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Begreppet värdegrund har blivit ett samlingsbegrepp för de flesta värdefrågor. Värde-

grundens begrepp kan skapa förvirring av de grundläggande och bestämda värdering-

arna vilket kan uppfattas som oklara och skapa problem i organisationen. En gemensam 

värdegrund får människor att känna delaktighet och skapa en gemenskap. En gemen-

skap och blandning av både kvinnor och män förespråkas av räddningstjänsten men har 

mötts av protest av vissa som uttryck; "Kvinnor är inte lika bra brandmän som män" 

(Vikström, 2013). Syftet är att undersöka hur räddningsförbund integrerar, uppfattar och 

arbetar med värdegrund i organisationen. Vi har använt oss av kvalitativa fallstudier 

med ett hermenunitiskt tolkande av intervjuer för att ingående undersöka ett fåtal fall 

och få en djupare förståelse. Genom att ha gemensamma värderingar kan organisationer 

skapa en stark kultur vilket gör varje organisation unik. Kultur kan förklaras som ge-

mensamma normer och värderingar samt påverkas av människors beteenden i organisa-

tioner. Den starka kulturen är vanligast i täta arbetsgrupper med nära relationer till var-

andra. Inom högriskorganisationer diskuteras främst säkerhet och kultur som ett be-

grepp – säkerhetskultur. Säkerhet förknippas med åtgärder för att förebygga fara och 

olyckor inom organisationen. Säkerhetskultur kan beskrivas som två huvudområden, 

gemensamma värderingar och övertygelse om hur saker och ting fungerar. Värde-

grundsarbetet inom de räddningsförbund vi undersökt har pågått olika länge beroende 

på när de grundades. Medarbetare inom olika nivåer i räddningsförbunden har varit in-

volverade med arbetet att ta fram värdegrunden. Det har varit en utmaning att få ett bra 

samarbete mellan flera olika kommuners räddningstjänster där det finns starka kulturer 

och värderingar. Vid en av de större sammanslagningarna, där två olika kulturer slåtts 

ihop, är samarbetet likt det mellan "hund och katt"
1
 (resp. 5). För att förstå varför med-

lemmar i en organisation gör som de gör måste medlemmar förstå de underliggande 

värderingarna. Dessa värderingar är viktiga för omgivningens förtroende för räddnings-

tjänsten och hur medlemmar får vardagen att fungera rent praktiskt. Heltidsstationer har 

det lättare att samordna värdegrundsarbetet till att bli en del av vardagen, jämfört med 

deltidsstationer. Vårt resultat visar att det inte borde spela någon roll att en organisation 

är kommunalt styrd eller har ett långt geografiskt avstånd mellan arbetsplatserna för att 

ha en gemensam värdegrund. En central funktion bör samordna material och handleda 

förbunden i värdegrundsarbetet. Värdegrunden arbetades fram i vissa räddningsförbund 

med hjälp av konsulter och det finns anledning att tro utifrån vår undersökning att för-

bunden har svårt att förvalta den kunskap man fått. Samtidigt tar förändringar tid och de 

flesta har precis börjat värdegrundsarbetet. 

 

Nyckelord: kultur, värdegrund, säkerhet, organisation, vision, policy, värderingar  
                                                 
1 Två individer, organisationer som inte kan komma överens (Livet, 2014) 
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Author: Marie-Louise Skoog och Eva-Marie Johansson 

Bachelor Thesis in Business Administration, Dept. of Finance and IT, Spring 2014 

 

The concept of core values has become a generic term for most value questions. The 

core value concept can cause problems within the organization because of the confusion 

and interpretation of the basic and definite core values. Mutual core values makes peo-

ple feel involved and create a community. The rescue service is working toward a 

community with a mixture of both women and men but has been met with protest by 

expressions as; "Women are not as good fire-fighters as men" (Vikström, 2013). The 

goal for the investigation is to understand how the rescue services integrate and coordi-

nates the core values into the organization. We have used qualitative case studies with a 

hermenunitiskt interpretive of interviews to fully investigate a few cases and have a 

deeper understanding. By having common values, the organizations can build a strong 

culture which makes each organization unique. Culture can be explained as mutual 

norms, values and are influenced by the behavior of the members in the organization. 

The strong culture is most common in dense groups with close relationships to each 

other. Within the high-risk organizations, safety and culture are mainly discussed as a 

concept - safety culture. Safety is often associated with measures to prevent hazards and 

accidents within the organization. Safety culture can be described as two main areas, 

shared values and beliefs about how things work. The rescue services have been work-

ing with core values for different periods depending on when they were founded. Em-

ployees within different levels of the rescue service have been involved with the work 

of developing values. It has been a challenge to get a good cooperation between several 

municipalities rescue services that have a strong culture and values. During a merger of 

two major rescue service the cooperation was similar to ”cats and dogs”
2
 (resp. 5). To 

understand why members of an organization do what they do, employees must under-

stand the underlying values of the organization. These values are important for ambient 

confidence in the rescue service and how a member gets the everyday to work in prac-

tice. A full-time rescue station has it easier to coordinate their work with values to be-

come a part of everyday life, compared to part-time rescue stations. Our results indicate 

that it shouldn´t matter if an organization is municipally controlled or has a long geo-

graphical distance between sites in order to have a common set of values. A central 

function should coordinate information and guide the rescue service´s in fundamental 

core values. Today's core values were, in some of the rescue service, developed with the 

assistance of consultants and there is reason to believe, based on our investigation, that 

the rescue service have difficulty managing the gained knowledge. Changes takes time 

and most of the rescue service have just started their work with core values. 

Keywords: culture, values, security, safety, organization, vision, policy  

                                                 
2 Two individuals or organizations than can´t agree or get along (Livet, 2014) 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Att arbeta med värdegrunden har blivit lite av ett mode i organisationer. Värdegrunden 

uttrycker de värderingar som en organisation tror på och organisationer strävar efter att 

alla som ingår i organisationen skall dela dessa värderingar. Företagsledare bör försöka 

styra anställdas idéer och föreställningar för att organisationer skall fungera bra (Alves-

son, 2005 s.30). Det är en utmaning i att få alla att förstå de fina värdegrundsorden och 

vad det i praktiken innebär för den enskilde medarbetaren, i det dagliga arbetet. Det 

finns en debatt i samhället idag kring hur organisationer arbetar med värdegrund och 

hur individers egna värderingar skapar organisationskultur. Det finns ett samband mel-

lan organisationskultur, värderingar och beteende. Wieslander som forskar i polisens 

värdegrundsarbete (Johansson, 2013), nämner att de fina orden effektivitet, engage-

mang, tillgänglighet kritiseras i det vardagliga arbetet. De erfarna poliserna var negativa 

till värdegrundsarbetet och aspiranterna förstod inte innebörden av orden utan tycker det 

är sunt förnuft. 

 

Varför är det viktigt att arbeta med värdegrund? Med en gemensam värdegrund och ett 

gemensamt förhållningsätt uppfattas organisationer mer trovärdiga av omgivningen och 

skapar en legitimitet med dessa värderingar. En gemensam värdegrund får människor att 

känna delaktighet och skapa ett gemensamt förhållningssätt både inom- och utanför 

organisationen. Vid förändringar eller kriser kan en gemensam värdegrund hjälpa orga-

nisationer och vägleda rätt, en slags kompass (Insidan, 2014). Värdegrunden kan inte 

mätas i siffror men genom att arbeta med värdegrunden i det dagliga arbetet kan organi-

sationer nå de mål som finns samt skapa sig en position hur de vill uppfattas av sin om-

givning (Räddningstjänsten syd). 

 

Ledningen i organisationer bör sträva efter en organisationskultur där individer förstår 

hur delarna (kultur, värderingar och beteende) påverkar varandra. Chefer och ledning 

kan själva vara förebilder och uppvisa de värderingar och beteenden som önskas av 

medarbetare (Ingesson, 2013, s. VIII). Utifrån egna erfarenheter kring värdegrundsarbe-

te förstår vi vikten av att medarbetare tillsammans arbetar fram en gemensam värde-

grund. Några utvalda medarbetare blir fanbärare och visar vägen i detta arbete för att 

alla skall förstå och känna att det inte är något som är bestämt av någon annan. Även om 

organisationer lyckats skapa en gemensam kultur har inte alla medlemmar samma åsik-

ter. En gemensam kultur betyder inte att människor alltid beter sig likartat, de kan ha 

olika värderingar.  

  

Högriskorganisationer utför verksamhet som direkt är kopplat till en ökad risk vid yr-

kesutförandet. De risker som kan uppstå vid olika uppdrag kan få konsekvenser för liv, 

egendom eller miljö. Polis, räddningstjänst samt kärnkraft är exempel på högriskorgani-

sationer där medarbetare måste vara beredda på oväntade händelser och att vara tränade 

tillsammans för att klara svåra situationer (Bäckman, 2013). Många yrken har tuffa atti-
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tyder och det är lätt att dras med i den gemenskapen, vilket kan få effekter som ett säm-

re klimat och att förtroenden minskar inom- och utanför organisationen (Johansson, 

2013). Attityder kan även påverka enskilda medarbetare som ofta utsätts för risker i 

yrkesutövningen och hur de följer säkerhetsregler (Johansson, 2013) 

Inom räddningstjänsten är säkerhet viktig där säkerhetskultur är de attityder och värde-

ringar och uppfattningar medarbetare har i förhållande till säkerhet. En arbetsplats som 

prioriterar god säkerhetskultur kännetecknas av att alla arbetar med säkerhet i alla nivå-

er i organisationen som en integrerad del av kulturen (AMV, 2014). Hur säkerheten är i 

en organisation avgörs till stor del av individers inställning, attityder och normer (AMV, 

2014). 

 

Det har varit svårt att finna forskning och vetenskapliga artiklar om värdegrund, kultur 

och säkerhetskultur inom högriskorganisationer. För att få en så bred bild som är möj-

ligt om begreppen värdegrund, kultur och säkerhetskultur och dess samband, studeras i 

denna rapport teori inom polisen, skolan, räddningstjänst och kärnkraft. Genom att un-

dersöka webbsidor om högriskorganisationer fann vi att räddningstjänsten i Sverige inte 

hade en samsyn kring begreppet värdegrund. Räddningstjänst är de räddningsinsatser 

som staten eller kommunerna ansvarar för och som skall begränsa skador på människor, 

egendom eller miljö (AMV, 2014). Räddningstjänst i Sverige är uppdelad inom olika 

geografiska områden där flera kommuner gått samman i olika räddningsförbund (Bilaga 

A). Inom räddningsförbunden finns heltid och deltidsbrandkår (räddning i beredskap, 

RIB
3
). Beroende på graden av händelser som uppstår är det en kommunal angelägenhet 

eller statlig. Utifrån att räddningsförbunden i Sverige har olika fokus kring värde-

grundsarbetet väcktes en nyfikenhet att studera värdegrundsarbetet inom några utvalda 

räddningsförbund i Sverige. I rapporten kommer vi att använda begreppen värdegrund, 

värdegrundsarbete och värderingar. Värdegrund är ett begrepp för olika frågor rörande 

moral, livsåskådning, etik, normer, demokrati och relationer. Värdegrund är de grund-

läggande värderingar vilket utgör individers handlingar och normer och som inte kan 

förhandlas bort. En värdering är en grundläggande uppfattning om ett önskat tillstånd, 

tillvägagångssätt eller resultat. Värdegrundsarbete handlar om att stärka dessa värde-

ringar (Nationalencyklopedin a, 2014).  

 

 

                                                 
3 RIB- Att vara räddningstjänstpersonal i beredskap innebär att man träder in i sin roll "när larmet 

går". För att den kommunala räddningstjänsten ska fungera är det nödvändigt att arbetsgivare är 

positiva till att ha räddningstjänstpersonal i beredskap i sin organisation. Det innebär att du får av-

vara henne eller honom vid larm och vid vissa utbildningar, men du får också mycket tillbaka. 

Räddningstjänstpersonal i beredskap är en resurs vid akuta händelser, till exempel vid personskador, 

sjukdomsfall, bränder och andra olyckor men också en resurs för att bedöma olika risker som gör 

att bränder och andra olyckor på arbetsplatsen lättare kan förebyggas (MSB, 2014). 



3 
 

1.2 Problemdiskussion 

Värdegrunden diskuteras mest inom forskning kring skolans organisation, psykiatri eller 

sjukvård. Inom högriskorganisationer diskuteras främst säkerhet och kultur som ett be-

grepp som hör ihop - säkerhetskultur. Begreppet värdegrund har blivit ett samlingsbe-

grepp för de flesta värdefrågor som moral- och etikfrågor samt norm- och demokratifrå-

gor (mobbning, kränkningar och rasism). Denna förvirring kan skapa problem där de 

grundläggande och bestämda värderingarna kan uppfattas som oklara (Colnerud, 2004 

s. 82). Inom organisationer kan bilden om värdegrunden vara samstämmig, men ju läng-

re bort från kärnorganisationen människor arbetar, ju större är risken att begreppet blir 

otydligt (Hammare, 2010 s. 66). Att ändra människors innersta värderingar är en utma-

ning och kanske ligger ledningens arbete i att samla några viktiga begrepp för att inte 

urholka innebörden och förståelsen. 

Inom högriskorganisationer finns en hierarkisk organisationsstruktur vilket har bidragit 

till skapande av olika starka subkulturer som macho
4
- bromance

5
 kulturer (Stenmark, 

2005). Det finns en tydlig hierarki på den operativa nivån inom räddningstjänsten där 

brandmän arbetar, de styr jobbet, inte chefen (Johansson, 2013). Schneider (2006) på-

pekar att det är sammansättningen av människor, de personliga egenskaperna och hur 

mycket utrymme individuella åsikter får som påverkar kulturen och inte omgivningens 

påverkan. Inom räddningstjänsten finns mycket makt bland brandmän. Myndigheten för 

Samhällsskydd och Beredskap (MSB) vill därför införa en mer mångkulturell rädd-

ningstjänst med fler kvinnor och medarbetare med etnisk härkomst. Det finns få kvinnor 

inom räddningstjänsten och att införa en mer mångkulturell räddningstjänst har mötts av 

protest av vissa som uttryckt; "Kvinnor är inte lika bra brandmän som män, det finns 

alltid en man som är bättre", och "Kvinnor som är här är kvoterade" (Vikström, 2013). 

Individer med härkomst från andra länder är en minoritet inom räddningsförbunden 

samt hbtq
6
- personer (Vikström, 2013). 

 

Räddningsförbunden består av heltid och deltidsbrandmän. Det kan bidra till att alla inte 

har en likvärdig uppfattning kring vilka värderingar som organisationen tagit beslut om 

och som skall gälla. Påverkar det säkerheten vid utryckningar eller finns annat som är 

viktigare än vilka värderingar brandmännen har vid krissituationer? Behövs samman-

hållning, en väl inarbetad kultur och en gemensam värdegrund vid krissituationer? Den 

debatt som tas upp i samhället och av olika medier rör ofta kritik mot den starka kultur 

som finns inom räddningstjänsten. Vikström (2013) förklarar att individer måste passa 

in i den kultur som råder där personliga värderingar kan påverka arbetsmiljön och yr-

kesutvecklingen negativt. Inom Polisen har organisationen arbetat fram en gemensam 

                                                 
4 Macho; manlig, aggressivt manlighetsideal. Det bygger på starkt uppdelade könsroller och frodas 
särskilt i urbana miljöer där män är arbetslösa och inte kan uppfylla sina traditionella plikter. Ma-
chismo karakteriseras av självsäkerhet, kvinnoerövringar, aggressivitet, styrka och charm. (National-

encyklopedin b, 2014). 
5 Bromance kommer ifrån brotherhood och romance, kulturen uppstår som oftast i manliga sociala 
rum och i små arbetsgrupper (Häyrén-Weinestål, 2013). 
6 HBTQ är en i Sverige vedertagen akronym för homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner (RFSL, 
2014). 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Sverige
http://sv.wikipedia.org/wiki/Akronym
http://sv.wikipedia.org/wiki/Homosexualitet
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bisexualitet
http://sv.wikipedia.org/wiki/Transperson
http://sv.wikipedia.org/wiki/Queer
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värdegrund men den uppfattas väldigt olika ute på fältet av poliser (Johansson, 2013). 

Hur kan då en gemensam värdegrund integreras inom räddingsförbunden och uppfattas 

av medlemmarna? 

 

 

1.3 Forskningsfråga 

Vi kommer undersöka hur medarbetare inom olika räddningsförbund i Sverige arbetar 

med värdegrundsfrågor utifrån forskningsfrågan; 

– Hur integrerar räddningsförbund värdegrundsarbete i organisationen? 

 

 

1.4 Syfte 

Vårt syfte är att undersöka hur räddningsförbund integrerar, uppfattar och arbetar med 

värdegrund i organisationen. Undersökningen ger ökad kunskap och förståelse hur 

räddningsförbund samordnar värdegrundsarbete och om det finns enighet mellan med-

arbetarna inom räddningsförbunden. 

