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Sammanfattning 

Titel Som röken följer flamman 

- En studie om kostnadseffektiviseringar inom räddningstjänsten    

Författare Nicklas Oveby och Erik Salzberg 

Handledare Rebecca Stenberg 

Bakgrund Storstockholms brandförsvar (SSBF) har sedan bildandet 2009 arbetat mot 

en mer kostnadseffektiv organisation. Detta är ett relativt nytt sätt att tänka inom 

räddningstjänsten. Denna typ av organisationer har traditionellt sett opererat utan 

kostnadsfokus. För att beskriva räddningstjänsten organisatoriskt har vi använt oss av 

teoribildningen kring high reliability organizations (HROs), organisationer som alltid 

sätter säkerheten först. Arbetet mot en kostnadseffektivare organisation beskriver vi i 

termer av new public management (NPM) och lean production (Lean). Mellan dessa 

teoribildningar, HRO, NPM och Lean finner vi motsättningar där HRO traditionellt sett 

arbetar med överkapacitet för att alltid vara redo om olyckor skulle inträffa. Denna 

överkapacitet betraktas inom NPM och Lean som resursspill vilka skall elimineras för 

att få till en kostnadseffektivare organisation. 

 

Syfte Att genom en fallstudie av SSBFs förändringsarbete beskriva och förstå vilka 

effekter tillämpandet av Lean production får i en High Reliability Organization. 

 

Metod Vi har använt oss av en kvalitativ fallstudie. Genom intervjuer har vi kartlagt 

anställda inom SSBFs tankar om kostnadseffektivitet och dess påverkan på den egna 

organisationen. 

 

Slutsatser Kostnadsbesparingarna i budgeten och sättet dessa genomförs på ser vi som 

ett tydligt tecken på influenser av New Public Management och Lean production. Vi ser 

den minskade redundansen som en risk för säkerheten, både för de anställda men också 

allmänheten. Vi anser också att det har lett till en effektivare resursanvändning, dock 

bör kommunikationen förbättras och en dialog föras mellan de lokalt och centralt 

anställda för att hitta lösningar som påverkar säkerheten i så liten utsträckning som 

möjligt. 

 

Nyckelord HRO, NPM, Lean, kostnadseffektivitet, säkerhetskritiska organisationer.  



 

Abstract 

Title As Smoke Follows the Flame 

- A study of cost efficiency within the rescue service 

Authors Nicklas Oveby and Erik Salzberg 

Tutor Rebecca Stenberg 

Background Stockholm rescue service (SSBF) has since it’s start in 2009 worked 

towards a more cost efficient organization. This is a relatively new phenomenon in the 

rescue service. These types of organizations have, traditionally, operated without 

focusing on it’s costs. To describe the rescue service, organizationally, we are using 

theories regarding High Reliability Organizations (HROs), organizations for whom 

security always comes first and that have less than their fair share of accidents. SSBFs 

efforts in becoming a more cost efficient organization is described using theories about 

New Public Management (NPM) and Lean production (Lean). There seems to be 

contradictory goals between these theories, HRO and NPM, Lean. HROs operate with 

overcapacity and redundancy to be able to handle disasters whilst NPM and Lean 

advocates slim organizations with a minimum of excess capacity. 

 

Aim Through a case study of SSBFs efforts in becoming a more cost efficient 

organization describe and understand the impact of Lean production in a High 

Reliability Organization. 

 

Definitions HRO – high reliability organization, NPM – new public management.  

 

Results We clearly see the savings in the budget and the way they are made as a sign of 

the influence of New Public Management and lean production. We see the decrease in 

redundancy as a threat to the safety, both for the employees but also the public. We also 

believe that it has led to more efficient use of resources, however, SSBF should improve 

the communication and dialogue between the local and central staff to find solutions 

that affects the publicsafty as little as possible. 

 

Search terms HRO, NPM, Lean production, cost efficiency, rescue service 
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Förkortningar och uttryck 
 

För att underlätta för läsaren väljer vi att inleda denna uppsats med att lista uttryck och 

förkortningar som används löpande i arbetet. 

 

Ensning – Ett viktigt led i förbundsbildandet. Ensningen innebär att rutiner och 

arbetssätt skall enhetliggöras inom organisationen, underlättar löpningar. 

 

LSO – Lagen om skydd mot olyckor. 

 

Löpningar – Innebär att en brandman skall inställa sig och vara behjälplig vid en annan 

station än den han eller hon vanligtvis arbetar vid. 

 

SSBF – Storstockholms brandförsvar. 

 

Taktisk enhet – En enhet bestående av tre brandmän. Dessa skall snabbt vara på plats 

vid en olycka för att göra en bedömning om ytterligare resurser är nödvändiga. 
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1 Introduktion 
 

I följande kapitel presenteras orsaken till uppsatsens tillkomst. Vi beskriver kort 

bakgrunden till det fenomen vi valt att studera följt av en problemdiskussion och 

genomgång av vad som finns skrivet inom vårt ämnesområde. Kapitlet mynnar ut i 

uppsatsens syfte följt av våra avgränsningar och en presentation av uppsatsens 

disposition. 

 
 
1.1 Bakgrund 

 
 

“Det måste bli färre som dör, färre som skadas och mindre som förstörs”1 

 

Enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) måste varje kommun i Sverige erbjuda ett, 

med hänsyn till de lokala förhållandena, likvärdigt och tillfredställande skydd mot 

olyckor. Detta innebär att räddningssystemet, oavsett geografiskt läge, måste erbjuda 

assistans inom godtagbar tid.2  

 

För att möta detta krav har de tio centrala kommunerna i Stockholm gått samman och 

bildat Storstockholms brandförsvar (SSBF). Genom sammanslagningen hoppas SSBF att 

uppnå skalfördelar och en effektivare resursanvändning.3 Ursprungligen var det tänkt 

att 17 kommuner skulle delta i samarbetet, ett antal kommuner valde att ställa sig 

utanför vilket resulterade i reviderade handlingsplaner där större nedskärningar blev 

ett måste för att kunna leverera det planerade resultatet.4 

 

”Storstockholms brandförsvars organisationsidé är att i nära 

samarbete med medlemskommunerna bedriva en kostnadseffektiv 

verksamhet med hög kvalité som kan möta den framtida riskbilden i 

regionen.”5 

 

                                                             
1 Regeringens proposition 2002/03:119 
2 Lag (2003:7738) om skydd mot olyckor. 1 kap §§1 och 3 
3 Budget 2010 och ekonomiskplan 2011-2014 Hämtad via 
http://www.storstockholm.brand.se/web/Verksamhetsplan_1_1_1.aspx 2011-03-11 
4 Ibid. 
5 Ibid. s. 5 
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High Reliability Organizations (HRO) är organisationer vars struktur och rutiner är 

anpassade till att arbeta i en riskfylld miljö6 och där antalet olyckor inom organisationen 

hålls nere genom dess kultur och arbetssätt.7 Detta menar vi stämmer väl in på SSBF och 

de arbetsuppgifter vi förknippar räddningstjänsten med. Att bekämpa bränder och 

rädda människor vid olyckor ser vi som en riskfylld miljö där konsekvenserna av ett 

misstag kan bli ödesdigra, såväl för den som står för insatsen som för den som skall 

räddas. 

