändring. Genom klara 
värden vet också personalen vad som krävs av dem och de kan lättare relatera till ditt 
ledarskap, då ledarskapet är kulturbundet som Alvesson menar. 
 
Det vi har sett i vår undersökning är att ledaren inte har så stor makt som man först tror. Vi 
har läst en hel del ledarskapsteorier och man får lätt uppfattningen att ledaren klarar det mesta 
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och de flesta situationerna. Det är nästan som att man gör ledaren till allsmäktig, men det har 
vi fått uppleva, att så är inte fallet. Ledaren är viktig men han/hon är bara en del av det stora 
pusslet, den som håller ihop helheten. Vi har sett att det är många fler faktorer att ta hänsyn 
till när man studerar en organisation där vi har valt att fokusera på kulturen, medarbetarnas 
inställning och vad organisationen drivs mot. Ledaren kan inte gå in och förändra hur som 
helst utan denna måste ta hänsyn till rådande kultur och vad de anställda vill. Oavsett om man 
förändrar något är det inte säkert att det accepteras och genomsyras av hela organisationen. 
Man kan inte börja äta en grön banan och tro att den ska vara söt och mjuk utan man måste 
invänta rätt tillfälle till en förändring annars kan man få en bitter smak i munnen. Så som vi 
ser det fungerar ledaren mer som ett språkrör för organisationen vilken består av individer. 
Trots att man förändrar kvarstår ändå det gamla som en liten rest från forna tider beroende på 
hur starkt intryck det har gett en gång i tiden. 

Vår bekännelse 
Man brukar alltid säga att man blir efterklok och det blev även vi. I vår ledarskapsutbildning 
har vi diskuterat olika betydelser av ledarskap och även skillnader mellan ledarskap och 
chefskap. Nu i efterhand inser vi att vi borde ha problematiserat begreppen mer och frågat 
insatsledarna om hur de tolkar begreppet ledarskap. En ledare för oss är en person som 
naturligt blir ledare av gruppen och som får lov att leda medan chefen är en tillsatt position 
som leder oavsett om han får eller inte. Med den lilla fadäsen i bagaget tycker vi ändå att vi 
har fått insatsledarna att tala om sitt ledarskap på gott och ont. 
 
Ledarskap är flexibelt, man måste välja ledarstil beroende på situationen menar flera av 
insatsledarna. Under intervjuerna fokuserade insatsledarna spontant på ledarskapet vid 
utryckning. Vi fick specifikt påpeka att vi också var intresserade utav hur deras ledarskap såg 
ut på stationen. De hade mycket mer att berätta om ledarskapet på utryckning, där de också 
lättare kan se konsekvenserna av sina beslut. Det är något de utbildats inom, men också något 
de övar, diskuterar och får feedback på. Det tolkar vi som att man inte är lika medveten om 
hur man uppfattas som ledare på stationen, kanske också att ledarskapet inte blir lika tydligt. 
Om vi hade haft möjlighet att fortsätta vår undersökning hade vi gärna fördjupat oss mer i 
termen ledarskap tillsammans med insatsledarna, men också försökt få klarhet i hur de 
utvecklas i sitt ledarskap på stationen.  

Slutresultat 
Det vi har kommit fram till i denna undersökning är hur komplext ledarskapet är. Att leda 
handlar till största delen om att reproducera den kultur som finns på arbetsplatsen. Men ibland 
vill man också förändra densamma och den som har makten i organisationen kan också 
genomdriva förändringar. Men förändringar kan vara svåra att genomföra om de avviker mot 
den rådande organisationskulturen.  
 
Förändring som från den ena parten ses som positiv och nödvändig, kan samtidigt av den 
andra parten uppfattas som negativ eftersom den riskerar att rubba på de värden som 
organisation värnat om i generationer. Innan man kan nå nya, gemensamma värden kommer 
perioden att präglas av konflikter och motstånd.  
 
Stora organisationskulturella förändringar genomdrivs inte av en ledare och uppifrån. 
Ängelholms Brandstation har genomgått en markant förändring under 2000-talet. Det är 
många faktorer i det här exemplet som samverkar för att förändringen har kunnat äga rum. En 
öppenhet och vilja hos personalen till förändring, en ny organisationsstruktur, nya insatsledare 
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med färsk utbildning, ny kunskap som följt med nyrekryteringar har bidragit till en 
brandstation med nya värden som bidrar till öppenhet och dialog.  
 
En förändring kan liknas med två kugghjul som ska dra ett släp framåt. Om det ena kugghjulet 
vill framåt men inte det andra då kommer det hjul som vill framåt slita ut sig. Det är först när 
dessa två kugghjul börjar samverka som något kan ske. Det är först då, när både personal och 
ledning strävar mot samma mål och värderingar som en förändring kan ske. 
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