 

 

1.5 Avgränsning 

Att genomföra intervjuer med medarbetare inom räddningsförbunden i Sverige kräver 

mer tid än avsatt för vår undersökning. Därav är undersökningsområdet avgränsat till att 

intervjua medarbetare från tre olika räddningsförbund, Räddningstjänsten Karlstadsre-

gionen, Räddningstjänsten Östra Götaland samt Södra Älvsborgs Räddningstjänstför-

bund. Totalt finns det 36st räddningstjänstförbund i Sverige (Bilaga A) 
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2. Metod 

I metodkapitlet beskrivs de valda metoderna som ligger till grund för genomförandet av 

undersökningen. Strukturen genom metodkapitlet bygger på delarna forskningsmetod, 

undersökningsansats, datainsamling, analys och tolkningsmetoder, källkritik och tro-

värdighet och äkthet. 

 

 

2.1 Forskningsmetod 

Inom undersökningsmetodik görs ofta ett val mellan kvalitativ- och kvantitativ forsk-

ningsmetod. Den kvantitativa metoden lägger tyngden på kvantifiering (större mängd) 

vid insamling och analys av data (Bryman & Bell, 2011 s.718). Kvantitativa studier 

undersöker inte på djupet och forskare har oftast ingen personlig kontakt med respon-

denter (Bryman & Bell, 2011 s. 419), vilket är en förutsättning för att förstå kultur i en 

organisation. Kvantitativa forskare har sällan ett intresse av att beskriva hur något verk-

ligen är, de vill mer förklara varför något uppstår (Bryman & Bell, 2011 s. 176). 

 

Vi har valt en kvalitativ forskningsmetod i vår undersökning. En kvalitativ metod ger 

möjlighet att studera en organisations sociala verklighet (Bryman & Bell, 2011 s. 409) 

Det var ett självklart val i denna undersökning där kultur, säkerhetskultur och värde-

ringar uppfattas i det sociala sammanhang de verkar inom och gett oss möjlighet att 

presentera situationer och den miljö respondenterna befinner sig i (Bryman & Bell, 

2011 s. 176). Den kvalitativa metoden gav möjlighet att se med öppna ögon och inte 

låsa oss vid de tekniker och regler som en kvantitativ forskningsmetod oftast bidrar till 

(Bryman & Bell, 2011 s. 390). Det innebar att inte ha en fast och tydlig struktur med ett 

förutbestämt tillvägagångssätt vilket skapat utrymme för respondenterna till ytterligare 

reflektioner. Utifrån den naturalistiska traditionen, vilket innebär en förståelse av verk-

ligheten som den egentligen är (Bryman & Bell, 2011 s.391), har personliga kontakter i 

form av intervjuer inneburit att en mer trovärdig och rättvisande bild kunnat presenteras. 

 

 

2.2 Undersökningsansats  

Det finns flera olika alternativ till en undersöknings upplägg som fallstudie eller pilot-

studie. Fallstudier är mer ingående undersökning av ett fåtal fall för att få en förståelse 

på djupet. Fallstudie kan vara en undersökning av en organisation, en enda plats, en 

speciell person eller en händelse (Bryman & Bell, 2011 s. 84). Datainsamlingsmetoder 

vid en fallstudie kan vara deltagande observationer, semistrukturerade intervjuer och 

insamling från olika företagsrapporter. I fallstudier kan både kvalitativa och kvantitativa 

metoder tillämpas med både slutna och öppna frågor vilken ger en bredare undersökning 
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(Bryman & Bell, 2011 s.85). Pilotstudie är en första kontakt för att kunna säkerställa att 

forskningsfrågan är relevant och att organisationen vill delta i undersökningen (Bryman 

& Bell, 2011 s. 276). 

 

Bäckman
7
 är inte uppdragsgivare till undersökningen utan har gett förslag på ämnen och 

områden vilket studenter kan använda sig av i sitt examensarbete. För att få information 

och inspiration av hur Bäckman tänkte i sitt förslag till undersökningssämne träffades vi 

tidigt i undersökningen och gjorde en pilotstudie. Utifrån att vi fann intresse kring äm-

net beslutades att göra en fallstudie för att få en djupare förståelse i vår undersökning 

och en mer rättvisande bild av organisationen. 

 

 

2.3 Datainsamling 

2.3.1 Egna observationer 

Analysen av undersökningen har påverkats av våra egna observationer och reflektioner 

genom vår yrkeskunskap från utbildningsföretag samt flygindustrin. Dels en positiv 

erfarenhet att behålla en gemensam värdegrund i en organisation över tid samt svårighe-

ter som kan uppstå kring värdegrundsarbete i en större hierarkisk styrd organisation. 

 

2.3.2 Pilotstudie 

Pilotstudien med Bäckman genomfördes med en ostrukturerad intervju. En ostrukture-

rad intervju är som ett vanligt samtal där forskaren använder sig av minnesanteckningar 

(Bryman & Bell, 2011 s. 475). Vi valde att inte ha en förvald struktur med förutbestäm-

da frågor utan en öppen dialog som kunde ge oss en mer beskrivande bild av uppsats-

ämnet. Informationen och inspirationen utifrån intervjun med Bäckman gav grunden till 

vårt vidare arbete och utveckling av undersökningen. Därefter kontaktade vi olika rädd-

ningsförbund och ställde följande fråga: Vem kan vi kontakta inom ert (Bilaga B) rädd-

ningsförbund för att få mer information om ert värdegrundsarbete? 

 

2.3.3 Sekundärdata 

Sekundärdata är insamlad data av andra forskare eller som en del av ordinarie aktiviteter 

inom organisationer och institutioner (Bryman & Bell, 2011 s. 323). Sekundärdata öpp-

nar upp möjligheterna för andra forskare att ta del av och analysera redan insamlad data 

utifrån andra syften än vad insamlingssyftet av datan var från början. Omfattande un-

dersökningar kostar och tar tid att genomföra vilket kan reduceras med hjälp av analys 

av sekundärdata. Statliga organisationer är bra på att samla in och presentera data som 

studenter och forskare kan använda sig av i sina undersökningar (Bryman & Bell, 2011 

s. 322).  

                                                 
7
 Helena Bäckman AllSaftyMatters, pilotstudie den 24 februari 2014. 
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Information, sekundärdata och tidigare gjorda studier inom värdegrundsarbete och 

högriskorganisationer har samlades in med hjälp av Google, Google Scholar, Emerald, 

DiVA, ABI Inform, ProQuest och tidsskrifter via biblioteket på Högskolan Väst samt 

vid våra besök hos räddningsförbunden. 

 

2.3.4 Intervju 

Den primära datainsamlingen har skett genom ostrukturerade och semistrukturerade 

intervjuer, vilket har gett oss en beskrivande och tydligare bild av undersökningsområ-

det och inte ett strikt fokus på specifika frågor vilket strukturerade intervjuer ger. Inter-

vjutekniken valdes utifrån vår undersökningsansats. Pilotstudien genomfördes med en 

ostrukturerad intervju och de sex fallstudierna med semistrukturerade intervjuer. 

 

Bryman och Bell (2011 s. 475) beskriver ostrukturerade intervjuer som ett vanligt sam-

tal där forskaren använder sig av minnesanteckningar. I semistrukturerade intervjuer har 

forskaren anteckningar om olika teman. Frågorna behöver inte komma i en strikt ord-

ning utan forskaren ställer nya frågor om temat när respondenten sagt något intressant. 

Respondenten har i både ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer stor frihet att 

svara och associera fritt på frågorna. Fördelen med semistrukturerade intervjuer (kvali-

tativa) jämfört med surveyundersökning (kvantitativa) är att vi vill gå på djupet i under-

sökningen med ett färre antal intervjuer inom flera räddningsförbund. Intervjufrågorna 

arbetades fram utifrån den insamlade teorin inom områdena kultur, struktur och kultur, 

säkerhetskultur samt värdegrund (Bilaga D, E). 

 

Svagheten i att använda en kvalitativ metod kan vara att fånga upp all ostrukturerad 

information som sagts och visa en så rättvisande bild av verkligheten som är möjligt. 

Våra egna tolkningar och nyanser av intervjuer ges större utrymme med denna metod än 

om mer standardiserade frågor används. Vår ambition är att redovisa ett resultat som är 

sett utifrån respondenternas och våra egna ögon. 

 

Att i förväg inte bestämma allt enligt ett schema (Bryman & Bell, 2011 s. 399) som en 

kvantitativ undersökning innebär, betyder inte att struktur saknas. Struktur är en viktig 

byggsten för att inte tappa bort eller gå miste om viktig information. Strukturen i under-

sökningen var att använda en speciell intervjuteknik där en person ställa de öppna frå-

gorna till respondenten och den andra lyssnade (Bryman & Bell, 2011 s. 399). Intervju-

erna har, beroende på respondenternas godkännande och samtycke, spelats in med hjälp 

av mobiltelefon. 

 

Samarbetet mellan olika kommuner (räddningsförbund) innebar att undersökningsom-

rådet blev utvidgat till ett större område. En nackdel var dock den geografiska sprid-

ningen. Detta medförde att det inte gick att genomföra alla intervjuer med responden-

terna enbart via besök utan det krävdes att intervjuer genomfördes med hjälp av telefon. 
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Nackdelen med telefonintervjuer är svårigheten med att inte kunna se respondentens 

kroppsspråk. Detta innebär att det är svårt att hålla längre intervjuer och att det är lättare 

att avsluta intervjun eftersom intervjudeltagarna inte sitter mittemot varandra. Fördelen 

är att det är kostnadseffektivt när studenter eller forskare genomför undersökningar 

inom ett större område för att de slipper resor och kan göra fler intervjuer (Bryman & 

Bell, 2011 s. 494). 

 

2.3.5 Urval 

När flera kommuner har ett samarbete är det svårt att utse vilka respondenter som är 

bäst lämpade för intervju. Inriktningen i undersökningen har varit att göra intervjuer 

med respondenter med yrkesrollen brandman eller chef. Tolv räddningstjänstförbund 

kontaktades varav tre tackade ja till att vidare kontakt och sex intervjuer genomfördes. 

Av respondenterna var två kvinnor och fyra män. Urvalet av räddningsförbund och re-

spondenter har i denna undersökning baserats på ett snöbollsurval och av vår kontakt i 

räddningsförbunden. Snöbollsurval är ett slumpmässigt urval utan urvalsram där forska-

ren inte påverkar själva urvalet av respondenterna. Forskaren kontaktar ett mindre antal 

personer inom undersökningsområdet i hopp om att dessa personer kan bistå med kon-

takt till fler personer (Bryman & Bell, 2011 s. 206). En nackdel med snöbollsurvalet av 

respondenterna kan vara att personen som valts ut i organisationen ser på värdegrunds-

arbetet utifrån hur räddningsförbundet vill arbeta med värdegrunden och att det därmed 

inte stämmer överens med verkligheten (Bryman & Bell, 2011 s. 206). Eftersom vi hade 

svårt att se hur räddningsförbunden var uppbyggda och avgöra vilka respondenter vi 

ville intervjua anser vi att snöbollsurvalet var en bra metod för att svara på forsknings-

frågan i undersökning.  

 

Via Google undersöktes vilka räddningsförbund som finns i Sverige (Bilaga A). Huvud-

syftet var att få kontakt med olika räddningsförbund och få möjlighet att genomföra 

intervjuer. Inga restriktioner gällande avstånd till räddningsförbunden har tagits i an-

språk när första kontakten togs eftersom intervjuer planerades att genomföras via besök 

och telefon. Sökningar på Google sorterar inte sökträffar efter trovärdighet utan efter 

vad flest personer tyckt vart intressant i tidigare sökningar (Internetkunskap.se, 2014). 

Denna sortering har påverkat vilka räddningsförbund vi först kontaktade, men inte vårt 

val av vilka respondenter vi intervjuade. 

 

2.3.6 Etiska principer 

De etiska principerna är regler som forskare ska rätta sig efter i svenska undersökningar. 

Principerna täcker in informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets- och ano-

nymitetskravet, nyttjandekravet och falska förespeglingar (Bryman & Bell, 2011 s. 

144). Om forskaren brister i respekt gentemot reglerna (inkräkning på privatliv, brist på 

samtycke, en skada för respondenternas del eller någon form av bedrägeri) kan detta 
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leda till bekymmer under eller efter att undersökningen är genomförd (Bryman & Bell, 

2011 s. 144). 

 

Alla intervjuer är öppna observationer för att respondenten och uppsatsförfattarna ska 

ha en gemensam bild om förutsättningarna för intervjun och hur den insamlade informa-

tionen får användas efter intervjun. Varje intervju inleddes med att informera respon-

denten, vilka vi var och syftet med intervjun, följt av ett antal frågor rörande etikens 

principer (Bilaga C). 

 

 

2.4 Analys- och tolkningsmetoder 

2.4.1 Abduktiv ansats 

Abduktion är tolkning av verkligheten utifrån teori precis som induktion men även tolk-

ning av teori utifrån verkligheten så som deduktion. Abduktion förlikar sig varken med 

induktion eller deduktion utan använder lite av båda ansatserna. Fördelen med abduk-

tion är att forskare kan utgå ifrån teori för att få underlag till empirin i insamlingen. 

Därefter tolkas empirin åter mot teorin och annan teori som forskarna inte såg var an-

vändbar innan empirinsamlingen (Alvesson & Sköldberg, 2007 s. 55). Enligt Alvesson 

och Sköldberg (2007 s. 55) kan den abduktiva ansatsen vara den mest användbara av de 

tre ansatserna (induktion, deduktion och abduktion) inom undersökningar med fallstudi-

er. Inom fallstudier tolkas ett enskilt fall utifrån generella modeller vilket efteråt stärks 

med nya observationer eller upptäckter. Detta ger i sin tur att det abduktiva tillväga-

gångssättet utvecklar både det empiriska området och förfinar teorin inom undersök-

ningen (Alvesson & Sköldberg, 2007 s. 55).  

 

Analys och tolkning av utfallet ur undersökningen görs med en abduktiv ansats. Vi in-

ledde undersökningen med att samla in teori som stödjer vår forskningsfråga och syfte 

med hjälp av nyckelorden kultur, värdegrund, säkerhet, organisation, vision, policy, 

värderingar. Utifrån den insamlade teorin och den genomgående strukturen i undersök-

ningen, kultur, struktur och kultur, säkerhetskultur samt värdegrund, skapades intervju-

frågor som underlag till empirinsamling (Bilaga C, D, E). Vid dessa intervjufrågor upp-

kom nya frågeställningar utifrån observationer och respondenternas egna förslag. Detta 

innebar att vi återgick till att söka teori som stärkte de nya frågeställningarna. Tillväga-

gångssättet att gå fram och tillbaka mellan teori och empiri utvecklar båda områdena, 

teori och empiri, i undersökningen. 
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2.4.2 Analysmetod 

Kvalitativa undersökningar genererar ofta stora mängder data från intervjuer och fältan-

teckningar. Denna data ska granskas och analyseras vilket kan öka lockelsen att använ-

da mer empiri än behövligt utifrån syftet med undersökningen (Bryman & Bell, 2011 

s.574).  

 

Inspelning av intervjuer är till fördel för undersökningen då transkribering ger en mer 

noggrann och exakt bild av vad respondenterna sagt jämfört med att göra exakta noter-

ingar under pågående intervju (Bryman & Bell, 2011 s. 511). Vid kvalitativa undersök-

ningar är forskare inte enbart intresserade av vad respondenterna säger utan även hur 

respondenterna svarar på frågorna vilken kan bli bort prioriterat om enbart anteckningar 

förs vid intervjuer (Bryman & Bell, 2011 s. 511). Detaljerade anteckningar samt tran-

skribering ska göras tätt inpå den genomförda intervjun för att fånga intryck och upple-

velser som inte spelats in men som också påverkar datainsamlingen (Bryman & Bell, 

2011 s. 457-458). 

 

Analys och tolkning av datainsamlingen, intervjuer och teori ska genomföras på ett sys-

tematiskt sätt för att insamlad data sorteras och organiseras utifrån ett nära samband 

mellan dem (Bryman & Bell, 2011 s.574, 579). I varje undersökning där insamling av 

data sker, bör de etiska principerna (skada för deltagarna, brist på samtycke, inkräktning 

på privatliv, bedrägeri, samt falska förespeglingar) diskuteras för att skydda responden-

terna (Bryman & Bell, 2011 s.144). Uppgifter och information rörande respondenterna i 

undersökningen ska hanteras på ett säkert sätt så att obehöriga inte kan komma åt in-

formationen eller kunna härleda empirin tillbaka till respondenterna (Bryman & Bell, 

2011 s.137). 

 

Alla intervjuer inleddes med att gå igenom etik frågorna (Bilaga C). När respondenten 

gett sitt godkännande startades inspelningen av intervjun. Intervjuer med respondenter-

na spelades in med hjälp av mobiltelefon för att senare transkriberas. Tack vare att vi 

fick tillåtelse att spela in intervjuer kunde vi koncentrera oss på själva intervjun och 

ställa följdfrågor samt skriva stöd anteckningar för den fortsatta intervjun. Efter genom-

förda intervjuer delades intervjuer upp mellan uppsattsförfattarna för att få till en tydlig 

transkribering och kartläggning av varje intervju. Vi skapade en exel fil där intervjufrå-

gorna las in i kolumn A och respondenterna med namn inklusive kodning (t ex resp. 1) i 

kolumn B-G. Kodningen gjordes med hänsyn till anonymitet för respondenterna och att 

det inte ska gå att spåra vilka respondenterna är. Filen med empirisammanställningen 

kommer att raderas tillsammans med alla inspelade intervjuer efter avslutad undersök-

ning. Genom arbetets gång med transkribering av intervjuerna fylldes svaret i på varje 

fråga och hade en ny fråga tillkommit under intervjun så skapades en ny rad i exel filen. 