 

”… an HRO expects its organization and its sub-systems will fail and 

works very hard to avoid failure while preparing for the inevitable so 

that they can minimize the impact of failure”8 

 

HROs har en ständig beredskap och åtgärder för att hantera olyckor och missöden finns 

alltid redo.9 Detta, menar vi, stämmer väl in med SSBF där ständig beredskap råder, året 

runt. Om en HRO inte fungerar som det är tänkt blir följderna ofta katastrofala, därför 

finns det en ovilja i dessa organisationer att acceptera och införa förenklingar och att ta 

genvägar.10,11 Om något har fungerat tidigare bör det inte bytas ut eller göras 

annorlunda, oavsett kostnad. Karaktäristiskt för dessa organisationer är ett 

kontinuerligt arbete med att upprätthålla säkerheten, det går inte att ställa sig vid sidan 

av och vara nöjd, säkerhetsarbetet måste fortgå hela tiden.12 Detta gestaltar sig i SSBF 

vid arbetet med uppföljning och lärande från tidigare olyckor och händelser. Inom dessa 

organisationer finns det traditionellt sett inget tydligt kostnadsfokus13, utan här finns 

alltid ett backupsystem redo att sättas in om något annat system inom organisationen 

fallerar, dessa system är nödvändiga för att bibehålla säkerheten samtidigt som de 

kostar pengar och sällan nyttjas.14 

  

                                                             
6 Weick, K., E. & Sutcliffe, K., M. (2007). Managing the unexpected: Assuring High Performance in an Age of Complexity. San 
Francisco : Jossey-bass. 
7 http://www.high-reliability.org/FAQs.html Hämtad 2011-03-11 
8 Ibid. Hämtad 2011-03-08 
9 Weick, K., E. & Sutcliffe, K., M. (2007) 
10 Ibid. 
11 Roberts. K., H. (1990). Some Characteristics of one Type of High Reliability organization. Organization Science, vol. 1(2), 
160-176. 
12 Weick, K., E. & Sutcliffe, K., M. (2007). 
13 Oedewald, P. & Reiman, T. (2007). Special Characteristics of Safety Critical Organizations – Work Psychological 
Perspective. Helsinki: VTT publications. 
14 Perrow, C. (1999). Normal Accidents: Living with High-Risk Technologies. New Jersey: Princeton University Press 
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1.2 Problemdiskussion 

 
 

Vid genomläsning av SSBFs budget och ekonomiskaplan drar vi slutsatsen att ett 

kostnads- och effektiviseringsfokus präglar verksamheten idag. Det framgår att en 

kostnadseffektivisering på åtta procent i förhållande till budget skall genomföras de 

kommande fem åren samt att personalstyrkan minskar och att lokaler sägs upp.15  

 

Parallellt med detta effektiviseringsarbete ökar befolkningen inom SSBFs område 

stadigt, samtliga av de tio medlemskommunerna upplever en positiv 

befolkningstillväxt16, denna tillväxt kan leda till att antalet olyckor ökar och således 

också behovet av räddningstjänst. 

 

Det besparings- och effektiviseringsarbete som sker inom SSBF liknar det som sker i 

många andra offentliga organisationer, även i andra länder, och bär drag av 

teoribildningen kring New Public Management (NPM).17  Enligt Hood18  är fokus på att 

minska kostnaderna ett kännetecken för NPM. NPM består av fler olika 

managementteorier än kostnadsminskningar vilka länge används av vinstdrivande 

företag under icke offentlig förvaltning.19 En populär teoribildning inom NPM i offentlig 

sektor är Lean Production (Lean).20 Denna teoribildning, med sitt ursprung i den 

Japanska bilindustrin, fokuserar på att utnyttja organisationens resurser maximalt och 

på så sätt minska dess kostnader. 21  Hur kvalitén kommer att förändras i 

räddningstjänsten vid krav på högre resursutnyttjande är något som bör tas i beaktande 

vid införande av Lean i en säkerhetskritisk organisation som räddningstjänsten.  SSBF 

menar att de besparingsåtgärder som vidtas skall genomföras på så sätt att de; ”… 

påverkar förbundets kärnverksamhet i så liten utsträckning som möjligt.”22 Detta innebär 

att färre anställda ska göra mer, och göra det billigare, något som är återkommande 

inom litteraturen kring Lean.23  

                                                             
15 Budget 2010 och ekonomiskplan 2011-2014. 
16 http://www.scb.se/Pages/PressRelease____308293.aspx Hämtad 2011-03-11 

17 Sahlin-Andersson, K. (2000). National, International and Transnational Constructions of New Public Management. 
Score Rapportserie. vol. 4, 1-31. 
18 Hood, C. (1991). A public management for all seasons? Public Administration. vol. 69(1), 3-19. 
19 Almqvist, R. (2004) Två decennier med new public management – succé eller fiasko?. Kommunal ekonomi och politik. 
vol. 8(4), 7-24. 
20 Bagley, A. & Lewis, E. (2008). Debate: Why Aren’t We All Lean? Public Money & Management. vol. 28(1), 10-11. 
21 Ibid. 
22 Budget 2010 och ekonomiskplan 2011-2014  
23 Abdi, F., Shavarini, S., K. & Seyed Hoseini, S., M. (2006). Glean Lean: How To Use Lean Approach In Service Industries? 

Journal of Services Research, special issue July 2006. vol 6, 1-16. 



 

4 

 

 

Då en HRO aldrig eftersträvar att fullt utnyttja sina resurser24 tydliggörs, enligt oss, en 

paradox mot de resonemang som Lean många gånger förespråkar om en effektiv 

resursanvändning.25 HROs är utformade med en säkerhetsbuffert, resurserna ska alltid 

finnas till hands när de behövs som mest.26 Denna typ av organisation präglas av en 

resursintensiv verksamhet, delvis utan kostnadsfokus.27 Här uppstår en konflikt mellan 

säkerhet och avkastningskrav och frågan är hur kostnadseffektiv en HRO bör bli och 

vilka följderna av denna kostnadseffektivisering blir. Detta förefaller vara ett tämligen 

outforskat område och är viktigt för SSBF att ha i åtanke de närmsta åren då 

besparingar skall genomföras.  

 

”Safety and economy are often expressed as contradicting goals in literature”28 

 

 

1.3 Tidigare forskning 

 

 

Det finns en stor mängd forskning gjord inom såväl NPM och Lean, som HRO. Hur NPM 

används i offentlig verksamhet har under flera årtionden varit ett uppmärksammat 

ämne i den akademiska världen. Sahlin-Andersson har i sin forskning29 kartlagt hur 

NPM har utvecklats inom OECD länderna och i vilken utsträckning de olika regeringarna 

använder influenserna i de statligt kontrollerade verksamheterna. Hood har kartlagt och 

konkretiserat flera kännetecken av NPM i sina artiklar ”A public management for all 

seasons?” och “The “New Public Management” In The 1980s: Variations On A Theme” där 

han förklarar de önskade effekterna av NPM och nödvändiga förändringar för att nå 

dem. 