Denna empirisammanställning gjorde att båda uppsattsförfattarna fick en tydlig och 

överskådlig bild över svaren i alla intervjuer och kunde lättare avläsa likheter, skillnader 

samt mönster mellan de olika räddningsförbunden. Intervjuer skickades till två av re-

spondenterna för återkoppling av att vi hade uppfattat svaren korrekt.  
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Vi tog text från empirisammanställningen som styrker teorin, markerade dessa med en 

färg i filen, för att tydligt markera vad som redan är med i empirin, och arbetade på ett 

strukturerat sätt fram empiri avsnittet genom den valda strukturen kultur, struktur och 

kultur, säkerhetskultur samt värdegrund. När användbar empiri uppdagades genom in-

tervjuerna gick vi tillbaka till att söka teori som styrker den nya empirin. Detta gör att 

teorin tolkas mot empirin och empirin tolkas mot teori och ny insamlad teori. 

 

2.4.3 Hermenunitisk tolkning 

Hermenunitik är tolkning och förståelse utav insamlad data och texter där tolkningens 

syfte är att lyfta fram upphovsmannens avsikt med texten. Vid tolkning av texter skall 

forskare även ha med historien och det sociala sammanhanget då texten skrevs (Bryman 

& Bell, 2011 s.567).  

 

I enlighet med hermenunitiken kommer vi att tolka och sätta oss in i den insamlade em-

pirisk data från intervjuer, observationer samt teori från vetenskapliga artiklar för att få 

en förståelse för bakomliggande antaganden kring undersökningsområdet. 

 

 

2.5 Källkritik 

Källkritik är när källor, data och information ifrågasätts och kritiskt värderas gentemot 

hur korrekt det insamlade informationen är (Göteborgs universitetsbibliotek, 2012). Ett 

litet fel kan växa och bli ett betydligt större fel om forskare inte dubbelkollar och verifi-

erar informationen genom att stämma av med andra källor eller att försöka hitta origi-

nalkällan till informationen (Internetkunskap.se, 2014). 

Vi har kritiskt granskat och bedömt information och data under pågående insamling 

genom att ställa oss ett antal frågor. Vem är upphovsman? Vilket syfte har innehållet? 

För vem är materialet skrivet? Hur aktuell är informationen? Hur trovärdigt är innehål-

let? (Göteborgs universitetsbibliotek, 2012). Dessa frågor är en bra hjälp för forskare att 

använda och ifrågasätta litteratur och datainsamling. 

 

 

2.6 Trovärdighet och äkthet 

2.6.1 Tillförlitlighet 

Tillförlitligheten i en undersökning kan bero på huruvida respondenterna rapporterar 

olika sanningar och beskrivningar kring det valda undersökningsområdet. Det resultat 

och forskares sammanställning av information leder till hur tillförlitliga resultaten är 

(Bryman & Bell, 2011 s. 403). Undersökningen har genomförts utifrån riktlinjer från 
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Högskolan Väst och har följts under processen. Om undersökningen görs om inom ett 

par år, kan resultatet bli likvärdigt. Den historiska traditionen och kulturen som präglar 

räddningsförbunden samt att många förbund nyligen börjat sitt värdegrundsarbete, in-

nebär att förändring inte sker i så snabb takt och därav kan ett likvärdigt resultat uppnås. 

I undersökningen har viss respondentvalidering använts där resultat från intervjuerna 

har skickats till vissa respondenter för granskning och samtycke. Detta för att säkerställa 

att informationen från respondenterna överensstämmer med våra uppfattningar innan de 

redovisats. Det kan innebära att vissa av respondenterna fått en viss makt att bestämma 

vad som skall redovisas i rapporten. Urvalet av respondenterna är gjorda av organisatio-

nerna. Varför de valt ut just dessa respondenter vet vi inte därav kan tillförlitligheten 

påverka undersökningen och det är möjligt att de mest intresserade valts ut. 

  

2.6.2 Överförbarhet 

Kvalitativa studier innebär undersökning på djup och inte bredd, samt urval av några få 

respondenter med vissa gemensamma egenskaper som t ex en gemensam kultur (Bry-

man & Bell, 2011 s. 403). Kvalitativa studier belyser det unika i den sociala verklighet 

som studeras. Med stor mängd empirisk data kan tydliga redogörelser vara till en hjälp 

för andra att bedöma hur överförbara resultaten är i en annan verksamhet (Bryman & 

Bell, 2011 s. 404). Om resultat från en undersökning/rapport kan användas inom andra 

verksamheter med en annan miljö är den överförbar. I denna studie om räddningsför-

bundens värdegrund finns en tradition och kultur som förändrat sig lite över tid där 

gamla traditioner fått fäste. Undersökningens resultat kan vara överförbart inom liknan-

de organisationer. Framförallt inom högriskorganisationer, t ex. polisen och försvaret, 

där säkerhet prioriteras och jämställdhet saknas i form av liten andel kvinnor samt en 

minoritet med etisk bakgrund. Även organisationer som väljer att ha olika värdegrunder 

inom en organisation kan använda studiens resultat som ett lärande om dess fördelar och 

nackdelar. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) som verkar som stöd 

till ansvariga kan utifrån undersökningen få ett intresse av fortsatt forskning samt att 

arbeta fram en enhetlig värdegrund för hela räddningstjänsten i Sverige, om det uppfat-

tas som en fördel. 

 

2.6.3 Pålitlighet 

En bedömning om de teoretiska slutsatserna är relevanta och pålitliga kan vara svår vid 

en kvalitativ forskningsmetod. Stor mängd empirisk data och information kan vara svår 

att kontrollera (Bryman & Bell, 2011 s. 405). De vetenskapliga artiklarna kan nås via 

webbsidor vilket underlättar för den som granskar undersökningen. Denna undersök-

ning består främst av nyare forskning inom området. Detta skapar en pålitlighet att re-

dovisat material är baserat på vår samtid och inte på övervägande äldre forskning. Un-

der undersökningsprocessen har löpande granskningsseminarier gjorts av kursansvariga 

samt deltagare i utbildningen, vilket har ökat pålitligheten att källor är rätt redovisade. 

För att säkerställa pålitligheten av empirin har vi tillsammans deltagit vid intervjuer, 

spelat in och därefter diskuterat resultaten för att utesluta att något glöms eller tolkas på 
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ett felaktigt sätt. En av respondenterna redigerade vår uppfattning av intervju för att få 

den mer korrekt utifrån respondentens egna ögon. Denna undersökning har dock gjorts 

utifrån ett fåtal intervjuer och under en kort tid. Även avsaknad av deltagande observa-

tion och att respondenterna var utvalda av ledningen kan påverka pålitligheten. Vi me-

nar att respondenterna kan vara de som har intresse för värdegrundsarbetet och att vi 

inte samlat empiri från ytterligare respondenter i organisationen som har mindre intresse 

för värdegrundsarbetet. 

 

2.6.4 Rättvisande bild  

Det är svårt att få en rättvis bild i en kvalitativ forskning där empiriskt material och teo-

rier kan tolkas utifrån personliga värderingar och erfarenheter (Bryman & Bell, 2011 s. 

405). Teori har inte valts ut utifrån förutbestämda kriterier för att styra resultatet i en 

viss riktning. Förutsättningslöst, utan erfarenhet eller någon förförståelse från rädd-

ningstjänst har vi kommit fram till ett så rättvist resultat som varit möjligt. Detta genom 

att tolka empiri och teori tillsammans utifrån personliga intervjuer där missförstånd lätt 

kan upptäckas och rättas till. Våra egna erfarenheter från värdegrundsarbete inom andra 

organisationer har bidragit till att ta fram intervjufrågor som är relevanta för undersök-

ningen. Urvalet av respondenter, chef och operativ personal, har gett möjlighet att få en 

bredare kunskap och olika uppfattningar kring värdegrundsarbetet. Samtidigt redovisar 

inte undersökningen hur länge respondenterna varit anställda inom verksamheten samt 

hur många respondenter som är kvinnor alt. män eller med annan etnicitet i organisatio-

nerna. Anställningsår skulle kunna påverka vilket intresse som finns för värdegrundsar-

betet och hur fast respondenten är vid den gamla kulturen. Respondent med annan etni-

citet och kvinnor kan möjligen visa en mer rättvisande bild av räddningsförbunden än 

om dessa grupper saknas i intervjuer. 

 

2.6.5 Äkthet 

Att samla in data från individer från olika nivåer i en organisation kan ge en mer rättvis 

bild av den sociala miljön de verkar i. Vid valet att använda endast chefer eller högre 

professioner är risken att en osann bild av verkligheten redovisas (Guba & Lincoln, 

1994 se. Bryman & Bell, 2011 s. 405). I denna undersökning har högre chef, mellanchef 

och operativpersonal från olika räddningstjänster redovisat sin bild av verkligheten de 

verkar i. Detta resultat kan inte anses som vedertaget för alla räddningsförbund i Sveri-

ge. Resultatet kan ej anses äkta inom något av våra utvalda förbund för att för få perso-

ner har intervjuats samt att deltagande observationer under en längre tid saknas. Samti-

digt arbetar de olika förbunden med olika värdegrunder vilket gör det svårt att göra 

räddningstjänsten legitim med vilka värderingar som är viktiga. 
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3. Teoretisk referensram 

Teorikapitlet börjar med en beskrivning av en teoretisk referensram där diskussion förts 

mellan tidigare forskning, studier och undersökningens problemområde. Strukturen 

genom teorikapitlet bygger på delarna kultur, struktur och kultur, säkerhetskultur och 

värdegrund. 

 

 

3.1 Litteraturgenomgång 

Litteratursökningar efter vetenskapliga artiklar har skett via databaserna Google Scho-

lar, Emerald, DiVA, ABI Inform, ProQuest och tidsskrifter via Högskolan Väst biblio-

tek. Dessa sökningar har gett oss stor träffsäkerhet inom området kultur (Bryman & 

Bell, 2011 s. 123). Sökorden kultur, värdegrund, säkerhet, organisation, vision, policy, 

värderingar (culture, values, security, safety, organization, vision, policy) har använts i 

olika kombinationer i litteratursökningarna. Under litteratursökningen var vi öppna för 

alla områden som behandlade begreppet kultur för att senare rikta in undersökningen 

mot organisationskultur, säkerhetkultur och värdegrund. Vissa artiklar gav oss inspira-

tion att söka vidare inom något av områdena med hjälp av artiklarnas referenser.  

 

Sökningar i allmänhet på värdegrund, kultur och säkerhetskultur gav många sökträffar 

på vetenskapliga artiklar och tidigare forskning. Dock är det svårt att finna vetenskapli-

ga källor och artiklar inom sökområdet högriskorganisationer och räddningstjänsten. 

Utifrån svårigheten att finna artiklar och källor genom att endast söka litteratur för kul-

tur, säkerhetskultur och värdegrund inom högriskorganisationer utvidgades littera-

tursökningen till ett bredare perspektiv. Vidare studerades teori inom skola, kärnkraft, 

polis, försvaret, fiskare, räddningstjänst och offentliga tjänstemän för att få en kunskap 

och bild av undersökningsområdet inom ramen för undersökningen. Valet av teori och 

organisationer, vilket utökade teoriomfattningen, är gjord utifrån vetenskapliga artiklar 

och forskning om organisationskultur, säkerhetskultur, värdegrund och räddningstjänst. 

I de vetenskapliga artiklarna om säkerhetskultur refererar många av författarna till 

samma källor. Detta gav oss mer tillförlitlighet till dessa artiklar (Bryman & Bell, 2011 

s. 403). 

 

 

3.2 Kultur 

Intresset för kultur har sedan 1980-talet ökat i takt med att nya organisationsformer har 

blivit populära (Alvesson, 2009 s. 30). Den gamla hierarkiska och byråkratiska styr-

ningen är inte så effektiv i dagens organisationer. Idag har värderingar, nyskapande, 
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samverkan och en kultur som främjar detta fått allt större betydelse. "People Makes the 

Place" (Schneider, 1987 s.451).  

 

Förr gjordes organisationsförändringar mer utifrån en ändring av dess struktur. Det har 

skett en förändrig mot tidigare och idag är det människor som påverkar organisations-

förändringar (Schneider, 1987). Kultur kan uppfattas abstrakt och svår att förklara. Kul-

tur skapas när en grupp ser världen på liknade sätt och på så sätt skiljer sig från andra 

grupper (Alvesson, 2008 s. 56). Det är inte vad enskilda individer tycker och tänker som 

skapar kultur utan de gemensamma föreställningarna som är centrala (Alvesson, 2009 s. 

13). Enligt Stenmark (2005 s. 74) skapas kultur av individer i en organisation som sam-

verkar med varandra och som ingår inom samma sociala grupp. "There cannot be a cul-

ture unless there is a group that "owns" it" (Schein, 1984 s. 5).  

 

Kulturbegreppet har en tendens att täcka alla möjliga mänskliga handlingar som sker i 

en organisation (Schein, 1984) och det finns ingen exakt innebörd eller modell för vad 

kultur är. Vissa förklarar kultur som gemensamma normer, värderingar och verklighets-

uppfattningar och hur andra medarbetare gör saker i organisationen (Alvesson, 2009 s. 

10). Adler (1997, se Stenmark, 2005 s. 74) påpekar att kulturen påverkas av beteenden 

av en organisations medlemmar och hur de ser på sin omgivning. Genom att ha gemen-

samma värderingar (värdegrund) kan organisationer skapa en stark kultur. 

 

Kultur kan vara till stor nytta för samspel i organisationer, men kan också begränsa. 

Begränsningarna kan bestå av en låsning i gamla beteenden som hindrar människors 

fantasi och får människor att inte ta egna beslut (Alvesson, 2005 s. 265). Kultur är ofta 

förankrad i gamla traditioner och förändras långsamt utifrån samhällets påverkan (lagar 

och regler) eller inom organisationen t ex ålder, kön eller etnicitet. En grupp som har en 

lång och gemensam historia har skapat en stark, stabil och tydlig kultur. I de organisa-

tioner där grupper byts ut ofta är individuella åsikter starkare än gruppens vilket känne-

tecknar en svagare och oklar kultur (Schein, 1984). Schein (1984) förklarar att gruppen, 

måste förstå de krafter som styr hur kultur skapas och som leder till utveckling och för-

ändring. I gruppers värderingar och öppna beteenden finns dolda underliggande värde-

ringar som kan påverka kulturen. 

 

Organisationer bör se jämställdhet och mångfald som en möjlighet, förstå värdet och dra 

nytta av det. Mångfald och jämställdhet kan ge en organisation utökad kunskap och er-

farenheter som kan leda till utveckling. I en kultur där individer som delar åsikter och 

har förtroende och respekt för varandra finns större möjlighet att bedriva och introduce-

ra mångfald (McMillan-Capeheart, 2005). Trångsynta attityder där betydelsen av per-

sonliga kontakter är viktigare än individuella meriter kan vara orsaker till att mångfald 

inte uppfattas positivt av individer. Kultur, politik och strukturella hinder är ytterligare 

orsaker till att organisationer inte värdesätter mångfald (Barbosa, Cabral-Cardoso, 

2007). Individer bör ha förtroende för varandra, respekt och att våga dela med sig av 

sina åsikter. Detta leder till utveckling om organisationer och individer ser fördelarna 

med mångfald (McMillan-Capeheart, 2005). 
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Kulturbegreppet kan ha olika innebörd som nämnts och det beror oftast på samman-

hanget och vilken slags organisation det gäller. Det finns även en skillnad mellan före-

tags- och organisationskultur. Stenmark (2005 s. 75) nämner att företagskultur inte pas-

sar in som beskrivning av offentliga miljöer, som t ex polisen. Alvesson (2009 s. 8) för-

klarar skillnaden där organisationskultur är verkligheten - något inom organisationen. 

Företagskultur är något som ledningen eftersträvar, ett framtida tillstånd, har affärsmäs-

siga mål som används för att styra ett företag. En organisationskultur kan inte jämföras 

med andra utan gäller i det sammanhang den uppstått. Arbetsplatsens storlek, dess per-

sonalsammansättning, ledningens fokus samt historiska händelser som präglat verksam-

heten (t ex kriser) gör varje organisations kultur unik (Stenmark, 2005 s. 78).  

 

Inom polisen finns en styrka i att ha gemensam utbildning, uniformer, kåranda, stark 

fackförening samt anställningstrygghet (Stenmark, 2005, s.87). Hofstede´s (1991, se 

Stenmark 2005 s. 76) nämner hur detta kan synas i en organisation:  

 

– Symboler: Känns bara igen av dem som delar kulturen 

– Hjältar: Betydelsefulla personer som lyfts fram inom en specifik kultur 

– Ritualer: Social aktiviteter (t ex fester) för att främja gemenskap 

– Värderingar: Oftast undermedvetna men utgör kulturens kärnelement.  