 

Tidigare forskning kring Lean har haft stort fokus på fordonstillverkning då det 

härstammar från Taiichi Ohno, tidigare produktionschef hos Toyota, som identifierade 

                                                             
24 Perrow, C. (1999) 
25 Bagley, A. & Lewis, E. (2008) 
26 Perrow, C. (1999) 
27 Roberts. K., H. (1990) 
28 Oedewald, P. & Reiman, T. (2007) s. 24 
29 Sahlin-Andersson, K. (2000) 



 

5 

sju olika resursspill i produktionen.30 Forskningen har utvecklat teorierna om Lean; 

Abdi, F et al.31 skriver om de principer som anses viktiga för att Lean skall ge 

organisationen möjligheten och kompetensen att göra mer med mindre resurser. Bagley 

och Lewis32 argumenterar för att Lean ska införas inom den offentliga förvaltningen, 

men varnar samtidigt för missuppfattningen att Lean enbart är ett verktyg för att 

minska kostnader. I artikeln ”Defining And Developing Measures Of Lean Production”33 

redogör Shah och Ward för subteorier inom Lean och påvisar därmed komplexiteten i 

att lyckas med en implementering av produktionssättet. 

 

Begreppet High Reliability Organizations myntades 1984 av en forskargrupp på Berkley 

vid University of California. Forskarna studerade organisationer vars beteende de 

menade lyckosamt motarbetade risken för olyckor, något de benämnde reliable 

(pålitligt). Dessa organisationer kom senare att kallas High Reliability Organizations. 34 

Intresset för liknande organisationer fanns även på annat håll. Perrow35 inledde med sin 

bok Normal Accidents – Living with High-Risk Technologies att studera komplexa 

organisationer vars processer och system är tätt kopplade (tightly coupled systems) 

vilket enligt författaren leder till att katastrofala händelser inträffar. Weick,36 senare 

Weick och Sutcliffe 37  vid University of Michigan samt Libuser 38  hade liknande 

tankegångar och fokuserade sin forskning på att förstå hur organisationer där misstag 

lätt blir katastrofala lyckas.   

                                                             
30 Womack, J., P. & Jones, D., T. (2003). Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation. New York: 
Free Press. 
31 Abdi, F., Shavarini, S., K. & Seyed Hoseini, S., M. (2006) 
32 Bagley, A. & Lewis, E. (2008) 
33 Shah, R. & Ward, P. (2007). Defining and Developing Measures of Lean Production. Journal of Operations Management. 

vol. 25(4), 785-805. 
34 Roberts, K. H. HRO has Prominent History. Hämtad 2011-04-18 från Apsg.org, resource center, newsletters, 2003 
spring. URL: www.apsf.org/newsletters/html/2003/spring/hrohistory.htm 
35 Perrow, C. (1999) 
36 Weick, K. E. (1987) Organizational Culture as a Source of High Reliability.  California Management Review, vol. 29, 112-

127. 
37 Weick, K., E. & Sutcliffe, K., M. (2007) 
38 Libuser, C., B. (1994). Organizational Structure and Risk Mitigation. Los Angeles: University of California. 
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1.4 Kunskapsbidrag 

 
 

Kombinationen av Lean och HRO är ett relativt outforskat område, även om Smart et. 

al.39 i sina studier har analyserat hur Lean fungerar i en HRO så fokuserar den på att 

härleda misslyckandet vid en olycka till Lean. Det sker ingen utvärdering av effekterna 

eller påverkan i artikeln, dock konstaterar Smart et. al.40 att det förefaller finnas 

motsättningar mellan HRO och effektivitetsteorier, därför föreslås det området som 

intressant för framtida forskning. 

 

Detta leder oss till den paradox som, i teorin, finns mellan de olika synsätten. Här finner 

vi denna uppsats akademiska bidrag då den ämnar beskriva och förstå problematiken 

med ett kostnadseffektivitetsfokus i en HRO, något som tidigare inte belysts. 

 

 

1.5 Syfte 

 

 

Att genom en fallstudie av SSBFs förändringsarbete beskriva och förstå vilka 

effekter tillämpandet av Lean production får i en High Reliability Organization.  

 

 

1.6 Avgränsningar 

 

 

Bland HROs har vi avgränsat oss till brandförsvarsförbundet SSBF, anställda inom 

förbundet samt kommunalt anställda tjänstemän, ansvariga för räddningstjänst. Vi har 

valt att inte inkludera allmänheten, de för vilka räddningstjänsten är till eller politiker 

vilka har inflytande över dess utformning. Inom kostnadseffektivitetsteorier har vi 

begränsat oss till NPM och Lean.   

                                                             
39 Smart, P. K., Tranfield, D., Deasly, P., Levene, R., Rowe, A. & Corley, J. (2003). Integrating 'Lean' and 'High Reliability' 
Thinking. Engineering Manufacture, vol. 217(5), 733-739. 
40 Ibid. 
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1.7 Disposition 

 
Kapitel 1 - Introduktion 

 

Denna inledande del ger en introduktion till det fenomen vi valt att studera. Vi går kort 

igenom vår fallorganisation SSBF för att sedan argumentera varför vi klassar den som en 

HRO. Vidare tar vi upp huvuddragen i teoribildningarna NPM och Lean. Vi går igenom 

befintlig forskning, vad som finns skrivet och vad som saknas. Avsnittet mynnar ut i 

syftet med uppsatsen samt dess avgränsningar. 

 

Kapitel 2 – Metod 

 

I detta kapitel redogör vi för de metodologiska val vi gjort. Vi beskriver processen 

bakom uppsatsen och motiverar varför vi gått till väga som vi gjort. Kapitlet syftar till att 

ge läsaren en förståelse för hur processen sett ut och hur vi resonerat i de val vi gjort. 

 

Kapitel 3 – Referensram 

 

Här presenterar vi de teorier som vi anser vara centrala för studien. Kapitlet inleds med 

en beskrivning av HRO organisationer. Detta följs upp med teorier om NPM och Lean. 

 

Kapitel 4 – Empiri 

 

I första delen av detta kapitel beskriver vi SSBF organisatoriskt. Vi redogör för LOS och 

hur brandmannayrket ser ut. Detta gör vi för att ge läsaren en förståelse för det kontext 

våra respondenter befinner sig i.  

 

I andra delen av empirin presenteras intervjuer med de anställda inom SSBF, samt med 

en representant från en av dess medlemskommuner. Intervjuerna presenteras i två 

delar. En del bestående av intervjuerna med de centralt anställda och en med de lokalt 

anställda.  
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Kapitel 5 – Analys 

 

I analysen utgår vi från teorierna om NPM och Lean och påvisar att arbetet med 

kostnadseffektivitet i SSBF bär drag av dessa. Vi följer upp detta med att beskriva hur 

detta effektiviseringsarbete har påverkat SSBF som HRO. 

 

Kapitel 6 – Slutsats 

 

Vi inleder detta kapitel med en repetition av uppsatsen syfte. Vidare besvaras syftet och 

de slutsatser vi kan dra av analysen presenteras.  

 

Kapitel 7 - Fortsatt forskning 

 

Baserat på våra slutsatser presenteras här de områden inom vilka vi menar att fortsatt 

forskning vore intressant. 
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2 Metod 
 

I metodkapitlet presenterar vi processen bakom uppsatsen. Syftet med detta kapitel är att 

ge läsaren en förståelse för hur vi resonerat kring de val vi gjort gällande vårt 

tillvägagångssätt. 

 

 

2.1 Kvalitativ metod 

 

 

För att besvara vårt syfte krävs att vi lyckas fånga och förstå innebörden för de anställda 

med SSBFs strävan efter kostnadseffektivitet. Detta vill vi uppnå genom att skapa en 

förståelse för, och beskriva hur, effekterna av förändringen i samband med 

förbundsbildningen upplevs och yttrar sig inom olika delar av organisationen. Med 

denna utgångspunkt är det lämpligt att använda en kvalitativ metod.41 Alvesson och 

Sköldberg42 redogör för den kvalitativa metoden som en subjektiv metod grundad i 

empirin och ur de medverkandes perspektiv. Motsatsen till detta angreppssätt är den 

kvantitativa ansatsen vilken syftar till att förklara och bevisa en objektiv sanning och 

där samma resultat erhålles vid en upprepning av studien.  

 

2.1.1 Förförståelse 

 

För att förstå de tolkningar vi gör i analysen är det viktigt att klargöra vår förförståelse. 

Gustavsson43 menar att en forskares förförståelse är unik och att denna påverkar 

forskarens förmåga att se nyanser och poänger i en text. Som författare kan vi aldrig 

vara neutrala, våra upplevelser och den situation vi befinner oss i påverkar de 

tolkningar vi gör. Garsten44 menar att det är viktigt att reflektera över sitt bagage för att 

förstå hur detta påverkar studien.  

 

Förförståelse är ett centralt begrepp inom hermeneutiken vilken, enligt Ödman45 , ligger 

till grund för tolkning och förståelse. Detta är viktigt för denna studie då vårt syfte 

                                                             
41 Kvale, S. (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 
42 Alvesson, M. & Sköldberg, K. (1994). Tolkning och reflektion. Lund: Studentlitteratur. 
43 Gustavsson, B. (2004) Kunskapande Metoder. tredje upplagan. Lund: Studentlitteratur. 
44 Garsten, C. i Gustavsson, B. (2004) 
45 Ödman, P-J. i Gustavsson, B. (2004) 
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innebär en förståelse för de effekter som uppstår när kostnadseffektivitet tillämpas i en 

HRO. Ödman menar att hermeneutiken är behjälplig när författaren ämnar ta reda på ”… 

hur det är att vara människa i en given situation i ett givet sammanhang.”46 Något vi 

tycker stämmer väl överens med vad vi i denna studie vill få fram.  

 

”Utan förförståelse, ingen förståelse.”47 så lyder en hermeneutisk lag. Förförståelsen 

bygger på tidigare upplevelser och kunskaper vilket innebär att den alltid har en 

riktning, den kan aldrig vara neutral. Förförståelsen aktiveras vid tolkning, vilket 

innebär att resultatet av denna alltid bär drag av tolkarens förförståelse.48 Vi väljer 

därför att redogöra för våra tidigare, och enligt oss relevanta, upplevelser för att ge 

läsaren av denna studie en förståelse för de tolkningar vi gjort. 

 

Författarna till denna studie har i och med uppsatsen examen inom företagsekonomi 

med inriktning ekonomistyrning och logistik. En av oss har i sin bekantskapskrets ett 

antal del- och heltidsbrandmän vilka har bidragit med en viss inblick i rådande kultur 

och arbetssätt. Den andre författaren har efter gymnasiet genomfört militärtjänstgöring. 

Han bidrar därför med en förståelse för rådande kultur och hierarki inom en 

organisation som vi menar inte är helt olik räddningstjänsten. 

 

 

2.2 Fallstudie 

 

 

Studien fokuserar på SSBF för att konkretisera begrepp och teorier, varför en 

fallstudiedesign är lämpligt.49 Gummesson50 menar att fallstudien som design används 

för att förstå komplexa och delvis eller helt okända fenomen som innehåller mängder av 

variabler och samband vilket leder till att de är svåra att förutsäga och överblicka. 

Fallstudiedesignen passar vårt arbete då vi ämnar undersöka ett specifikt fall och 

därifrån dra specifika slutsatser.51 På grund av komplexiteten, vårt syfte att förstå samt 

                                                             
46 Ödman, P-J. i Gustavsson, B. (2004) s. 71 
47 Ibid. s. 75 
48 Ibid. 
49 Gummesson, E. i Gustavsson, B. (2004) 
50 Ibid. 
51 Bryman, A. (2006). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber, s. 33 
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den goda tillgången till information kring det fall vi vill undersöka, lämpar sig denna 

studie väl för en fallstudiedesign.52  

 

 

2.3 Forskningsansats 

 

 

Vi använder oss av en deduktiv forskningsansats vilken, enligt Gummesson53, utgår från 

existerande teorier vilka testas på det empiriska datamaterial som insamlas under 

arbetets gång. Vi inledde arbetet med att läsa in oss på teorier kring HROs, NPM och 

Lean. Deduktionens motpol finns i den induktiva ansatsen som innebär att insamlingen 

av empiri är det första steget för att sedan låta teorierna växa fram genom denna.54 

 

I praktiken innehåller en deduktiv ansats ofta induktiva inslag då nya aspekter som 

framkommer under empiriinsamlingen kräver att ytterligare teorier tas i beaktning. 

Bryman55 menar att oavsett vilken av de två ansatser som används så kommer de i 

många fall ändå ha inslag av båda. Så är det även i vårt fall, vi har teorierna om HROs, 

NPM och Lean som utgångspunkt för att hela tiden ha dessa med oss i den 

empiriinsamling vi genomför. Dock har vi inte helt kunnat förutse innehållet i empirin 

och har därför gått tillbaka och i efterhand kompletterat referensramen. Dessa 

kompletteringar rör teorier om säkerhetskultur, the Mann Gulch disaster och 

organiserandet av team. 

 

 

2.4 Datainsamling 

 

2.4.1 Intervjuer 

 

Vi genomförde sex intervjuer för att förstå hur förändringsarbetet med fokus på 

kostnadseffektivitet inom SSBF upplevdes av dem som arbetade på olika nivåer inom 

organisationen. Vid två tillfällen intervjuades fler än en respondent från SSBF. Detta 

gäller intervjun med chefen för analys- och utvecklingsenheten där en pressansvarig 

                                                             
52 Gummesson, E. i Gustavsson, B. (2004) 
53 Gummesson, E. (2000) Qualitative Methods in Management Research. Andra upplagan. London: Sage Publications Inc.  
54 Ibid. 
55 Bryman, A. (2006) 
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medarbetare deltog. Dennes närvaro motiverades av den pressansvariges involvering i 

bildandet av förbundet. Vid intervjun med ekonomiansvarige närvarade även chefen för 

lokal produktion för att fylla i de svar som gavs. Vi intervjuade även en representant 

från en av medlemskommunerna för att ta reda på hur kommunen upplever samarbetet 

och hur förbundsbildandet eventuellt påverkat detta. Intervjuer är, enligt Kvale56, ett 

naturligt sätt att ta del av den intervjuades situation och därigenom tolka och beskriva 

de fenomen som undersöks. Intervjuer förespråkas också av Gummesson57 som menar 

att dessa spelar en, för empiriinsamlingen, viktig roll i den forskning som genomförs i 

komplexa miljöer, likt den hos SSBF.  

 

Intervjuerna genomfördes på ett semistrukturerat58 vis vilket innebär att vi var 

noggrant förberedda på vilka teman som ska tas upp utan att ha några detaljerade 

frågor förberedda. Detta medförde att intervjun blev mer likt ett samtal. Frågorna som 

ställdes kunde alterneras allt eftersom, och syftet var att få spontana men ändå 

reflekterande svar som inte begränsades av ett färdigt frågeformulär. På detta vis kom vi 

djupare in i ämnet med en naturlig dialog som inte nödvändigtvis följde någon tydlig 

linje utan svaren som respondenten gav fick styra riktningen i intervjun. Vid 

intervjuerna med fler än en respondent användes samma tillvägagångssätt. Detta har 

resulterat i ett datamaterial som är nyanserat av känslor och åsikter. Genom 

användandet av följdfrågor som ”hur menar du?” eller ”kan du utveckla det?” fick vi 

uttömmande och innehållsrika svar. 