 

Kulturen kan bli tydligare när vissa organisatoriska händelser uppstår. Vid organisa-

tionsförändringar kan de värderingar och den kultur som redan är väl inarbetad krocka 

vid införandet av förändringar (Riestola, 2013 s. 39) . Det är viktigt att förstå att det är 

beteende, språkbruk, berättelser och myter (artefakter) som påverkar och styr organisa-

tionskulturen (Schein, 1984). Organisationsförändringar kan utebli eller försvåras om 

det finns inarbetade starka föreställningar och övertygelser som kan motarbeta ledning-

en (Alvesson, 2008 s. 74). Samtidigt kan en stark organisationskultur ha en öppenhet 

och vara mottaglig för nya idéer, vilket kan leda till en lyckad förändring (Alvesson, 

2008 s. 75). 

 

3.2.1 Maskulinitet 

Forskning om maskulinitet i organisationer visar att det finns fasta föreställningar om 

hur den är. Dessa föreställningar kan skapa homogena grupper och mönster, vilket kan 

leda till splittring av känslomässig karaktär (Connell, 2005 s. 853). Det förekommer 

flest män inom räddningstjänsten och det finns en föreställning om hur en man skall 

vara. Denna starka kultur är mest vanlig i täta arbetsgrupper där det finns nära relationer 

(till varandra) och möjligheter till djup vänskap. Relationer byggs inte mot alla utan mer 

i parbildningar och kan vara viktigare än andra relationer som finns utanför organisatio-

nen, en bromance kultur:  

 

 "Bromance som är en sammansättning av brotherhood och romance,  
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 är en kultur som ofta uppstår i manliga sociala rum och i små  

 arbetsgrupper, vilket ju är vanligt inom räddningstjänsten"  

    (Häyrén-Weinerstål, 2011 s. 106) 

 

Olika maskulinitetskonstruktioner som skapas i organisationer kan få konsekvenser för 

hur förändringsbenägen samt hur risktagande en medarbetare är. Inom brandkåren för-

klaras dessa maskuliniteter som;  

 

– Hjälten, som förknippas med; hans/hennes förmåga att ta en viss risk och att samtidigt 

visa omsorg (Baigent, 2001; Ericson, 2011 se Häyrén-Weinerstål s. 105) 

 

– Hantverkaren, där arbetet som brandman kräver problemlösarförmåga och genom att 

vara handlingskraftig och händig bidrar det till gruppens kompetens. (Kimmel, 1996 se 

Häyrén-Weinerstål s. 105). 

 

– Idrottaren, förknippas med styrka, snabbhet, smidighet och förutsätts alltid vara i 

ständig utveckling. Idrottaren förväntas förstå hur man fungerar som lagspelare 

(McKay, 2007 se Häyrén-Weinerstål s. 105).  

 

– Teknikern/Ingenjören har kunskaper om hur man förebygger risk. Han har dessutom 

teknisk kunskap, är rationell och uppfinnelserik (Mellström, 1995, 2004: Forslid, 2006 

se Häyrén-Weinerstål s. 105). 

 

Kultur i en organisation kan påverkas av hur organisationen är uppbyggd dess struktur. 

 

 

3.3 Förhållandet mellan struktur och kultur 

 Enligt Mintzbergs teori (1983 se Eriksson-Zetterqvist, Kalling & Styre, 2005 s. 169) 

består en organisation av fem olika delar där karaktären av arbetsuppgifter styr hur den 

är uppbyggd; 

 

 Den operativa kärnan - består av produktion - tjänstepersonal  

 Organisationsledningen - en eller flera personer som ansvarar för styrningen 

 Mellanchefer - som styr den operativa personalen pga. stort avstånd till ledning-

en. 

 Teknostrukturen - en stabsfunktion som är till för att stödja operativa delen så-

som planering, forskning och utveckling 

 Stödfunktioner - blandade arbetsinsatser i en organisation som t ex juridisk råd-

givning. 

Strukturer i organisationer (normer, regler) påverkar individers handlings och tanke-

mönster i de grupper som individen ingår. Därför bör man analysera och förändra värde-
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ringarna som råder i organisationen för att lyckas att ändra kulturen (Angelöw, 1991 se 

Bondeson & Nilsson, 2007 s.8). För att kunna förändra och förnya bör det vara i sam-

klang med det gamla för att det skall lyckas  

 

Stenmark (2005) nämner att polisen har en hierarkisk struktur med över och underord-

nade och som uppfattas av omgivningen som rationell med en hård struktur. Denna hie-

rarkiska ordning grundar sig i Webers teori om hierarkiska villkor: 

 

"Principen om tjänstehierarki och insatsordning, d v s  

ett fast organiserat system över myndigheternas över- och  

underordnade, varvid de lägre kontrolleras av de högre" 

   (Weber, 1987 s. 59 se Stenmark, 2005 s. 72) 

 

Polisen är indelad i nivåer, avdelningar och enheter, vilket förutsätter att olika subkultu-

rer samarbetar (Stenmark, 2005 s. 87). Inom polisen är det myndigheter och politik som 

styr vilka mål som gäller vilket kan bidra till konflikt. Denna byråkratiska elit (Sten-

mark, 2005 s. 87) bidrar till att det skapas egna målsättningar och medarbetare kan då 

vara svåra att styra. Det kan bero på att myndighet och organisationen har olika intres-

sen av hur och vad för arbete samt vilka förändringar som skall utföras. Den hårda 

strukturen inom polisen har gett möjlighet till att informella strukturer och subkulturer 

skapats. Interaktioner mellan olika avdelningar blir avgörande för samarbetet mellan 

individer och avdelningar (Stenmark, 2005 s.87). De finns attityder som utvecklats 

inom olika subgrupper som t ex misstänksamhet mot allmänheten, vi mot dem tänk 

samt värdet av att vara lojal mot den tillhörande kamratgruppen. Inom brandkåren finns 

också en hierarki både på strategisk, planerings- och operativ nivå. På operativ nivå är 

makten stark. Det är brandmannen som styr till skillnad från chefen. 

 

"Om man på strategisk nivå beslutar om en organisationsförändring  

och försöker genomföra den på operativ nivå utan att den är  

förankrad i arbetsgrupperna kommer den inte att bli framgångsrik"  

    (Häyrén-Weinerstål, 2011 s.100) 

 

Inom storstadsområden kan anställda specialiseras och ha större personaltäthet, vilket 

kan innebära att kollegor kan hjälpa till mer och snabbare än i glesbygd. I glesbygd har 

anställda större bredd i sina arbetsuppgifter (Stenmark, 2005 s. 142). Skillnaderna mel-

lan glesbyggd och storstad innebär skillnader i arbetsätt och uppträdanden. Det kan ta 

längre tid att få förstärkningar i glesbyggd än i en storstad vilket kan påverka arbetssitu-

ationer och säkerhet (Stenmark, 2005 s. 143). 
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3.4 Säkerhetskultur 

3.4.1 Säkerhetskultur i högriskorganisationer 

Säkerhetskultur har sina rötter i organisationskulturen (Richter & Koch, 2004, Törner, 

2008) och skall inte skiljas på utan integreras som en del av organisationskulturen 

(Haukelid, 2008). Säkerhetskultur beskrivs på många olika sätt och ingen beskrivning är 

allmänt godtagen (Fernádez-Muñiz, Montes-Peón, Vázquez-Ordás, 2007, Reason, 1998, 

Törner, 2008). Ovissheten och tvivlandet på säkerhetskulturen kan från början kommit 

just ifrån att säkerhetskulturen saknade en allmänt accepterad eller en tydlig beskrivning 

(Reason, 1998, Törner, 2008). Säkerhetskultur kan beskrivas som två huvudområden, 

gemensamma värderingar och övertygelse om hur saker och ting fungerar. Dessa två 

områden integreras i sin tur med hur organisationen är strukturerad och kontrollen över 

systemen (Reason, 1998). Richter och Koch (2004 s. 705) definierar säkerhetskultur 

enligt följande:  

 

"Safety culture is viewed as a focused aspect of the organizational 

culture. We define safety culture as the shared and learned meanings, 

experiences and interpretations of work and safety - expressed  

partially symbolically - which guide peoples actions towards risks,  

accidents and prevention. Safety culture is shaped by people in the  

structures and social relations within and outside the organization." 

 

Säkerhet förknippas oftast med åtgärder för att förebygga fara och olyckor inom organi-

sationen (Reason, 1998). Dock är säkerhet inte enbart kvalitetssäkrade tillvägagångssätt 

och säkerhetsutrustning från den tekniska miljön utan också ett samspel mellan männi-

skor där det finns behov av kunskap från fler områden t ex psykologin (Törner, 2008). 

 

Organisationer måste hålla isär säkerhetsarbete och mål inom organisationen som att 

tjäna pengar eller att hålla tider (Hopkins, 2006). Chaufförer inom den kommunala 

busstrafiken har hålltider och en ankomsttid att rätta sig efter. Förseningar under färd 

påverkar säkerheten om chauffören kör fortare för att komma fram i tid. Samma gäller t 

ex vid uppskjutande av en rymdraket. Det finns en kostnad inblandad med att senare-

lägga en uppskjutning. Skulle säkerhetsansvarig även vara ansvarig för budget eller 

tidsschema så kan säkerheten äventyras på grund av fler påtryckningar att budget eller 

tidsschema inte ska överskridas eller skjutas ut. Säkerhetsansvarig borde bara vara an-

svarig för säkerheten då befogenheten blir större att sätta stopp för misstänksamma sä-

kerhetsbrister (Hopkins, 2006). 

 

Högriskorganisationer är t ex sjukvård, flyg-, kärnkrafts-, och rymd-industin (Reason, 

1998). 
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3.4.2 Skapandet av säkerhetskulturens 

Säkerhetskultur skapas genom erfarenhet, värderingar, attityder, tolkningar och att or-

ganisationen arbetar med säkerhetsfrågor (Reason, 1998). Värderingar, erfarenhet, atti-

tyder, tolkningar m fl är de begreppen som medarbetarna inom organisationen bär med 

sig, även kallade de mjuka delarna. Inom säkerhetskulturen finns, förutom de mjuka 

delarna, struktur, rutiner och kontroller, de hårda delarna, som hjälper till att öka säker-

heten. Strukturen, rutinerna och kontrollerna skall följas för att förbygga incidenter eller 

olyckor men är också strukturen när olyckor har inträffat (Reason, 1998).  

 

Det dagliga underhållet eller förnyelse av säkerhetskulturen formas av medarbetarna i 

organisationen (Richter & Koch, 2004) och hålls på plats utav deras antaganden, upp-

fattningar och värderingar (Denison, 1996, se Törner 2008 s. 14). Gemensamma värde-

ringar och övertygelse om hur saker och ting fungerar integreras med organisationens 

struktur (Reason, 1998). Säkerhetskulturen påverkas även av sociala relationer både 

utanför och inom organisationen, där tolkning och erfarenhet styr medarbetarnas hand-

lingar. Dessa tolkningar och värderingar har inverkan på hur medarbetarna utsätter sig 

och andra för risker vid olycksfall eller vid förebyggande åtgärder (Richter & Koch, 

2004). 

 

Förändring av säkerhetskulturens mjuka (attityder, värderingar, övertygelse) och hårda 

(struktur, rutiner, kontroller) delar beter sig olika. Båda delarna är lika viktiga inom sä-

kerhetskulturen. Dock är de hårda delarna lättare att påverka och förändra jämfört med 

de mjukare delarna (Reason, 1998). Detta för att människor har lättare att ta till sig änd-

rade rutiner och strukturer än för att ändra sina värderingar, attityder och tolkningar 

(Reason, 1998). 

 

3.4.3 Att hålla säkerhetsprocessen levande 

Säkerhetskulturen måste hela tiden hållas levande i organisationen och för att medarbe-

tarna inte ska glömma bort vilka risker som finns. En organisation som har få olyckor 

eller inga alls, tenderar att bli mer avslappnad i sin strategi kring hur organisationen ska 

arbeta för att förebygga incidenter eller olyckor (Reason, 1998). För att inte sänka med-

vetandenivån måste organisationen hela tiden dokumentera med rätt sorts data så som 

incidenter med liten skada (t ex skärsår) eller nära incident (kunde blivit en incident) för 

att hålla medvetandet vid liv, "not forget to be afraid" Reason (1998 s. 294).  

 

En bidragande orsak till den katastrofala kärnkrafts explosion, 1986, i Chernobyl, var att 

organisationen med tiden hade byggt upp en stor tysthet om incidenter som hade inträf-

fat i kärnkraftverket. Orsaken till tystheten, och en rak motsats till vad Reason (1998) 

förespråkar om en informations kultur, var att kärnkraftverken skrämde invånarna. Detta 

oavsett land. Sovjetunionens lösning var att intala invånarna att kärnkraftverken hade 

den ultimata säkerheten, vilket gjorde att ingen information om incidenter eller olyckor 

kom andra tillkänna. (Medvedev, 1991 s. 39 se Reason, 1998 s. 299). 
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Ett annat fenomen är att människan har lätt att normalisera incidenter (Törner, 2008). 

Ett exempel är fiskare som halkar på båtdäck. Halkandet blir en del av det dagliga arbe-

tet istället för att försöka åtgärda problemet så att det i förlängningen inte leder till 

olyckor. Människan får snabbt en stärkt tillit till sin förmåga att klara olika risksituatio-

ner när det har gått bra den eller de föregående gångerna. 

 

3.4.4 Återkoppling av information som ett lärande 

Organisationer kan med tiden bli bättre inom säkerhet och en bidragande faktor är om 

organisationen kan implementera en informativ kultur. Detta för att skapa en positiv 

kultur runt återkoppling av incidenter, snesteg (misstag, slinta) eller positiva händelser 

så att medarbetarna inom organisationen kan lära sig utav andra (Reason, 1998). En 

förutsättning för en bra informativ kultur är att alla medarbetare, på alla nivåer i organi-

sationen, förstår och respekterar faran med sina arbeten samt är väl insatta i vad som 

kan gå fel. Medarbetare ska veta var gränsen går utan att falla över den (Reason, 1998). 

En förutsättning för en informativ kultur är att organisationen måste ha en rapporterande 

kultur. Utan feedback och rapporter från tidigare händelser finns det inget att informera 

om eller att ta lärdom av. En rapporterande kultur är svår att åstadkomma då människor 

måste berätta att något kunde ha hänt på grund av deras agerande (Reason, 1998). 

För att underlätta utvecklingen av en bra rapporteringskultur skapade O’Leary och 

Chappell (1997, se Reason 1998 s. 302) ett rapporteringssystem med inbyggd sekretess 

eller avidentifiering av rapporterna, samt även separering av rapporterna från den person 

som kunde dela ut disciplinära åtgärder. Detta gjorde att rapporten var enkel och snabb 

att fylla i samt gav bra feedback till övriga medarbetare. Enkelhet, snabbhet och feed-

back är nödvändiga punkter för att få ett rapporteringssystem att fungera. Dock är den 

allra viktigast punkten förtroende samt att medarbetarna kan lita på varandra (O’Leary 

& Chappell, 1997, se Reason, 1998 s.302). 

För att medarbetare ska kunna lita på varandra och våga öppna upp sig krävs det att alla 

i organisationen vet var gränsen går för oacceptabelt beteende och för disciplinära åt-

gärder. Både inom de mjuka och hårda delarna. Det ska tilläggas att disciplinära åtgär-

der inte hjälper till att skapa en öppen miljö, men att de dock måste finnas för grova 

avsteg (Reason, 1998).  
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3.4.5 Säkerhetskultur och värdegrund 

Säkerhetskultur kan vara en del av organisationen om ett lämpligt säkerhetssystem är 

implementerat i organisationen (Fernádez-Muñiz, Montes-Peón, Vázquez-Ordás, 2007). 

Ett säkerhetssystem innefattar bland annat att medarbetarna får kontinuerligt med ut-

bildning och träning för att vara medveta om riskerna i arbetet och att kunna hantera och 

undvika riskerna. Organisationen ska också ge information och feedback samt förebyg-

ga och återkoppla tagna beslut gällande risker. Säkerhetssystemet bygger också på or-

ganisationens rutiner och värderingar (Fernádez-Muñiz, Montes-Peón, Vázquez-Ordás, 

2007). 

 

 

3.5 Begreppet Värdegrund 

Det finns ett samband mellan kultur, säkerhetskultur och värderingar (Fernádez-Muñiz, 

Montes-Peón, Vázquez-Ordás, 2007). För att kunna skapa en stark kultur måste organi-

sationer främja rätt beteenden och då försöka stärka de underliggande värderingarna 

(Ingesson, 2013 s. VII). För att förstå varför medlemmar i en organisation beter sig som 

de gör behöver organisationen ta reda på vad som styr beteendet (Schein, 1984). För att 

fullständigt veta krävs en undersökning på djupet för att förstå hur individer uppfattar 

tänker och känner (Schein, 1984). Vid en mätning av de värderingar anställda hade upp-

fattades en skillnad som främst berodde på nationalitet, utbildning eller ålder (Hofstede, 

1990 s. 27). För att få rätt medarbetare som passar in i organisationer kan anställnings-

förfarandet styras där fokus ligger mer på individers värderingar och att den stämmer 

överens med organisationens värderingar (Ingesson, 2013 s. VIII). Det innebär att med-

arbetare skapar gemensamma uppfattningar om vilka beténden som skall vara legitima i 

organisationen (Cheung, Wong & Wu, 2011). 

 

3.5.1 Värdegrund inom Skolan 

Lärare och andra inom skolan kan ha stort inflytande över vilka normer och värden som 

elever gör till sina egna (Colnerud, 2004 s.83) genom att ge elever möjlighet att pröva 

olika ställningstaganden i undervisningen. Värdegrund som begrepp har inom skolan 

fått betydelse som att man inte kränker någon, individers frihet och integritet samt att 

alla har egna rättigheter och lika värde. Detta är stora och abstrakta begrepp, vilket har 

inneburit en begreppsförvirring där alla frågor som rör etik och moral kan ingå och inte 

de utvalda begreppen organisationen har valt att arbeta utifrån (Colnerud, 2004 s. 82). 

Detta kan få en stor betydelse för hur väl skolan som institution når en enhetlig 

värdegrund som alla förstår (Colnerud, 2004 s. 82). Colnerud (2004 s. 81) nämner att 

det har uppstått problem kring skolans arbete med värdegrundsfrågor och förståelsen av 

begreppet. I forskningen inom skolans område används ordet värdegrund fritt utan att 

tänka på vad det innebär. Som förklaring till detta ges följande exempel när en lärare vid 

ett tillfälle förklarade sin uppfattning till värdegrunden; ett par elever gav kritik till 
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varandra och förklaringen från läraren var att de hade värdelösa värdegrunder. 

Värdegrund har enligt Colnerud (2004 s. 82) blivit ett begrepp som används för att fylla 

ett språkligt tomrum och för att förklara sociala och moraliska problem. Det kan vara 

mobbning, rasism kränkningar och intolerans. Faran att använda begreppet allmänt kan 

innebära att de förhållningsätt som vill uppnås som gemensamma i organisationer 

uteblir. För att minska förvirringen kring begreppet värdegrund inom undervisning i 

ämnen som religion och samhällskunskap finns en uppdelning kring offentliga värden 

och privata värden:  

 

Offentliga värden 

Offentliga värden berör individen men som delaktig i gemensamma värderingar med 

andra. Dessa värden är bindande och kan vara lagar som måste följas (t ex 

yttrandefrihet) och alla måste ha ett demokratiskt förhållningssätt (MC Laughlin, 1995 

alt. Beck, 1998 se Colnerud, 2004 s. 84) 

 

Privata värden 

Privata värden berör oftast den egna personen och rör ofta enskilda händelser och 

känslor. Det berör oftast frågor som inte många är överens om. Det kan vara sexuell 

läggning eller politisk ställning (MCLaughlin, 1995 alt. Beck, 1998 se Colnerud, 2004 

s. 84) 

 

För att tydligöra begreppet värdegrund har försök gjorts att införa ett eget ämne i sko-

lan, etik (Colnerud, 2004 s. 95). Det innebär diskussion kring värdefrågor vid ett speci-

ellt tillfälle som inte tas upp i andra ämnen. Etik blir inte en del i det dagliga arbetet 

utan begreppet tydliggörs genom att bli ett eget ämne. Skolverket har försökt att mot-

verka detta genom att få in värdegrundsfrågor i alla ämnen för att det skall vara en del 

av det dagliga arbetet. Att integrera värdegrunden i alla ämnen kan samtidigt vara en 

risk. Colnerud (2004 s. 96) menar att det kan uppstå många olika betydelser och då ska-

pas en urholkad värdegrund där skolan missar att uppnå ett gemensamt förhållningssätt. 

 

3.5.2 Värdegrund inom högriskorganisationer 

Försvarsmakten kan liknas med polisen och räddningstjänsten där decentralisering och 

hierarki är dess struktur. Försvarsmakt har en kultur där soldater förväntas använda ett 

kritiskt tänkande och måste kunna hantera svåra och besvärliga situationer som uppstår. 

Inom deras område är värdegrunden viktig och påverkar hur de tänker i olika samman-

hang och situationer. Deras värderingar styr vilka beslut som tas och det kan bli livsav-

görande i vissa situationer. Ford och Furst (2010) menar i en rapport från en internatio-

nell workshop, att lojalitet, artighet och mod är nyckelorden för att utveckla god moral. 

Begrepp som kan påverka egna och andras beteenden. För att får ett mer gemensamt 

förhållningsätt och dela samma värdegrund är det viktigt att ingå i olika sociala sam-

manhang där människor diskuterar och delar erfarenheter och få ny kunskap. 
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3.5.3 Värdegrund inom offentlig sektor 

Offentliga tjänstemän använder sig av värdegrunden på ett annat sätt än skolan. Wreber 

(2007) menar att värdegrunden är en grund för hur t ex. chefen tolkar de personliga mål 

som tjänstemännen har tagit fram. Om båda parter inte har samsyn på värdegrunden 

som ligger till grund för bedömningen, blir det svårt att förstå, granska och värdera 

tjänstemännens personliga mål. Att tolka personliga mål med värderingar medför en 

svårighet, vilket kan förklaras enligt Wreber (2007) med att värdering är ett begrepp 

som saknar en accepterad beskrivning. Han påpekar också att det kan ifrågasättas om en 

beskrivning av värdering överhuvudtaget är möjlig. 

3.6 Analysmodell 

Analysmodellen visar och förtydligar de olika stegen inom teori och empirinsamlingen 

som gjorts i denna studie. Det finns inte mycket teori om tidigare forskning om värde-

grund inom räddningsförbund. För att skaffa oss kunskap inom organisationskultur, 

säkerhetskultur och värdegrund har paralleller gjorts till andra organisationer t ex. sko-

lan, polisen, kärnkraften. Forskningsfrågan besvaras utefter vår tolkning och våra slut-

satser utav den insamlade empiriska datan. 

 

 

 
 

Figur 1, Egentillverkad analysmodell 
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4. Empiri 
Strukturen i empiriavsnittet är uppbyggt med en beskrivning av de räddningsförbund 

som ingår i undersökningen. Därefter följer strukturen i empiriavsnittet analysmodellen 

för att få ett sammanhang och förmedla en tydlighet från den insamlade datan i under-

sökningen. Slutligen sammanfattas empirin och knyts ihop med problemdiskussionen 

 

 

4.1 Räddningsförbund i undersökningen 

4.1.1 Räddningstjänsten Karlstadsregionen 

Räddningstjänsten Karlstadsregionen bildades år 2000 och består av sex kommuner 

(resp. 2). Totalt arbetar ca 300 medarbetare på någon av de 12 räddningsstationerna. Ca 

40 brandmän, varav en kvinna, arbetar inom räddning heltid och 220 brandmän, varav 

20 kvinnor, arbetar inom räddning i beredskap (resp. 1). 

 

4.1.2 Räddningstjänsten Östra Götaland, RTOG  

Räddningstjänsten Östra Götaland bildades år 2010 och består av två kommuner. Totalt 

arbetar ca 330 medarbetare på någon av de 13 räddningsstationerna. Ca 160 brandmän, 

varav 7 kvinnor, arbetar inom räddning heltid och ca 130 brandmän, varav 6 kvinnor, 

arbetar inom räddning i beredskap (resp. 3). 

 

4.1.3 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF 

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund bildades år 1995 består av sex kommuner. 

Totalt arbetar ca 500 medarbetare (resp. 6) på någon av de 24 brandstationerna. Ca 86 

brandmän, varav ca 5 kvinnor, arbetar inom räddning heltid och ca 294 brandmän, varav 

ca 15 kvinnor, arbetar inom räddning i beredskap (SÄRF). 

 

4.1.4 Skillnader mellan räddningsförbunden 

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) är den äldsta av de tre räddningsför-

bunden och tillika störst räknat efter totalt antal medarbetare. Det yngsta räddningsför-

bundet är Räddningstjänsten Östra Götaland (RTOG) och minst är Räddningstjänsten 

Karlstadregionen med 300 medarbetare. 

 

Alla förbunden har kvinnliga brandmän, både inom räddning heltid och räddning i be-

redskap. Antalet varierar mellan tretton till tjugoen där Karlstadsregionen har flest. Det 

ska noteras att Karlstadsregionen är det räddningsförbund som är minst till totalt antalet 

medarbetare i vår undersökning och har flest kvinnliga brandmän.  
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En heltidstation är en station som är bemannade dygnet runt. Skillnaden mellan antalet 

heltidsstationer är ganska stor inom räddningsförbunden. Karlstadsregionen har bara en 

heltidstation på sex medlemskommunerna medan RTOG har totalt fyra heltidsstationer 

på bara två medlemskommuner. 

 

4.1.5 Respondenter 

Respondenterna i undersökningen kommer från Räddningstjänsten Östra Götaland 

(RTOG), Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) och Räddningstjänsten 

Karlstadregionen. Respondenterna har yrkesrollerna brandman och chef. Med hänsyn 

till anonymitet kommer respondenterna 1, 2, 3, 4, 5 och 6 genomgående från empiriav-

snittet att betecknas med (resp. 1), (resp. 2) osv. En detaljerad beskrivning av varje re-

spondents yrkesroll kommer inte att bifogas i undersökningen med hänsyn till att re-

spondenterna är anonyma. Det ska inte finnas möjlighet att spåra vilka respondenterna 

är även om flera respondenter har gett tillåtelse till detta. Vi har valt att använda namnen 

på räddningsförbunden i undersökningen.  

 

 

4.2 Kultur 

4.2.1 Mångfald inom räddningstjänst 

Många organisationer behöver förändra och hela tiden förnya sig för att överleva. 

Räddningstjänsten har förändrats från att i huvudsak ha släckt bränder till att arbeta mer 

förebyggande med att föreläsa i skolor, arbeta med säkerhetsfrågor i kommuner, utföra 

besiktningar, ta hand om trafikolyckor samt möta människor i kris. Denna förändring 

kräver en personalstyrka med mångkulturell erfarenhet. Rollen som brandman har änd-

ras allt eftersom samhället ändrats och gamla traditioner hänger fortfarande i (resp. 6). 

Räddningstjänsten i Sverige har en historisk tradition och blivit legitim av sin omgiv-

ning genom att ha en oföränderlig, stark och mansdominerad kultur. Dessa föreställ-

ningar var mer etablerade och skapades för 30 år sedan (resp. 2). Idag är ambitionen att 

få en mer blandad räddningstjänst med fler kvinnor och andra etniska grupper. Det har 

skapats en bild av att räddningstjänst är ett skitigt och tungt arbete. Idag försöker rädd-

ningstjänsten förmedla en annan historia till omgivningen att uppdraget har ändrats un-

der åren samt att det finns bra hjälpmedel och god sammanhållning. Sällan behövs det 

muskelkraft vid utryckningar och ofta finns förstärkning från kollegor. Brandmännen 

arbetar mer i grupp än individuellt. Kvinnor och män har olika förmågor och det behövs 

inom räddningstjänsten (resp. 4) och det är en styrka att ha en sammansättning av olika 

individer (resp. 6). Vissa påpekar att det kan vara en säkerhetsrisk med kvinnliga 

brandmän (resp. 4). Kvinnor tränar varje skift liksom män och de är oftast inte lika fy-

siskt starka. Machojargongen att de skulle vara sämre brandmän stödjer inte alla (resp. 

4). Märkligt är att många kvinnor söker sig till ambulansen som uppfattas som ett tyngre 

arbete samt att de bara är två som samarbetar. Inom ambulansen möter de oftare påver-

kade personer och kriminella vilket borde vara värre än att vara brandman (resp. 2).  
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"I kommunal räddningstjänst råder en sned könsfördelning mellan  

Män och kvinnor. Endast några procent av de heltidsanställda  

brandmännen och räddningstjänstpersonal i beredskap är kvinnor". 

    (MSB b, 2014) 

 

Förr var det mer accepterat att kommentera könsskillnader. Det kan förekomma visa 

rasistiska gliringar inom grupper och det beror nog på att det finns så få med etnisk här-

komst (ca 0,5 %) (resp. 4). Orsaken till att det är få invandrare kan vara att det är en två- 

års eftergymnasial utbildning för att bli brandman och de som har högre betyg söker 

något annat (resp. 2). I vissa länder utanför Norden har också brandmannayrket en an-

nan status med koppling till förtryck och styrda av staten (resp. 4). Det finns stationer 

där det förekommer en hård kultur mot kvinnor. Det är framförallt i storstäder där led-

ning finnas på en station och operativ på en annan som skapat en egen kultur (resp. 2). 

Det är en fördel som ledare, i en heltidsorganisation, att ha en närhet till verksamheten 

och vara på plats. Då kan ledaren säga till direkt eftersom ledaren träffar alla varje dag 

(resp. 2). 

 

Om en kvinna eller någon med annan etnicitet får en tjänst, har det hänt att det ifråga-

sätts om de blev kvoterade in vilket kan påverka kollegors inställning till dessa indivi-

der. Framförallt kan det finnas föreställningar om att bäste man skall få en tjänst och 

inte för att få en mångfald i organisationen. Kvinnor som söker kommer i regel alltid på 

intervju som det ser ut idag (resp. 4).  

 

4.2.2 Den hårda kulturen 

Räddningstjänsten kan uppfattas som en hård verksamhet men är egentligen rätt mjuk 

eftersom vi arbetar med människor (resp. 2). Uppdelningen i de olika räddningsförbun-

den som gjorts under de senaste åren har krävt ett ökat samarbete mellan kommuner. 

För tjugo år sedan kunde en enskild station ha en egen kultur med egna rutiner eftersom 

det inte fanns ett uppdrag som gällde det samarbete som finns inom räddningstjänsten 

idag. Idag krävs samverkan med gemensamma rutiner, högt säkerhetstänk, lika värde-

ringar samt en gemensam uppfattning hur medarbetarna gör saker i organisationen 

(resp. 2). 

 

Dagens ungdomar är mer ombytliga och de tar pappaledighet och byter skift med var-

andra. Fördelen är att inrotade gamla kulturer kan förhindras och det är en positiv ut-

veckling som skett inom räddningstjänsten. Förr kunde en brandman vara en storrökare 

och otränad men idag är de flesta grymt vältränade (resp. 2). En del äldre tycker det är 

svårt att byta rutiner samt att få nya kollegor vid en arbetsrotation. Det kan uppfattas 

som ett hot och att de mister den trygghet som byggts upp (resp. 2). Den yngre genera-

tionen kan ibland uppfattas lite mindre empatisk, de är mer rationella (resp. 6). Inom 

förbundet förekommer vissa subkulturer och ibland saknas en öppenhet att säga till kol-

legor direkt om någon gjort fel (resp. 5). Dessa subkulturer finns inte överallt utan en 
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öppenhet finnas men den ser olika ut inom förbunden. De flesta vet själva när de gjort 

fel och det behöver då inte tas upp. Diskussion om uppkomna problem med någon en-

skild sker oftare på chefsnivå och inte kollegor emellan (resp. 3). Som chef är det ett 

ansvar att styra upp verksamheten om något gått fel och prata med medarbetare (resp. 

6). Det kan finnas en jargong hårt men hjärtligt vilket inte är ok eftersom alla inte ac-

cepterar det (resp. 6). Det borde vara så att medarbetare säger ifrån när något är fel och 

det är ett arbete som pågår att göra detta på bästa sätt utan att kränka någon (resp. 6). 

Det öppna klimatet innebär att det gärna pratas om varandra - och inte till varandra. Det 

är styrkeledaren som borde vara fanbärare och visa vägen för hur ett öppet klimat bör 

vara (resp. 5).  

 

Inom räddningstjänsten måste medarbetarna kunna lita på varandra och en stark vän-

skap är viktig, särskilt vid utryckningar. Brandmännen delar vardagen ihop och har en 

möjlighet att knyta starka band till varandra. Brandmännen känner varandra väl, sover 

ihop, firar högtider ihop men om någon inte har rätt värderingar kan det sprida sig till 

andra, bli accepterat och ge dålig stämning. "I min arbetsgrupp fungerar det bra men det 

kan vara svårt att påverka dem som jobbat länge, arbetsrotation skulle kunna vara en 

lösning på dessa problem" (resp. 5). 

 

 Räddningstjänsten lever lite kvar i gamla traditioner och uppfattningar om hur en 

brandman är. Samhället har ändrats och räddningstjänsten har inte riktigt hängt med att 

själva skapa en mångkulturell arbetsplats för att möta detta (resp. 6). En mångfald är bra 

för verksamheten eftersom medarbetarna möter många olika människor inom rädd-

ningstjänsten (resp. 1). För att luckra upp vissa negativa subkulturer skulle rotation mel-

lan stationer vara en möjlighet till förändring (resp. 5). En anledning till att arbetsrota-

tion inte är etablerad än kan vara att individer litar på personer som man känner och vet 

vad de går för (resp. 4). Det skulle också kunna innebära en tröghet vid utryckningar 

eftersom medarbetarna skapat fasta rutiner och roller (resp. 6). 

 

 

4.3 Kultur och struktur 

4.3.1 Ändrat fokus från brand till räddning 

Den nya räddningstjänstlagen i kraft 1987 och ersatte den tidigare brandlagen (resp. 2). 

Tidigare brandförsvaret bytte även namn till räddningstjänst (resp. 2). Denna förändring 

medförde att fokus ändrades från att släcka bränder till att arbeta bredare och mer inom 

räddning, t ex bilolyckor, översvämningar, förebyggande åtgärder och insatser i kom-

muner samt besök i skolor. Först på plats ska rädda liv (resp. 2).  