 

2.4.2 Observationer 

 

För att beskriva miljöer och arbetssätt har intervjuerna kompletterats med 

observationer. Detta då vi vill ge läsaren en förståelse för det kontext i vilka våra 

intervjupersoner befinner sig. Observationerna har genomförts i linje med vad Gold59 

kallar för observatör som deltagare vilket innebär att vi iklätt oss den huvudsakliga 

rollen som intervjuare men parallellt med detta varit medvetna om, och observerat, 

miljön och händelser kring oss. Dessa observationer använder vi för att ge läsaren en 

inblick i den miljö i vilken våra intervjupersoner befinner sig samt för att kontrastera de 

svar vi fått. 

                                                             
56 Kvale, S. (1997) 
57 Gummesson, E. (2000) 
58 Bryman, A. (2006) 
59 Gold, R., L. i Bryman, A. (2006) 



 

13 

2.4.3 Dokument 

 

I kombination med intervjuer och observationer har vi sökt information i sekundärdata 

som handlingsprogram, förbundsordningar, årsredovisningar, lagar och artiklar i 

dagstidningar. Detta har vi gjort för att framhäva ytterligare en aspekt och skapa distans 

till datamaterialet.60 Dokumenten har tillfört en förståelse för hur räddningstjänsten 

skall fungera, vad tanken bakom förbundsbildandet var samt, genom debattartiklar och 

kommentarer, vad allmänheten anser om förbundet. 

 

2.4.4 Urvalsmetoder 

 

Då syftet med studien förutsätter inblick i en HRO som arbetar med ett ökat 

kostnadsfokus var valmöjligheterna begränsade. Intresset för SSBF väcktes då de på 

förhand anmält sig villiga till att vara studieobjekt för uppsatsskrivare vid Linköpings 

universitet. Detta har således underlättat såväl tillgång till, som val av, fallorganisation. 

 

Valet av respondenter inleddes med författandet av en lista61 över profiler och 

befattningar inom SSBF och dess medlemskommuner, vilka genom sina befattningar och 

ansvarsområden, föreföll relevanta för studien. Vi försåg sedan vår kontaktperson på 

SSBF med denna varpå förslag på personer inom organisationen att kontakta gavs. Vår 

första intervju genomfördes på Täby brandstation med ansvarig för ett av fyra 

produktionsområden. Under intervjun frågade vi och fick tips om en brandman att 

intervjua samt en rekommendation att kontakta ekonomiansvarige på SSBF. Detta 

tillvägagångsätt blev karakteristiskt för våra intervjuer och vi liknar detta med vad 

Patton62 kallar snöbollsurval där en intervjuperson bidrar med tips till fler potentiella, 

och för ämnet relevanta, intervjupersoner. 

 

Totalt genomfördes sex intervjuer, fem med anställda inom SSBF, samt en med 

säkerhetssamordnaren från en av medlemskommunerna. Inledningsvis, för att skapa en 

övergripande bild av syftet till bildandet av SSBF, kontaktades analys- och 

utvecklingsenheten vilka har en stor inblick och delaktighet i arbetet kring förbundets 

bildande. Vidare genomfördes intervju med ekonomiansvarig hos SSBF, motivet med 

denna intervju var att ta reda på hur SSBF arbetar med kostnadsbesparingar, vad kan 

                                                             
60 Frostling-Henningsson, M. i Gustavsson, B. (2004) 
61 Bilaga 1. 
62 Patton, M., Q. (2002). Qualitative Research & Evaluation Methods. London: Sage 
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skäras ner på och på vilket sätt resoneras det kring effekterna av dessa nedskärningar. 

Vi ville också se om de budgetansvariga stötte på reaktioner från organisationen och i så 

fall hur de yttrade sig.  

 

En intervju genomfördes på en brandstation med den ansvarige för ett av fyra 

produktionsområden. Här ville vi synliggöra kopplingen mellan den centrala och 

operativa delen av SSBF samt ta reda på hur den centralt tilldelade budgeten hanteras 

och påverkar det operativa arbetet i distrikten. Vi intervjuade en brandman som arbetat 

inom organisationen en längre tid och en brandman som var relativt nyanställd. Dessa 

intervjuer bidrog med en förståelse för hur de anställda inom organisationen 

resonerade kring förbundsbildningen samt hur SSBFs ekonomiska fokus påverkade dem 

och deras möjlighet till räddningsinsatser.  

 

Kvale63 menar att det är viktigt för en fallstudies trovärdighet att författarna skaffar sig 

ett alternativt perspektiv på studieobjektet. Vi skapade oss ett alternativt 

utifrånperspektiv genom att intervjua säkerhetssamordnaren vid en av 

medlemskommunkommunerna. Motivet till intervjun med säkerhetssamordnaren var 

att få kommunens, tillika uppdragsgivarens, perspektiv på hur SSBF sköter sin 

verksamhet. Vi ville även ta reda på hur kontakten mellan beställare och utförare sker 

samt om några förändringar har skett sedan förbundsbildandet.  

 

2.4.5 Intervjuguide 

 

Vi upprättade en intervjuguide64 för att relevanta teman inte skulle förbises under 

intervjuerna, det var denna som låg till grund för vad som avhandlades. I intervjuguiden 

formulerades ett antal frågor som vi hade som stöd under intervjuerna. Detta 

tillvägagångssätt, att använda en intervjuguide, är enligt Kvale65 bra för att intervjuer 

ska utvecklas till strukturerad och användbar empirisk data.  

 

 

 

                                                             
63 Kvale, S. (1997) 
64 Bilaga 2. 
65 Kvale, S. (1997) 
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2.4.6 Bearbetning av intervjuer 

 

För att inte gå miste om värdefulla nyanser och tolkningar från intervjuerna har vi, 

omedelbart efter avslutad intervju, gått igenom denna och diskuterat vad som framkom 

och hur vi tolkade detta. Detta är enligt Trost66 viktigt då han menar att ”Minnet är en 

viktig ingrediens vid tolkning och analys”67 Intervjuerna spelades in på diktafon för att vi 

som intervjuare skulle ha möjlighet att fokusera på vår intervjuperson och inte på att 

anteckna. Vi valde sedan att transkribera det inspelade materialet för att lätt kunna läsa 

igenom intervjun vid senare tillfällen. Utmaningen låg här i att överföra talspråk till 

skriftspråk utan att förlora samtalets nyanser vilka är viktiga som underlag till 

tolkningen och analysen.  

 

 

2.5 Analysmetod 

 
 

Kvale68 menar att analysarbetet påbörjas redan under intervjuerna. Därför försökte vi 

hela tiden ha referensramen i bakhuvudet då intervjuerna genomfördes. Detta gav oss 

möjlighet att ställa relevanta följdfrågor eller be intervjupersonen utveckla sitt 

resonemang.  

 

Analysen inleddes med skapandet av sammanfattningar av respektive intervju, detta 

gjorde vi för att skala bort allt ointressant material. Efter detta tog vi fram de centrala 

teman som vi ansåg samtalen berörde och skapade rubriker av dessa. Detta finns 

presenterat i empirikapitlet. Under dessa rubriker sorterade vi in de olika uttalandena. 

Utmaningen var att hålla dessa teman åtskilda då vi snabbt insåg att många uttalanden 

sträcker sig över flera teman. Tillvägagångssättet liknas vid det Kvale69 benämner 

tematisering. Tekniken syftar till att författaren ges en helhetssyn över materialet, finna 

beröringspunkter till referensramen och göra materialet mer överblickbart. 

 

När detta var färdigt ville vi, genom narrativ strukturering, berätta en historia där vi 

väver samman all empiri och analyserar den med hjälp av referensramen. Narrativ 

                                                             
66 Trost, J. (2005). Kvalitativa intervjuer. Upplaga 3. Lund: Studentlitteratur.  
67 Ibid. s. 54 
68 Kvale, S. (1997) 
69 Ibid. 
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strukturering inriktar sig enligt Kvale 70  på att berätta en historia om hur 

intervjupersonen upplever sin situation och kan enligt Gustavsson71 användas för att 

komma åt meningar och betydelser i de intervjuades språk- och kulturvärld. 

 

Detta resulterade i en analys som vi anser bär drag av den narrativa metoden beskriven 

ovan. Dock finns det punkter där vi menar att vårt tillvägagångsätt skiljer sig från Kvales 

metod. Vid narrativ analys är tidsperspektivet centralt, berättelsen skall följa en tydlig 

tidslinje, ett händelseförlopp, och ha en början och ett slut.72 Detta frångick vi och lät 

istället referensramen bestämma följden i vilken historien berättas. Att inte följa en på 

förhand uppställd modell är enligt Kvale73 och Gustavsson74 vanligt. Kvale75 nämner att 

analysen ofta landar i en ad-hoc metod där flera tillvägagångssätt används för att 

analysera empirin, detta gäller även vår analys. 

 

 

2.6 Metodkritik 

 

2.6.1 Källkritik 

 

Inom klassisk källkritik finns krav vilka kan tillämpas och vilka vi tagit i beaktning vid 

tolkning av empirin.76 Det första benämns samtidskravet och huvudregeln är att ”… en 

källa är trovärdigare ju mer samtida den är.”77 Orsaken till detta är enligt Thurén78 

glömska. Vi ser dock inte detta som ett problem - även om bildandet av SSBF formellt 

inträffade för drygt två år sen har den efterföljande processen varit utdragen och 

förändringarna pågår fortfarande. För att undgå att vi som författare påverkar våra 

intervjupersoners minne har vi, i enlighet med vad Thurén79 skriver om påverkan, 

avstått från ledande frågor vilka kan påverka minnet.  

 

                                                             
70 Kvale, S. (1997) 
71 Gustavsson, B. (2004) 
72 Kvale, S. (1997) 
73 Ibid. 
74 Gustavsson, B. (2004) 
75 Kvale, S. (1997) 
76 Ödman, P-J. i Gustavsson, B. (2004) 
77 Thurén, T. (2005). Källkritik. Upplaga 2. Stockholm: Liber. s. 30 
78 Ibid. 
79 Ibid. 
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Det andra kravet är tendensfrihet. Detta innebär att intervjupersonens svar inte skall 

präglas av partiskhet.80 I vårt fall var detta viktigt att begrunda då vi inser att operativt- 

såväl som administrativt anställda kan måla upp en överdriven bild för egen vinnings 

skull. Det kan röra sig om ett förskönande av administrativa insatser eller en överdrift 

om de operativas utsatthet. För att motverka detta fenomen har vi intervjuat anställda i 

flera skikt av organisationen och vägt deras påståenden mot varandra i analysen. Vi har i 

så stor utsträckning som möjligt försökt få intervjupersonerna att bekräfta varandras 

påståenden för att stärka trovärdigheten. Detta kallar Thurén81 för principen om de två 

oberoende källorna. 

 

2.6.2 Etiska aspekter 

 

Innan varje intervju var vi noggranna med att berätta hur vi tänkte använda det 

underlag som intervjun gav och att personen skulle få möjlighet att läsa igenom och 

godkänna den del som skulle publiceras. Detta gjorde vi dels för att säkerställa att vi inte 

missförstått respondenten men också av den anledningen att materialet inte skulle leda 

till problem för respondenten i sitt fortsatta arbete. Samtidigt frågade vi om det gick bra 

att vi spelade in intervjun, vilket ingen nekade oss att göra. 

 

Kvale82 beskriver informerat samtycke som att respondenten skall genomföra intervjun 

på frivillig basis och att denna när som helst skall ha möjligheten till att avbryta 

intervjun. Ytterligare en aspekt är att respondenten också är informerad om studiens 

syfte. Ett problem med informerat samtycke kan vara om respondentens överordnade 

är positiv till att någon ifrån dennes grupp skall delta i undersökningen och att 

respondenten därmed kan känna sig tvingad att delta.83 Det är dock inget vi har märkt 

av hos någon av respondenterna och har därför inte färgat empirin.  

                                                             
80 Ödman, P-J. i Gustavsson, B. (2004) 
81 Thurén, T. (2005) 
82 Kvale, S. (1997) 
83 Ibid. 
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2.6.3 Generaliserbarhet 

 

I kritiken mot kvalitativa studier brukar möjligheten till generalisering hållas som ett 

populärt argument.84 De som förespråkar kvantitativa metoder menar att inga slutsatser 

från en kvalitativ studie kan gälla utanför den studerade basen. Dock menar Alvesson 

och Sköldberg att generalisering med utgångspunkt i teorin är möjlig och därför finns 

ingen anledning till varför mötet mellan SSBF och besparingsåtgärder inte kan gälla 

andra HROs där Lean införs.85 Det kan liknas med vad Kvale86 benämner analytisk 

generalisering. Detta innebär att författarna gör en bedömning om i vilken utsträckning 

resultatet av undersökningen kan ge vägledning för vad som kommer att hända vid en 

liknande situation. Vi ser i dagsläget flera förbundsbildningar inom räddningstjänsten i 

Sverige, denna studie bör vara av intresse för de involverade i dessa processer. 

 

2.6.4 Intervjukvalitet 

 

För att analysen av en intervju ska hålla en hög nivå är det viktigt att själva intervjun 

håller bra kvalitet. För att säkerställa dessa kvalitetskrav menar Kvale87 att det finns sex 

kriterier som kännetecknar hur en bra intervju genomförs. De tre första kriterierna är 

intervjuns omfattning och relevansen i svaren, korta frågor med långa svar samt att 

ställa följdfrågor för att klargöra tidigare svar. Dessa kriterier anser vi är väl uppfyllda 

och vid många av intervjuerna har vi fått mer information tack vare uttömmande svar 

vilka lyfte problematik och frågor vi på förhand inte reflekterat över. Detta gäller 

speciellt de intervjuer då fler än en respondent deltagit. Den naturliga diskussion som 

uppstår mellan respondenterna har medfört väl uttänkta och sakliga svar. 