2011 blev en brytgräns för räddningstjänsten i Sverige. Då ryckte räddningstjänsten ut 

på fler larm gällande trafikolyckor än bränder. Bränderna minskar tack vare förebyg-

gande åtgärder och samhällets utveckling. Varje år begås ca 1500 självmord, ca 300 

personer omkommer i trafikolyckor och ca 100 personer omkommer i bränder (resp. 2). 
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4.3.2 Olika namn förvirrar allmänheten och anställda 

Räddningsförbund och räddningstjänsten i Sverige kan ha olika namn (resp. 2). Några 

exempel är Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund, Nerikes Brandkår, Räddnings-

tjänsten Syd, Brandkåren Attunda, Stockholms brandförsvar (Bilaga A). Många olika 

namn på räddningstjänsten medför bekymmer och förvirring för både allmänheten och 

anställda (resp. 2). MSB har riktlinjer på hur man ska namnsätta förbunden men på 

grund av det kommunala självstyret så kommer det bli svårt att få en gemensam stan-

dard (resp. 2). 

 

4.3.3 Olika uppdrag beroende på geografiskt område och risk 

Varje räddningstjänst eller räddningsförbund får sitt uppdrag ifrån kommunen, samver-

kande kommuner (resp. 2) eller staten (resp. 5). Uppdraget är olika beroende på hur 

riskbilden ser ut och hur kommunerna ser ut rent geografiskt. Stenungsund har en sorts 

risk med kemindustri och Storstockholm har en annan med storstadsliv (resp. 2). Upp-

draget påverkas även av att lagarna och förordningarna skiljer sig mellan varje kommun 

(Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund). Ingen kommun har exakt samma lagar jäm-

fört med övriga kommuner i Sverige. I samhällen eller kommuner med mindre än 25 

000 invånare består räddningstjänsten huvudsakligen av deltidsbrandmän (Räddning i 

beredskap, RIB) (resp. 2). 
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4.3.4 Struktur och kultur inom räddningsförbund  

 
 

Figur 2, Egentillverkad organisationsstruktur inom (SÄRF, RTOG, Karlstadregionen) 

 
 

Figur 2 är en övergripande beskrivning av organisationsstrukturen inom räddningstjäns-

ten (SÄRF, RTOG, Karlstadregionen) där direktionen är räddningsförbundens högsta 

beslutande distans (resp. 1).  

Heltidsstationerna är alltid bemannade, 24 timmar om dygnet, året om. Detta medför att 

skiftlagen blir sammansvetsade och familjära (resp. 2) vilket i sin tur gör att brandmän-

nen har stort förtroende och är lojala mot sina skiftkamrater (resp. 5). Skiftlagen, både 

räddning heltid och räddning i beredskap, består av minst fem brandmän inklusive eller 

utöver stryrkeledare (skiftchefen) (resp. 2, resp. 5). Rökdykning anses vara det farligaste 

momentet en brandman utför (resp. 2, resp. 5) och därav är minsta antal brandmän, fem, 

för att utföra rökdykning styrt, enligt lagen för rökdykning (resp. 5).  

 

Sammanslagningar av olika räddningstjänster till ett förbund bidrar till olika kulturer 

(resp. 4) och strukturer samt att om räddningstjänsten har flera heltidsstationer är risken 

större att det bildas subkulturer (resp. 2). Arbetssättet och kulturen kan skilja mellan 

stationerna och denna skillnad kan orsaka intern rivalitet (resp. 4, resp. 5). Efter en 

sammanslagning eller ny startande av ett räddningsförbund så tar det ca fem år innan 

räddningsförbundet har jobbat ihop sig till en gemensam kultur (resp. 2).  
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Brandmännen har olika intressen (resp. 5) och är bra på olika saker vilket gör att vid 

utryckningar intar brandmännen olika roller utifrån behov. Någon är bättre på t ex sjuk-

vård eller att prata i skolor (resp. 5). I och med dessa olika roller och att flera brandmän 

innehar samma roller får brandmännen stor makt på operativ nivå och flexibilitet vid en 

utryckning (resp. 5). Rollerna bidrar till att brandmännen får en större bredd inom yrket 

med t ex utryckningar, föredrag i skolor och besiktningar av båtplatser (resp. 4) 

De tre storstäderna hade väldigt många olika kulturer förr men det finns inte idag pga 

rutiner och samverkan (resp. 2) dock finns en större risk för subkulturer i storstäder för 

att det finns fler både heltid och deltidsstationer samt att förbundsledningen oftast be-

finner sig på en av heltidsstationerna (resp. 2). Ledningen har lättare koll och kan på-

verka kulturen om räddningsförbundet enbart har en heltidsstation där förbundsledning-

en befinner sig. Då är ledningen mer involverad i vad som händer och kan säga ifrån 

snabbare (resp. 2). 

 

 

4.4  Säkerhetskultur 

4.4.1 Säkerhetskultur inom räddningsförbund 

Säkerhetskultur är hur brandmännen agerar under olika insatser (resp. 3). Prioritet ett är 

säkerheten och det viktiga är själva insatsen mot tredje part. Rädda liv (resp. 2). Det 

finns rutiner och reglemente vid utryckningar (resp. 2) och brandmän drillar (återuppre-

par) övningarna mycket och för att rutinerna ska sitta (resp. 4). Det finns ett starkt sä-

kerhetsmedvetande och en stark yrkesstolthet (resp. 1). 

 

Brandmännen måste lita på varandra (resp. 1, resp. 3) och de litar mer på personer som 

de känner och vet vad de går för (resp. 5). Grunderna är att alla måste lära sig att göra 

samma utifrån rutinerna (resp. 4) vilket i sin tur ger tydliga roller vid utryckningar (resp. 

3) t ex. sjukvårdare (resp. 5). Jobbar brandmännen både heltid och deltid så får de högre 

förtroende bland kollegorna eftersom de har fått mer utbildning och erfarenhet (resp. 5). 

Säkerhetstänket har ändrat sig genom åren (resp. 4). Förr kunde allmänheten se att en 

brandman bar ner någon för en stege. Detta förekommer inte längre för att brandmännen 

tar inte sådana risker. Räddningstjänsten jobbar på ett mycket säkrare sätt med hjälp av t 

ex. korgar (resp. 4). 

 

Förbundsdirektören har det övergripande ansvaret inom räddningsförbundet och rädd-

ningschefen är ansvarig för den operativa nivån (resp. 1). Vid utryckning till en olycks-

plats är det alltid räddningsledaren som har arbetsmiljöansvaret (ansvarig för säkerhe-

ten) (resp. 2). Beroende på typ av olycka kan det vara olika befäl, styrkeledare, insatsle-

dare eller RCB (Räddningschef i beredskap). Skulle en olycka inträffa (brister i säkerhe-

ten) kommer ansvaret att prövas i olika led där räddningschefen har det slutgiltiga an-

svaret (resp. 2). 

  



32 
 

4.4.2 Att hålla säkerhetsprocessen levande 

Medarbetarna tränar och övar mycket för att rutinerna ska sitta (resp. 4) samt att före-

byggande sysslor är inbakade i arbetsuppgifterna (resp. 5). Det finns en öppenhet mel-

lan varandra (resp. 4, resp. 6) även om några har svårt att säga ifrån (resp. 5). Ibland är 

det bättre att prata med personen lite mer avskilt (resp. 4). Återkoppling för att ta lär-

dom av händelser eller incidenter har räddningstjänsten varit riktigt dåliga på. Det fun-

gerar idag men förbundet har fortfarande svårt att nå ut till alla (resp. 2). Varför är åter-

koppling svårt? Det är en gammal kultur. Detta gick bra, då åker vi hem (resp. 2).  

Årligen rycker Räddningstjänsten Karlstadsregionen ut på ca 2000 larm och bland dem, 

alla automatlarm. Falska som skarpa (resp. 1). Falsk larmen kan ge en avtrubbning när 

ett skarpt larm kommer. Många utryckningar av samma sort, (brand, bilolyckor) kan 

göra att brandmännen normalisera incidenter. Förr var brandmän mer bekväma med 

bränder eftersom de var flest av insatserna men idag är bilolyckor den stora delen. Det 

blir lite mer spännande med bränder idag eftersom de förekommer mer sällan jämfört 

med bilolyckor. Medan att rycka ut till en bilolycka är en ren vanesak (resp. 2). 

 

4.4.3 Återkoppling av information (feedback) 

Återkoppling av information sker på olika sätt beroende på händelse. Vid större händel-

ser, vilket inte sker så många gånger om året, finns ett system där medarbetarna rappor-

terar vad som har hänt (resp. 5). Olyckor som är mer komplicerade och får en negativ 

utgång utreds och då granskas alla faktorer som kan ha påverkat händelsen. Utredningen 

och intervjuerna görs av en person som inte var med vid händelsen (resp. 4). Vid 

genomgångar av händelser tas inte värderingar och känslor upp än vilket det borde 

(resp. 6). 

För återkoppling eller reflektion efter en utryckning utvärderar en av våra brandstationer 

ett nytt system med touch skärmar i hallen. Där kan brandmännen fylla i direkt när de 

kommer tillbaka från en utryckning (resp. 4). Återkoppling kan bli bättre på heltid och 

här är det befälet som får ta detta ansvar (resp. 5). 

Räddningsförbundet har varit riktigt dåliga på att ta lärdom av erfarenhet ifrån rädd-

ningstjänsten Sverige genom åren. Senaste åren har detta tagits tag i. Rutiner finns för 

när olycksfallsutredningar ska göras, gås igenom och när de ska delges till de övriga 

skiften (resp. 2). Det är en utmaning att lära av varandra och nå ut till alla. Det fungerar 

bättre idag men räddningsförbundet har fortfarande svårt att nå ut till den enskilde del-

tidsbrandmannen med denna information (resp. 2). Viljan och ambitionen är att alla kan 

lära sig av varandra men tyvärr finns inget forum för detta än. Räddningsförbundet är ett 

nytt förbund så det tar tid (resp. 3). 

 

4.4.4 Kultur, säkerhet och värdegrund och dess samband 

Säkerheten är prioritet ett vid utryckningar (resp. 2, resp. 5). Dock är åsikterna lite blan-

dade om kultur och värderingar påverkar säkerhetsarbetet vid insatser. Värderingar fun-

gerar indirekt i säkerhetssituationer (resp. 1). Värderingar som kopplas till insatser kan 
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naturligtvis påverka säkerheten (resp. 3). Har aldrig märkt att kulturen spelar in vid ut-

ryckningar, säkerheten och själva insatsen är det viktiga (resp. 2). Tycker inte att värde-

grunden spelar in för alla vet vad de skall göra vid insatser. Det är ändå så att den som 

är bäst på en sak gör det vid utryckningar (resp. 3) 

 

Det finns olika kulturer på olika brandstationer i Sverige (resp. 2). Det kanske är så att 

räddningstjänsten har tummat på säkerheten tidigare men inte längre tack vara att kom-

munerna har gjort avtal länsvis, i takt med att räddningstjänstförbund har bildats (resp. 

2). Värdegrunden kan vara olika inom olika räddningstjänster, men i praktiken är det 

inte så stora skillnader. När olika räddningstjänster samarbetar vid insatser fungerar det 

ändå (resp. 1). 

 

 

4.5 Värdegrund 

4.5.1  Vikten av att arbeta med värdegrunden 

Det är viktigt hur medarbetaren uppfattas och blir legitim av sin omgivning samt hur 

medarbetare skall få vardagen att fungera. Det är som att bära med sig en ryggsäck med 

olika värderingar som kan plockas fram vid behov (resp. 2). Värdegrunden skall ge-

nomsyra allt medarbetaren gör som hur medarbetaren uppträder mot kollegor, chefer 

och allmänheten (resp. 5) och att alla är lika mycket värda (resp. 1). Allmänheten måste 

ha förtroende för räddningstjänsten och det kan skapas om alla har en samsyn krig detta. 

Inom vårt räddningsförbund har vi arbetat några år med värdegrundsfrågor och i och 

med att olika kommuner slagits ihop till räddningsförbund måste det ske ett samarbete 

(resp. 2). Det går inte att ha olika kultur och värdegrund om det skall fungera bra. Det 

har inte varit så svårt att få till en gemensam värdegrund eftersom verksamheten är en 

heltidsstation. Det är en fördel att arbeta tillsammans varje dag och då kunna lyfta vär-

degrunden (resp. 2) I storstäder märks detta tydligare när en brandman kommer till arbe-

tet eftersom han/hon får åka till en annan station för det fattas folk där. Förr kunde en 

brandman vara på samma skift i 30 år men så är det inte idag (resp. 2). 

 

Värdefrågor hur brandmännen bemöter varandra när de tillbringar stor del av sin tid 

ihop blir allt viktigare och uppdagas just när brandmännen hamnar i diskussioner med 

varandra (resp. 5). För vissa kan det vara svårt att ge och ta emot feedback. Då är det 

lätt att ställa sig i försvar och bli provocerad (resp. 5). Denna starka kultur kan vara väl 

inarbetad vilket kan hämma utveckling beroende på hur medarbetarna löser problem 

som uppstår (resp. 3). Vissa individer är väl sammansvetsade. Det finns en historisk 

tradition kring detta då det kunde vara svårt att bli anställd om brandmannen var lite 

äldre (över ca 26 år) för att räddningstjänsten ville fostra i sin egen anda från grunden. . 

Det har skett en utveckling de senaste tjugofem åren inom räddningstjänsten. Idag kan 

en 50- åring flytta på sig utan problem (resp. 4). 
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4.5.2 Respondenternas uppfattning av värdegrundsarbetet 

Chefer borde vara de som går i bräschen för att stödja arbetet kring värdegrunden men 

det görs inte alltid (resp. 5). Vissa är mer delaktiga och tycker det är viktigt men flera av 

de äldre (50- talisterna) tycker det är trams och även vissa ledare (resp. 5). Faran är de 

som arbetat länge och är trötta på sina jobb inte har det riktiga engagemanget och förstår 

vikten av detta arbete samt att det är förebyggande inför framtiden (resp. 5). Samtliga 

chefer i undersökningen betonar vikten av hur viktigt värdegrundsarbetet är samt att det 

är en utmaning att hålla processen levande (resp. 1, resp. 2, resp. 3 resp. 4, resp. 5, resp. 

6). Alla har fått möjligheten och varit delaktiga att ta fram värdegrunden tillsammans 

och vissa har anlitat en extern firma. Räddningstjänstens uppdrag är ofta praktiskt och 

mer hands-on arbete och många har svårt för mjukare frågor (resp. 4). Värdegrundsbe-

greppen tenderar att bli en grå massa som ingen orkar engagera sig och nämns ordet 

värdegrund kommer frågan varför håller vi på med detta (resp. 4). Möjligen hade det 

varit mer accepterat med ett annat ord (resp. 5). Att ålder skulle spela någon roll huruvi-

da medarbetarna tycker värdegrunden är ok eller inte, har inte direkt uppmärksammats 

(resp. 6).  

 

4.5.3 Processen att förstärka rätt värderingar 

Tidigare behövdes mer samtal kring värderingar och hur medarbetare bemöter varandra 

och omgivningen men idag är det mer undantag för de flesta har gott uppförande (resp. 

4). Värdegrunden uppfattas mer som en självklarhet och ett sunt förnuft och utifrån det 

lyfts inte begreppen ständigt i organisationen. Det borde finnas mer utbildning för leda-

re, en stående punkt på gemensamma arbetsplatsträffar samt ett ökat fokus på värde-

grunden i det dagliga arbetet. Om arbetsplatsträff inte sker regelbundet (för denna re-

spondent var det ca 1 år sedan sist (resp. 5), är det svårt att få en samsyn kring detta och 

en kontinuitet (resp. 5). Ledare skall vara en förebild i detta arbete precis som när man 

är förälder. Det man gör skall man stå för och handla efter värdegrunden. Som ledare är 

det viktigt att vara en god förebild för att andra skall få förtroende (resp. 4). Om ett då-

ligt beteende uppstår är det en fördel att snacka med en person mer avskilt först än att 

lyfta det för hela gruppen (resp. 4). Att arbeta för att få ett öppet klimat är en fördel där 

alla kan prata om olika händelser, samt att ledare smyger in detta i vardagen för att det 

skall kännas naturligt (resp. 2). Detta kan göras vid fika bordet och vid träningstillfällen 

på olika sätt. Olika material finns som t ex kortlekar där olika händelser beskrivs och 

diskuteras för att få ett önskat beteende sk. storytelling (resp. 1). Dessa kort kan sen 

användas som en symbol för att påminna när någon säger eller agerar oväntat - det var 

inte enligt de blå korten för att påminna och lyfta värdegrunden (resp. 1). Genom att 

prata om värderingar och lyfta varje värdegrundsbegrepp, vid bestämda arbetsmöten 

och att det sker i det dagliga arbetet håller processen levande (resp. 1). Det är viktigt för 

att kunna bemöta olika tolkningar kring begreppen som kan uppstå och vägleda rätt 

(resp. 1). Vid en undersökning nyligen var det ca 90 % av de anställda som stödjer och 

tycker det är viktigt med arbetet kring värdegrund (resp. 1).  
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4.5.4  Integrering av värdegrundsarbete 

Räddningsförbunden i undersökningen har nyligen eller de senaste åren påbörjat sitt 

arbete med att skapa och implementera en gemensam värdegrund. Flera av dem startade 

detta arbete under 2010 och implementeringen har skett successivt. En samstämmighet 

från alla undersökta förbund är att olika nivåer i organisationen har varit med och arbe-

tat fram värdegrunden i någon form samt från deltagande från olika stationer (resp. 1, 

resp. 2, resp. 3, resp. 4, resp. 5, resp. 6). Främst är det heltidspersonal som varit med och 

arbetat fram värdegrunden (resp. 2). Det skulle varit omöjligt samordna att RIB perso-

nal skulle varit delaktiga vid skapandet av värdegrunden eftersom de har annat arbete 

som huvudsyssla (resp. 2). Arbetet att ta fram värdegrunden har skett vid medarbetarda-

gar samt insamling av förslag från personal. I vissa fall har ett externt företag varit del-

aktigt i detta arbete (resp. 5). Att ta in ett externt företag har varit ganska kostsamt (resp. 