 

De tre sista, och enligt Kvale, de viktigaste är att tolkningen av intervjun börjar redan 

under genomförandet, att intervjuaren under genomförandet försöker verifiera sin 

tolkning och att intervjun ska vara självkommunicerande på det viset att intervjuaren i 

efterhand inte behöver förklara vad den handlar om.88 När vi genomförde intervjuerna 

styrde vi efter de riktlinjer som nämns ovan. Vi har fått långa och väl uttänkta svar vilka 

vi har upplevt som relevanta för studien.  Vidare har vi ställt följdfrågor när det behövts 

                                                             
84 Alvesson, M. & Sköldberg, K. (1994) 
85 Ibid. 
86 Kvale, S. (1997) 
87 Ibid. 
88 Ibid. 
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och hela tiden haft tolkningen och syftet med arbetet i bakhuvudet. Den 

semistrukturerade intervjuformen som vi använde oss av passade bra för att stärka 

dessa kriterier när det gällde kvaliteten i intervjuerna. 

 

  



 

20 

3 Referensram 
 

Följande kapitel ämnar ge läsaren en förståelse för de teorier vi vill använda i analysen av 

vår insamlade empiri. Vi inleder med teoribildningen kring HRO och beskriver de 

egenskaper som gör dessa organisationer framgångsrika i sitt säkerhetsarbete. Vidare ges 

exempel på hur kostnadseffektivitet påverkar säkerheten i dessa. Detta är relevant för att 

belysa de konsekvenser vi menar att det ekonomiska fokus som alltmer präglar SSBF kan 

få på organisationen. I beskrivningen av the Mann Gulch disaster vill vi betona vikten av 

samarbete, övning och improvisationsförmåga inom HROs. Därutöver redogör vi för 

teoribildningarna kring NPM och Lean. 

 

 

3.1 High Reliability Organizations 

 

 

”Allt som kan gå galet gör det, och vid sämsta tänkbara tidpunkt.”89 

 

Inställningen i uttalandet ovan speglar den vi tycker oss se i HROs, en kategori 

organisationer i vilken vi anser räddningstjänsten vara hemmahörande. Dessa 

organisationer finns överallt i samhället. Några exempel är flygledare, tankbilsförare, 

polis och sjukvårdpersonal. Listan kan göras lång och den gemensamma nämnaren för 

dessa organisationer är beroendet och upptagenheten av hög säkerhet samt de ofta 

katastrofala följder bristerna i denna kan få.90 

 

3.1.1 Normal Accidents 

 

Perrow91 myntade uttrycket normal accidents (normala olyckor). Dessa är oundvikliga 

händelser med potentiellt katastrofala effekter, vars sannolikhet att inträffa står i 

relation till hur pass komplext, automatiserat, integrerat och flexibelt en organisations 

verksamhet är. Författaren menar att HROs kan förebygga dessa olyckor med en 

inbyggd buffert inom organisationen. Med detta menar han att det skall finnas en 

inbyggd överkapacitet och redundanta system redo att sättas in vid oförutsedda olyckor. 

                                                             
89 Murphys grundlag http://www.ne.se/lang/murphys-lag hämtat 2011-05-02 
90 Roberts, K. H. (1990) 
91 Perrow, C. (1999) 
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Detta resonemang stöds av Libuser92 som också hävdar att redundanta system och 

resurser är en nyckelfaktor i HROs vid förhindrandet av olyckor. 

 

För att designa ett sådant system skiljer Perrow93 på loosely coupled systems (löst 

kopplade system) där en buffert och redundanta system finns naturligt i systemet på 

grund av överkapacitet, och ett tätt sammansatt dito tightly coupled systems (tätt 

kopplade system) där dessa egenskaper byggs in medvetet. Perrow94 förespråkar löst 

kopplade system och menar att överkapaciteten i dessa ger större möjligheter till 

improvisation och flexibilitet när olyckan väl är framme. Tätt kopplade system kan 

enligt Perrow95 endast ta hand om de misstag de i förväg var designade att motverka. 

Redundanta system och buffertar finns endast där de som designat systemet på förhand 

tror att de kan behövas. Skillnaden mellan ett tätt- och löst kopplat system illustreras i 

tabellen nedan.  

 

Tätt kopplat Löst kopplat 

Eftersläpningar i verksamhetens flöde är 
inte möjliga 

Eftersläpningar är möjliga 

Följden i organisationens processer kan 
inte ändras 

Följden är flexibel och kan ändras vid 
behov 

Endast en metod för måluppfyllelse Flera metoder finns att tillgå 
Ingen överkapacitet (personal eller 
materiel) vid oförutsedda händelser 

Överkapacitet för oförutsedda händelser 
finns 

Buffert och redundanta system för 
oväntade händelser finns medvetet 
inbyggda i systemet 

Buffert och redundanta system finns 
naturligt som ett resultat av systemets 
överkapacitet 

Backup i form av personal och utrustning 
är begränsad 

Backup finns att tillgå som en naturlig del 
av systemet och dess överkapacitet 

 

Tabell 1 – Skillnader på tätt- och löst kopplade system (Perrow 1999) 

 

Vidare betonar Perrow96 vikten av att rutinerna inom en HRO hålls så enkla som möjligt, 

om komplexiteten i dessa ökar minskar de anställdas möjlighet att anpassa dessa efter 

situationen. Detta gäller även integrering av rutiner, att integrera flera rutiner och skapa 

följder i vilka dessa skall utföras medför mindre möjligheter till anpassning. Perrow97 

                                                             
92 Libuser, C., B. (1994) 
93 Perrow, C. (1999) 
94 Ibid. 
95 Ibid. 
96 Ibid. 
97 Ibid. 
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kallar detta för interaktion med systemet och menar att denna interaktion skall vara så 

enkel som möjligt för att främja flexibilitet och möjlighet till anpassning.  

 

Perrow98 menar att risken för normala olyckor med katastrofala följder ökar om en 

organisation använder sig av ett tätt sammansatt system i kombination med en komplex 

interaktion mellan de anställda och systemet, och att motsatsen är att föredra.  

 

 

 

 

 

Figur 1 – Förhållandet mellan interaktion och grad av koppling (Perrow 1999) 

 

1. Liten möjlighet till improvisation när incidenter inträffar. Förseningar och misstag 

påverkar hela verksamheten. Beslutsfattandet är centraliserat och rutiner och order 

följs slaviskt. Exempel på verksamheter i denna kategori är oljeraffinaderier, marina 

transporter och vattenkraftverk.99 

2. Här är risken för normala olyckor störst. Alla misstag, oavsett storlek, påverkar hela 

systemet. Improvisation kan få hela verksamheten att stanna upp då alla delar i 

                                                             
98 Perrow, C. (1999) 
99 Ibid. 
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verksamheten interagerar med varandra, misstag förstärks genom verksamheten, 

dominoeffekt uppstår. Effekterna av misstag är omöjliga att förutspå på grund av det 

tätt sammansatta systemet där alla processer är beroende av varandra. Här hittar vi 

kärnkraftverk.100  

3. Överkapacitet ger möjlighet att arbeta runt och minska effekterna av olyckor. 

Beslutsfattandet flyttas dit det behövs och det löst sammansatta systemet medger lokal 

improvisation då detta inte påverkar systemet som helhet.101 I denna kategori sorterar 

vi in tankbilstransporter. 