4) men ett måste, eftersom de inte själva inte besitter kunskapen (resp. 5). Utmaningen 

är att arbeta vidare i organisationen och att värdegrundsarbetet ingår i det dagliga arbe-

tet (resp. 6). Inom räddningstjänsten Sverige finns ingen gemensam framtagen värde-

grund och hur räddningstjänsten kan arbeta med den och det skulle vara svårt att ha en 

enhetlig värdegrund eftersom räddningstjänsten är kommunalt styrd. Värdegrunden 

måste vara lokalt anpassad för att möta de olika uppdrag som krävs (resp. 1, resp. 2, 

resp. 6). Polisen som är statligt styrd är ett exempel på en organisation med en gemen-

sam värdegrund där det borde finnas en mer lokal förankring för att passa de olika sta-

tioner som finns (resp. 2). För att underlätta arbetet kring värdegrund hade det varit en 

fördel om vissa gemensamma resurser fanns centralt. Det finns idag ett gott samarbete 

mellan förbund att dela med sig av erfarenheter kring värdegrundsarbetet till andra 

(resp. 1).  

 

Som ledare för en heltidsstation är det enklare att förändra värdegrunden (resp. 2). Ut-

maningen är att samverka när en större kommun slår sig samman med flera olika kom-

muner som skapat starka kulturer och värderingar (resp. 2). De har blivit som hund och 

katt och ingen samsyn alls efter sammanslagningen. Det var samma innan sammanslag-

ningen mellan dessa kommuner (resp. 5). Det finns en vi mot dem relation mellan ett 

par kommuner vilka ingår inom samma räddningsförbund (resp. 2, resp. 5). En viss an-

tydan till skillnad är att en kommun är mer förändningsbenägen. Den andra kommunen 

är mer låsta i sina skift, vilket leder till att förändringar tar längre tid att samverka kring. 

Vid sammanslagning av kommuner kan det innebära att kommunerna tar med sig en 

värdegrund från varje ställe (resp. 5). 

 

Det är inte helt enkelt att tvinga in medarbetare i en lektionssal och värdegrundsorden 

kan göra motstånd om medarbetarna inte förstår dem (resp. 2). Viss personal tycker det 

är mer viktigt och lyfter värdegrundsbegreppen mer än andra (resp. 2). Förbundsdirektö-

rer bör vara ett föredöme att hålla processen levande i organisationen genom att ge möj-

lighet till diskussioner och ta fram nya material (resp. 1). Arbetet kring värdegrunden 

har i vissa fall stannat av efter implementeringen där många tycker det är en självklarhet 

och sunt förnuft (resp. 5).  
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4.6 Sammanfattning av empirin 

Några av räddningsförbunden är statligt styrda men de flesta räddningsförbund i Sverige 

är kommunalt styrda. Brandförsvaret blev räddningstjänsten med huvudinriktning på 

räddning och att förebygga istället för att släcka bränder. Den nya inriktningen inom 

räddningstjänsten kräver en mångkulturell personalstyrka och idag är ambitionen att få 

en mer blandad räddningstjänst med fler kvinnor och andra etniska grupper. Totalt arbe-

tar ca 930 brandmän inom räddning heltid och räddning i beredskap varav ca 5 % är 

kvinnor. 

De yngre medarbetarna inom räddningstjänsten är mer ombytliga genom att t ex. ta ut 

pappaledighet och byter skift med varandra. Fördelen är att de inrotade gamla kulturer 

kan förhindras till en mer positiv utveckling vilket har skett inom räddningstjänsten. 

Vid utryckningar är säkerheten en prioritet och insatsen att hjälpa tredje man är i fokus. 

Uppdraget är att rädda liv. Vid insatser har brandmännen stort förtroende för varandra 

och de litar mer på personer som de känner väl och vet vad de går för. 

 

Värdegrundsarbetet inom de tre olika räddningsförbunden har pågått olika länge bero-

ende på när räddningsförbundet grundades. En samstämmighet från alla undersökta 

räddningsförbund är att olika nivåer i organisationen och olika stationer har varit med 

och arbetat fram värdegrunden i någon form. En svårighet med att räddningstjänsten är 

kommunalt styrd är att få en enhetligt värdegrund inom hela räddningstjänsten. Värde-

grunden anses vara lokalt anpassat för att tillgodose de krav, risker och uppdrag som 

varje räddningsförbund möter i vardagen. Förr var det vanligare med att varje kommun 

styrde sina brandkårer och att var och en hade en egen kultur och värdegrund. En av 

utmaningarna vid sammanslagningar till räddningsförbund är att få en bra samverkan 

mellan flera olika kommuner där alla har starka kulturer och värderingar. Det tar ca fem 

år efter en sammanslagning innan räddningsförbunden har jobbat ihop sig till en gemen-

sam kultur. Vid en av de större sammanslagningarna, där två olika kulturer slåtts i hop, 

är samarbetet likt det mellan hund och katt
8
.  

  

                                                 
8 Två individer, organisationer som inte kan komma överens (Livet, 2014) 
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5. Analys  
Detta kapitel avser att binda samman teoretisk referensram med det empiriska resulta-

tet samt våra egna reflektioner från erfarenheter om värdegrundsarbete. 

 

 

5.1 Kultur 

5.1.1 Räddningsförbundens arbete mot subkulturer 

Kultur skapas av att ha gemensamma värderingar där individer samverkar med varandra 

(Stenmark, 2005 s. 74). Enligt Schneider (2006) är det sammansättningen av människor, 

personliga egenskaper och individuella åsikter som påverkar kulturen och inte omgiv-

ningen. Utifrån att Sveriges räddningstjänst förändrats de senaste årtionden påverkar det 

sammansättningen av personal. Ambitionen är att skapa en mångkulturell arbetsplats för 

att möta alla olika människor och uppdrag i samhället. I en kultur där individer delar 

åsikter och har förtroende och respekt för varandra ökar möjligheten att införa mångfald 

(McMillan Capeheart, 2005). McMillan, Capeheart (2005) nämner också att trångsynta 

attityder uppstår när individer tycker det är viktigare med personliga kontakter än indi-

viduella meriter. Räddningstjänsten vill förändra samhällets föreställning om hur en 

brandman skall vara (tuff och hård) genom att arbeta fram vilka värderingar de vill bli 

legitima med. Det finns stationer, främst i storstäder, där det fortfarande förekommer en 

hård kultur mot kvinnor. Avståndet mellan ledning och operativ personal uppfattas vara 

orsaken att dessa subkulturer får fäste. I storstäder kan det uppstå att medarbetare har 

större fokus på individuella meriter än i glesbygden där gruppgemenskap är viktigare. 

Vi kan förstå att det blir kulturkrockar när gamla traditioner som inte förändrats så 

mycket över tid möter konkurrens av förändring och innovation. Om kultur skapas av 

gemensamma värderingar och samverkan borde räddningstjänsten lägga stor vikt vid 

värderingsfrågorna för att ändra den traditionella kulturen. För ledningen är det viktigt 

att se detta som en början till utveckling och inte se det som ett problem. Nya medarbe-

tare har möjlighet att ändra kulturen genom att delge nya värderingar samtidigt kan de 

också få svårt att passa in för att de inte tänker samma som övriga.  

 

En homogen organisation leder inte till utveckling. Därför är det viktigt med en mång-

kulturell arbetsplats för att få in nytänk och variation. För att lösa upp fasta subkulturer 

kan arbetsrotation vara en lösning mellan stationer. Något motsägelsefullt blir detta på-

stående enligt Scheins förklaring (1984) att organisationer som byter personal ofta har 

mer fokus på individuella åsikter än gruppens gemensamma. Arbetsrotation skulle då 

leda till att individuella värderingar blir viktigare än gruppens värderingar. Några re-

spondenter ser det som en lösning att införa arbetsrotation för det leder till att subkultu-

rer löses upp. Vi uppfattar, utifrån teorin, att arbetsrotation skulle innebära att gemen-

samma värderingar är svårare att uppnå och mer fasta arbetsplatser uppfattas som stabi-

lare i det syftet. Samtidigt skapas en öppenhet och ett lärande av varandra med arbetsro-

tation vilket innebär att skapa en balans mellan konstans och variation.  
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5.2 Kultur och struktur 

5.2.1 Strukturen påverkar samarbetet mellan räddningsförbund 

Enligt Schneider (1987) är det människor som påverkar om en organisationsförändring 

skall lyckas. Enligt Angelöw (1991, se Bondesson & Nilsson s. 8) påverkar strukturer 

som regler och normer individens handlingar och tankemönster. Räddningstjänstens 

uppdrag har under de senaste årtionden ändrats från att i huvudsak släcka bränder till 

andra och fler uppdrag. Orsaken till detta är den samhällsförändring som skett där före-

byggande arbete, innovation och samverkan blivit allt vanligare och format den nya 

räddningstjänsten. Den hierarkiska styrningen inom kommuner och räddningstjänst är 

inte så kompatibel med de nya organisationsformer som t ex den platta organisationen. 

Framförallt, i en platt organisation, är beslutsfattandet fördelat på fler. Det innebär att en 

platt organisationen enklare kan förändras utifrån omgivningens krav och inte vara trög-

styrd.  

Räddningsförbunden får uppdrag från kommunen, närliggande kommuner eller i vissa 

fall staten. Den skillnad som finns mellan kommuners olika uppdrag påverkas av poli-

tisk styrning, geografiskt avstånd och de kommunala lagar och mål som finns. I större 

städer är individer mer specialiserade och behöver inte samverka på samma sätt som i 

glesbygden. De som verkar i glesbygden är mer beroende av varandra och vi uppfattar 

ett ökat behov av att lita på varandra och känna varandra väl. Avståndet mellan operativ 

chef och operativ personal ser vi som avgörande för hur subkulturer och gemensamma 

värderingar etableras. För att underlätta samordning och vara rådgivande ger MSB ut 

riktlinjer som stöd till de olika räddningsförbunden. Det saknas dock riktlinjer för en 

gemensam värdegrund vilket kunde underlättat samverkan mellan arbetsplatser och där 

det finns stora geografiska avstånd.  

Vi uppfattar att det uppstått vissa problem kring den sammanslagning som gjorts där 

kommuner gått samman och bildat räddningsförbund. Det har visat sig att MSB’s rikt-

linjer hur de olika räddningsförbunden skall namnsättas inte fungerat så väl. Detta kan 

enligt de anställda och omgivningen skapa en viss förvirring med olika namn som rädd-

ningstjänst och brandkår. Är huvudsysslan släcka bränder utifrån benämningen brand-

kår eller är det att rädda liv som är räddningstjänstens uppdrag? Enligt räddningstjäns-

ten är det en blandning av uppdrag. Fördelen med en sammanslagning är de gemen-

samma resurser som kan delas vid olika uppdrag för att minska risker och lära av var-

andra. För att det skall fungera måste det ske en samverkan. För att kunna samverka i en 

organisation är det en fördel att ha en gemensam kultur. Inom räddningstjänsten krävs 

ett bra samarbete med gemensamma rutiner, högt säkerhetstänk och en gemensam upp-

fattning hur man gör saker inom räddningsförbunden. Genom att arbeta för en gemen-

sam värdegrund inom räddningsförbunden kan samarbetet mellan räddningsförbunds-

ledningen, den operativa personalen och de olika kommunerna bli enklare och öka sä-

kerheten. 
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5.3 Säkerhetskultur 

5.3.1 Kan värdegrunden påverka säkerheten? 

Säkerhet förknippas oftast med förebyggande åtgärder mot fara och olyckor. Det är inte 

enbart utrustning och teknik som påverkar säkerheten utan samspelet mellan människor 

(Törner, 2008). En organisations struktur och dess kontrollsystem måste samverka med 

den kultur och de värderingar som finns om hur saker fungerar i en organisation (Rea-

son, 1998). Säkerhetskultur integreras med den vanliga kulturen och visar sig inom 

räddningstjänsten hur individer agerar i olika insatser. För att förebygga att olyckor 

händer sker fysisk träning regelbundet, övningar i rutiner samt regler vid utryckningar 

för att inte bli avslappnade och glömma bort vilka risker som finns. Att använda ett sk. 

säkerhetssystem innebär att lära sig av erfarenheter och ge positiv och negativ feedback. 

För att få individer att öppna sig och våga ge feedback krävs att det finns en informativ 

kultur (Reason, 2009). Vissa räddningsförbund anser att det har varit en brist i att ge 

feedback efter olika händelser. Det har tidigare inte funnits något samlat system men på 

senare år har detta ändrats. Kanske beror det på att man inte pratat så mycket om det 

som hänt tidigare utan gått vidare. Det är fortfarande svårt att nå ut till den enskilde 

brandmannen i byn. Vi tror att det finns bra möjligheter att lära av varandra via nätbase-

rade lösningar. Enligt Reason (1998) finns återrapporteringssystem med sekretess. Ett 

sådant system skulle öppna upp och synliggöra rapporterade händelser så att brandmän-

nen, på station eller ute i byn, kan lära sig av dem. 

 

Inom maskulinitetsroller kan makt skapas; hjälten, hantverkaren, idrottaren och tekni-

kern (Baigent, 2001; Ericsson, 2011 se Häyrén–Weinerstål s. 105) vilket kan innebära 

hur stor risk en individ tar i sitt arbete. Dessa roller kan enligt räddningstjänsten vara en 

fördel. Det innebär att rätt man är på rätt plats vilket i sin tur ökar säkerheten. Vi uppfat-

tar att dessa roller är en trygghet och säkerhet där få slutar. Nackdelen kan vara att det 

hindrar andra individers utveckling för de inte får testa andra roller. Att införa arbetsro-

tation inom räddningstjänsten för att låsa upp starka subkulturer fanns delade meningar 

om i vår undersökning. Några såg det som en fördel för det skulle innebära ett öppnare 

klimat och ett bättre samarbete. Men främst upplevdes det som ett hot mot säkerheten 

utifrån föreställningen att det är viktigt att känna sin kollega väl och veta hur personen 

reagerar. Säkerheten kan påverkas av sociala relationer där tolkning och erfarenheter 

styr hur människor agerar och hur de utsätter sig och andra för risker (Richer & Koch, 

2004). Utifrån den teorin borde det vara en risk att införa arbetsrotation med det uteslu-

ter inte att man roterar inom mindre grupper inom den arbetsplatsen man tillhör. Arbets-

rotation skulle kunna vara en strategisk och mer förebyggande åtgärd. Vi kan se att ett 

samband finns mellan kultur och säkerhet och värdegrund inom räddningstjänsten efter-

som de alla påverkas och är beroende av varandra. 
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5.4 Värdegrund 

5.4.1 En solklar eller urholkad process 

För att förstå varför medlemmar i en organisation gör som de gör måste man förstå de 

underliggande värderingarna (Schein, 1984). Dessa värderingar är viktiga för omgiv-

ningens förtroende för räddningstjänsten och hur medlemmar får vardagen att fungerar 

rent praktiskt. Värdegrundsorden (begreppen) ser olika ut inom de olika räddningsför-

bunden men i stora drag har de samma innebörd. De kan vara t ex professionalism, re-

spekt, lärande och mod (Karlstadregionen). Det finns riklinjer och förtydligande vad 

begreppen står för och hur de kan uppfattas i det dagliga arbetet. På en heltidsstation är 

det enklare att styra värdegrundsarbetet till att bli en del av vardagen. Geografiska av-

stånd, storlek och styrmodeller kan påverka hur värdegrundsbegreppen uppfattas. Col-

nerud (2004 s. 96) förklarar vikten av att arbeta med värdegrundsbegreppen som en del i 

det dagliga arbetet och inte endast vid vissa tillfällen. Några av räddningsförbunden har 

arbetsplatsträffar som är mer strukturerade än andra där de tydliggör värdegrundsbe-

greppen för att förhindra olika tolkningar. Vår undersökning visar att det är mer vanligt 

med en dagordning utan en stående punkt om värdegrunden och möten planeras in när 

man känner att det är läge. Colnerud (2004 s. 96) påpekar också att det finns en risk att 

arbeta med värdegrundsbegreppen i många olika ämnen i skolan och den urholkning 

som då kan uppstå. Denna teori kan förklaras genom att räddningstjänsten i Sverige har 

olika värdegrund inom räddningsförbunden - det är inte solklart vilka värderingar som 

gäller. Det borde ändå inte vara en förklaring till begreppsförvirring för räddningstjäns-

ten eftersom flera kommuner gått samman kring en enhetlig värdegrund. 

 

För att få medarbetare att arbeta med rätt beteenden som passar verksamheten bör man 

se värdegrunden utifrån betydelsen av offentliga värderingar. Dessa värderingar berör 

individen men fokus är de gemensamma värderingarna som gäller i organisationen. De 

offentliga värderingarna är bindande och alla måste ha ett demokratiskt synsätt (MCLa-

ughlin, 1995 alt. Beck, 1998 se Colnerud, 2004. s. 84). Det innebär att göra värdegrunds 

processen synlig och att påminna om vilka värderingar som gäller. Vid en arbetsplats 

fann vi en dataskärm där personal kunde notera händelser. Inom räddningsförbunden 

används olika hjälpmedel för att diskutera det som skett men där fanns ingen möjlighet 

att beskriva de mjuka värden som kan uppstå, vilka kan vara av psykologisk art. Det kan 

finnas en skillnad i ålder, nationalitet samt utbildning huruvida medlemmars värderingar 

uttrycks (Hofstede, 1990 s. 27). I vår undersökning råder delade meningar kring detta. 

Vissa tycker att det är den äldre generationen har svårt för förändringar och inte pratar 

så mycket om mjuka värden utifrån den historia de bär med sig. Vissa ser ingen skillnad 

alls och att värderingar är personrelaterat och inte alls beroende av ålder, nationalitet 

eller utbildning. Finns ett öppet klimat där det tillåts att ha egna åsikter kan olika värde-

ringar lyftas upp men det behöver inte ske offentligt.  

 

I vår undersökning har vi uppfattat att värderingar och mjuka värden får mycket stor 

betydelse för personal inom Svensk räddningstjänst och deras vardag; hur de uppfattar 

sin arbetsmiljö och skapar en trygghet. Att förändra en organisations mjuka struktur 
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(attityder, värderingar) är svårare än att ändra struktur, rutiner och kontrollfunktioner 

(Richer & Koch, 2004). Eftersom räddningstjänst tidigare varit ett mer praktiskt arbete 

har det inte skapats en kultur eller struktur där mjuka frågor tas upp. Idag finns system 

för feedback av den mer hårda strukturen. Värderingar får inte så stort utrymme vid 

utryckningar för där är det främst insatsen och regler som är i fokus – att rädda liv . 
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6. Slutsats 
Slutsatsen återspeglar undersökningens budskap och innehåll samt besvarar forsk-

ningsfrågan och syftet. 

 

Forskningsfråga: Hur integrerar räddningsförbunden värdegrundsarbete i organisatio-

nen? 

Syfte: Syftet är att undersöka hur räddningsförbund integrerar, uppfattar och arbetar 

med värdegrund i organisationen. 

 

 

6.1 Slutsats 

Vår slutsats är att det inte borde spela någon roll att en organisation har en hierarkisk 

struktur eller har ett långt geografiskt avstånd mellan arbetsplatserna för att integrera en 

gemensam värdegrund. Det är möjligt att skapa en gemensam värdegrund för hela rädd-

ningstjänsten. Värderingar borde inte vara olika inom alla räddningsförbund utifrån att 

alla medlemmar inom räddningstjänsten har som prioritet att rädda liv. Det tar tid att 

förändra kultur och värderingar. Det är viktigt för alla i organisationen att förstå och 

acceptera att den gamla kulturen successivt förändras till det nya för att det skall bli en 

lyckad förändring. Det geografiska avståndet mellan olika brandstationer har under se-

nare tid samordnats genom att införa olika räddningsförbund. Räddningsförbunden har 

var för sig tagit fram en unik värdegrund för att anpassa denna utifrån det uppdrag som 

gäller i de olika kommunerna. Det innebär att de som förr inte hade resurser har nu stör-

re möjlighet att prioritera detta arbete. Det finns ett glapp inom de undersökta organisa-

tionerna där viss operativ personal ute på brandstationer inte har samma ambition kring 

detta arbete som cheferna på förbundsnivå. Operativ personal ser inte fördelarna efter-

som det i vissa fall dröjt mellan produktion och implementering eller helt saknas möten 

kring värdegrundsfrågorna. Det finns en positiv vilja från förbundschefer om fördelarna 

med att arbeta med värderingar. De försöker hålla processen levande genom värderings-

diskussioner i vardagsarbetet, olika material samt planerade möten. Räddningsförbun-

den delar gärna med sig av material och erfarenhet till varandra vilket i längden kan 

innebära att de får en mer likvärdig värdegrund. Vi uppfattar att det finns svårigheter att 

ändra en väl inarbetad kultur och värderingar om hur en brandman skall vara. Ny perso-

nal kommer in i verksamheterna som är vana vid förändringar vilket inom tid kommer 

att lösa upp oföränderliga subkulturer. 

 

Flera räddningsförbund har inte tiden eller kunskapen att arbeta med värderingar efter-

som prioriteringen är säkerhet och att rädda liv. . Att anlita en expert som arbetar fram 

en värdegrund och överlämnar till räddningsförbunden som sedan själva får arbeta med 

processen, kan vara slöseri med resurser. De olika förbunden skall då ta sig tiden att 

skapa processer för detta arbete var för sig. Att anlita experter ökar även klyftan mellan 

de större och mindre räddningsförbunden beroende på just vilka resurser som finns Det 
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kan också skapa en begreppsförvirring vad begreppet värdegrund betyder när räddnings-

förbund arbetar med olika begrepp och inte pratar samma språk. Resultatet kan bli att 

inte nå uppsatta mål pga att räddningsförbunden inte lyckats ändra gamla uppfattningar 

och attityder som gör organisationens legitimitet. Räddningstjänsten vill anställa fler 

från annan etnicitet samt kvinnor och för att locka fler räddningstjänsten måste legitimi-

teten ändras. Det finns anledning att tro utifrån vår undersökning att räddningsförbun-

den har svårt förvalta det värdegrunds recept som arbetats fram. Samtidigt tar föränd-

ringar tid och de flesta har precis börjat värdegrundsarbete.  

 

Vår föreställning inför denna undersökning var att individers egna värderingar kunde 

påverka risktagandet vid utryckningar. Denna föreställning kom att ändra sig utifrån de 

intervjuer vi gjort. Vi tolkar att de egna värderingarna får en större betydelse i brand-

mannens vardag eftersom de har täta relationer och inte påverkar säkerheten vid utryck-

ningar. För vissa kan det bli en sämre arbetsmiljö om personen inte passar in i den ge-

menskapen. Enligt teorin är det kultur och säkerhetskultur som får större betydelse vid 

utryckningar vilket mer har med grupptillhörighet att göra än personliga värderingar. 

Det bör poängteras att ledningen som tror på värdegrundsarbetet och några inom opera-

tiv verksamhet bör tar ett större ansvar och blir ledande i värdegrundsarbetet. De som 

inte vill är nog inte rätt personer för detta uppdrag. Värderingar borde vara lika för alla 

och bestå av några få begrepp och riktlinjer. Av egna erfarenheter, från en organisation 

som arbetat med en gemensam värdegrund i snart tjugo år, vet vi att det går att imple-

mentera några få begrepp som delas av alla. Utmaningen har varit att få medarbetare att 

vara fanbärare som sprider värdegrunden till andra. Samtidigt har en fördel varit att ar-

beta i en organisation som främjar dialog, öppenhet samt att se problem som utveckling 

istället för hinder.  

 

 

6.2 Reflektion  

Undersökningen har varit intressant eftersom vi lärt oss mycket om en (för oss) helt 

okänd organisation - räddningstjänsten i Sverige. Vi är stolta över vårt arbete då vi har 

genomfört denna undersökning på fritiden vid sidan av ett heltidsarbete. 

 

Vi har haft stor frihet att bestämma planeringen av undersökningen då vi saknade upp-

dragsgivare. Under undersökningens inledningsfas hade vi idéer om vad vi ville skriva 

om. Med hjälp av förslag till uppsatsämne från Högskolan Väst, kunde vi göra en pilot-

studie vilket resulterade i vår forskningsfråga och syfte. Det har för oss varit ett mycket 

självständigt arbete vilket har fungerat mycket bra pga att vi har ett bra samarbete och 

lär av varandra. 

 

En svårighet i undersökningen var att genomföra intervjuer då få räddningsförbund sva-

rade på vår förfrågan. Det visade sig att de svar vi fick blev bra för denna undersökning. 

Hade vi fått fler svar fanns risken att undersökningen blivit större än undersökningsti-
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den vi fått. Det har också varit en utmaning att hitta ny forskning kring begreppet vär-

degrund eftersom organisationer inte förstått tidigare hur viktigt begreppet är för organi-

sationers utveckling. 

 

Vårt resultat kan bidra till en nyfikenhet för andra att vilja undersöka vidare och samla 

in mer empiri från fler räddningsförbund i Sverige. De räddningsförbund vi fick kontakt 

med var positiva och öppna i intervjuerna. Detta har bidragit till att vi har haft möjlighe-

ten att återge en så korrekt bild som möjligt, hur räddningstjänsten arbetar med värde-

grund. De semistrukturerade intervjuformen öppnade upp och gav oss idéer till för nya 

frågor som vi inte hade tänkt på innan. 

 

Till sist kan vi säga att vi gav oss ut på helt främmande mark och hade som många i 

samhället en föreställning om att räddningstjänsten arbetar främst med att släcka brän-

der och det är ett yrke som passar för män. Denna föreställning har ändrats pga att vi 

fick möjlighet till personliga kontakter och fick höra om allt viktigt arbete de gör för oss 

medborgare i samhället. Räddningstjänsten är en tjänst som vi inte kan vara utan och 

utifrån denna undersökning - är de våra hjältar! 

 

 

6.3 Framtida utveckling 

För att få en samsyn kring en enhetlig värdegrund i framtiden borde ett första steg för 

räddningstjänsten i Sverige vara att alla har ett enhetligt namn vilket ger en legitimitet 

både inom och utanför organisationen. Brandkår, räddningstjänstförbund eller rädd-

ningstjänst är olika namn på likvärdig tjänst. Vi upplever att räddningstjänsten antingen 

är en trögstyrd organisation eller att räddningsförbunden själva tror att kommunernas 

uppdrag påverkar vilken värdegrund man skapar samt vilket namn man väljer. Uppdra-

get från brand till räddning ändrades år 1987. Det har tagit lång tid att implementera ett 

nytt uppdrag som hos allmänheten fortfarande uppfattas förvirrande. Kanske är det så 

att inom en mansdominerad arbetsplats där det kan finnas en machokultur förknippas 

begreppet värdegrund som något mjukt och löjligt. Vi tycker räddningsförbunden bör 

fundera kring följande frågor: - Hur lång tid kommer det att ta innan alla räddningsför-

bund har etablerat en gemensam värdegrund? Kan det blå kortet (Karlstadsregionen) bli 

en variation för förbunden och en symbol istället för det urholkade ordet - värdegrund?  

 

I detta arbete bör räddningsförbunden stödja de ledare som finns närmast operativ per-

sonal. Ändras den gamla föreställningen om hur en brandman skall vara kommer fler att 

vilja bli brandmän samt möjlighet till en mer mångkulturell arbetsplats. Inom rädd-

ningsförbunden kan fanbärare i alla nivåer utses för att styra rätt när någon halkar snett. 

För att göra det möjligt att mindre organisationer skall få samma och likvärdig informa-

tion bör en central funktion som t ex MSB, arbeta fram material och handleda rädd-

ningsförbunden i detta arbete. 
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6.4 Framtida forskning 

Vår undersökning kan skapa intresse för vidare forskning inom räddningsförbund eller 

högriskorganisationer. Studenter eller forskare kan undersöka hur räddningsförbunden i 

Sverige skulle kunna ha en gemensam värdegrund samt vilka för- och nackdelar det 

skulle innebära. Framförallt kan en djupare undersökning genomföras där samtliga 

räddningsförbund i Sverige och dess värdegrundsarbete utvärderas. Att se till styrkor 

och svagheter kring värdegrundsarbetet och lära av dem kan möjligen ge MSB ett bra 

underlag för att arbeta fram en gemensam värdegrund. Många av räddningsförbunden är 

i ett tidigt stadie i detta arbete varvid vi ser det viktigt att kunna styra om och styra rätt 

omgående för att nå målet att alla har lika värderingar inom förbunden och att de värde-

ringarna blir legitima av omgivningen. 
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I 
 

A. Sveriges räddningstjänstförbund 2013 

 

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. En ny karta över Sveriges räddnings-

tjänstförbund 2013 har tagits fram av SKL. Kartan är fri att ladda ner och använda. För 

användning i tryck bör SKL anges som källa. 

  



II 
 

B. Kontaktade räddningsförbund 

Sammanställning över räddningsförbunden vi kontaktade. 

 

 
 

  



III 
 

C. Intervjufrågor etik 

1. Information om vilka vi är och vilket syfte undersökningen/intervjun 

 

2. Denna undersökning/intervju är frivillig och kan avbrytas när så önskas 

 

3. Får vi spela in intervjun med mobiltelefon för att kunna gå tillbaka och lyssna 

igen? (intervjun kommer att raderas när undersökningen är slutfört) 

 

4. Namn på respondenten? (för att lättare hålla ordning på inspelade intervjuer) 

 

5. Räddningsförbund? 

 

6. Vill respondenten ha den inspelade intervjun skickad till sig? 

 

7. Får vi använda ditt namn i förorden, som tack för intervjun? 

 

8. Vi kommer inte att namnge någon i vår empiri utan göra referenser till rädd-

ningsförbund, chef och brandman. (bara M-L och E-M kommer att kunna koppla 

ditt namn till det du har svarat) 

 

9. Informationen som samlas in i denna undersökning kommer bara att användas i 

detta/vår undersökning/forskning. 

 

10. Vårt färdiga examensarbete kommer att vara offentligt. 

 

11. Frågor? 

  



IV 
 

D. Intervjufrågor 

 Hur ser er organisation ut, deltidsbrandmän, RIB? 

 

 Hur många kvinnor rep. män finns inom organisationen? 

 

 Hur många medarbetare finns inom er räddningstjänst och som lyder under 

samma värdegrund? 

 

 Hur uppfattar du som ledare att det går att införa förändringar som kommer upp-

ifrån? 

 

 Vad innebär värdegrund i er organisation, vad innebär värdegrund för dig? Vad 

skulle få dig att förstå värdegrundsorden bättre? 

 

 Vilka beteenden är viktiga för er att alla följer för att nå de mål ni har? 

 

 Vilka hör troligen ihop med säkerhet? 

 

 Stämmer värdegrundsbegreppen överens med medarbetarnas egna värderingar? 

 

 Uppfattar du att värdegrunden som organisationen har stämmer väl överens med 

dina egna värderingar?  

 

 Hur länge har ni arbetat med värdegrundsfrågor? 

 

 Vilka har varit delaktiga med att arbeta fram värdegrunden? 

 

 Finns några värdegrundsambassadörer som visar vägen för värdegrundsarbetet? 

 

 Hur får ni medarbetare att ta ansvar för att följa värdegrunden? 

 

 Hur kan du som ledare förmedla innebörden av orden till medarbetarna? 

 

 Hur arbetar ni för att personalen själva kan ge feedback på positiva händelser 

som stärker kulturen? 

 

 Vad skapar sammanhållning på er arbetsplats? 

 

 Varför tror du att man inte har en enhetlig värdegrund inom räddningstjänsten i 

hela Sverige? 

 

  



V 
 

E. Intervjufrågor säkerhet 

 Vad är säkerhetskultur för dig? 

 

 Hur jobbar räddningsförbundet/brandstationen/skiftet med säkerhetsfrågor? 

 

 Har de olika syn eller samsyn enligt dig? 

 

 Hur är säkerhetsansvaret fördelat inom räddningsförbundet / brandstationen / 

skiftet? (på en person, gemensamt ansvar, en person på skiftet?) 

 

 Värdegrundsorden tar inte upp något med säkerhet, vad anser du om detta? Sak-

nad? underförstått i organisationen? 

 

 Om något händer, säkerheten brister, hur används informationen om det som har 

hänt inom räddningsförbundet/brandstationen/skiftet? (avvikelserapport? Ge er-

farenhet till andra?) 

 

 Känner du dig trygg ditt arbete? 

 

 Vilka metoder/arbetsätt finns för att upprätthålla/underhålla säkerheten? (utbild-

ningar? övningar?) 

 

 Arbetsmiljö och säkerhet tänk, vad står dessa för hos brandmän? 

 

 Om det händer något i brandmännens arbete, tillbud eller en olycka, nämn några 

orsaker som du anser är största anledningen till varför säkerheten brast? (be-

dömde risken som liten att det skulle hända något? hjältemod? gick av bara far-

ten, inget man kan påverka naturliga orsaker?  

 

 Ingriper kollegor mot riskfyllt beteende och i så fall hur? 

 

 På vilket sätt känner du att du har stöd eller inte stöd från din chef när det kom-

mer till säkerhet? 

 

 Hur kan säkerheten påverkas om man inte har samma värderingar - hur man lö-

ser problem (kan ju vara så att olika värderingar kompletterar varandra i risksi-

tuationer eller är det tvärtom) 
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