 

4. Här finns ett fåtal komplexa interaktioner mellan komponenter i systemet, men de 

kan isoleras och tas ur bruk utan större påverkan. I denna del av matrisen finns de flesta 

tillverkande företag, de existerar för att producera en viss sak och 

produktionsprocessen är därmed också noga övervakad.102 

 

3.1.2 Förväntningar och mindfulness 

 

Precis som Perrow menar Weick och Sutcliffe103 att olyckor är oundvikliga. HROs är 

konstant beredda på att något oväntat ska hända och det finns alltid åtgärdsplaner och 

system för att ta hand om dessa händelser. Weick och Sutcliffe 104  menar att 

förväntningar är farliga, och att det är nyttigt att vara medveten om dem. Om 

organisationen förlitar sig för mycket på sina förväntningar kan oväntade händelser 

förbises och utvecklas till allvarliga olyckor. Författarna menar vidare att HROs är 

beredda på tre olika typer av oväntade händelser. Det rör sig om att: 

  

 Förväntade händelser inte inträffar 

 Oväntade händelser inträffar 

 Något som ingen kunnat föreställa sig inträffar.  

 

Ett lyckosamt arbete med att hålla nere antalet olyckor är beroende av att 

organisationen hela tiden är beredd på att någon av ovanstående händelser skall inträffa 

eller snabbt upptäcker att något har hänt. 

                                                             
100 Perrow, C. (1999) 
101 Ibid. 
102 Ibid. 
103 Weick, K., E. & Sutcliffe, K., M. (2007) 
104 Ibid. 
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Denna ständiga beredskap på att oväntade händelser skall inträffa benämns 

mindfulness. Det är denna egenskap som gör att antalet missöden och dess 

konsekvenser hålls nere i dessa organisationer. Weick och Sutcliffe 105  definierar 

mindfulness som ”en djup medvetenhet om avvikande detaljer”106 De menar att det är 

uppmärksamheten och förmågan att se dessa avvikande detaljer som gör att HROs 

snabbt klarar av att upptäcka och agera vid oväntade händelser samt att hålla nere 

antalet olyckor.107 Vi har i arbetet valt att använda oss av den engelska termen 

mindfulness då vi inte finner någon, enligt oss, adekvat översättning. 

 

För att agera mindful listar Weick och Sutcliffe108 fem egenskaper som är centrala för en 

HRO. 

 

 Preoccupation with failure (fokus på misstag) 

 Reluctance to simplify (ovilja att förenkla) 

 Sensitivity to operations (lyhördhet för verksamheten) 

 Commitment to resilience (att vara motståndskraftig) 

 Deference to expertise (respekt för kunskap) 

 

Vi väljer att översätta Preoccupation with failure med fokus på misstag. Detta innebär att 

HROs hela tiden spårar upp och lär sig av sina misstag. Denna upptagenhet börjar med 

att organisationen och dess anställda måste vara medvetna om att ”för att undvika 

misstag måste du först acceptera och inse att misstag begås”. 109 Weick och Sutcliffe110 

menar att organisationen är lyhörd för alla signaler som tyder på att misstag begås och 

att de är medvetna om att dessa misstag kan vara tecken på större problem inom 

systemet. För att organisationen hela tiden skall vara så lyhörd som möjligt uppmuntras 

ofta upptäckten och rapporteringen av misstag, detta kallas rapporterande kultur. 

 

Bogue 111  menar att när förenklingar och rutiner skapas inom HROs begås de 

allvarligaste misstagen. Detta är i linje med vad Weick och Sutcliffe112 menar med 

reluctance to simplify som vi översätter med ovilja att förenkla. I motsats till många 
                                                             
105 Weick, K., E. & Sutcliffe, K., M. (2007) 
106 Ibid. s. 32 (Egen översättning) 
107 Ibid. 
108 Ibid. 
109 Ibid. s. 46 (Egen översättning) 
110 Ibid. 
111 Bogue, B. (2009). How Principles of High Reliability Organizations Relate to Corrections. Federal Probation, vol. 73(3), 
22-27. 
112 Weick, K., E. & Sutcliffe, K., M. (2007) 
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andra organisationer råder det inom HROs en ovilja mot att ta genvägar och skapa 

rutiner och standards. De menar att ingen information inom organisationen får sorteras 

bort då detta kan innebära att misstag förbises och aldrig upptäcks. HROs vill inte 

riskera att misstag bäddas in i rutiner eller förenklingar och på så sätt aldrig upptäcks. 

Organisationen eftersträvar hela tiden den fullständiga och mest komplexa bilden av ett 

förlopp för att kunna analysera varje beståndsdel i detalj.  

 

Sensitivity to operations, lyhördhet för verksamheten, innebär att mindfulness integreras 

i den dagliga driften och att organisationen är medveten om att små misstag kan få 

katastrofala följder. Genom att organisationen lär sig av sina misstag och är ovilliga att 

förenkla kan processer som minimerar risken för misstag skapas. Det handlar om att 

”se vad organisationen egentligen gör oavsett vad den, enligt plan, skulle göra”.113 Weick 

och Sutcliffe114 menar att oavsett om organisationen upptäcker oväntade händelser 

tidigt och det finns en motvilja att införa förenklingar måste detta integreras med 

driften, det måste återspeglas i den dagliga verksamheten för att ge effekt.  

 

De två sista egenskaperna handlar om när olyckor faktiskt inträffar. Fokus skiftar från 

förebyggande arbete till kontrollerande av, och att snabbt återhämta sig från, olyckor. 

Om de tidigare egenskaperna är till för att hindra det oväntade från att inträffa är de två 

sista till för att skydda organisationen när det oväntade väl inträffat. Weick och 

Sutcliffe115 menar att allt inte går att skydda sig mot, att förebyggande arbete har sina 

tillkortakommanden. Den som arbetar förebyggande kan inte föreställa sig alla oväntade 

scenarion som kan utspela sig. Detta beror på att de arbetar i ett förutsägbart kontext 

där de har bestämda förväntningar på hur framtiden kommer att utspela sig. Således 

kan förebyggande arbete leda till motsatsen till mindfulness, mindlessness där de 

anställda endast kan föreställa sig händelser till vilka förebyggande planer redan finns 

och på så sätt missa helt oförutsedda händelser.  

 

Commitment to resilience handlar om viljan att som organisation lära från de olyckor 

som inträffar. Bogue menar att det handlar om att vara transparent och att ”anställda 

som gör små misstag, lär sig av dessa samt vet hur han eller hon improviserar, tenderar att 

hålla system välfungerande”116 Resilience är nyckelordet i denna egenskap och vi 

översätter det till motståndskraft. HROs är motståndskraftiga i sitt sätt att arbeta med 

                                                             
113 Weick, K., E. & Sutcliffe, K., M. (2007) s. 59 (Egen överstättning) 
114 Ibid. 
115 Ibid. 
116 Bogue, B. (2009) s. 25 (Egen översättning) 
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misstag. När ett misstag upptäckts så åtgärdas inte bara det uppenbara utan allt justeras 

för att misstaget inte skall uppstå igen. Motståndskraften manifesteras av att de 

anställda inte lockas att endast åtgärda det uppenbara och att organisationen påverkas 

minimalt samt att den snabbt återhämtar sig från händelsen. Organisationen präglas av 

stolthet, viljan att lära från sina misstag samt en förståelse för att även små olyckor i 

slutändan kan leda till större diton.117 Dessa mindre olyckor kan liknas vid de Perrow118 

benämner normal accidents, olyckor som tagna ur sitt sammanhang inte verkar 

allvarliga men som i kombination med andra händelser kan få katastrofala följder. 

 

Den sista egenskapen kallar Weick och Sutcliffe119 deferance to expertise vilket innebär 

att beslutsfattandet vid olyckor inom HROs flyttas och beslut tas av den som besitter 

störst kunskap om situationen, oavsett dennes normala befattning. 

 

3.1.3 HRO organisationer och kostnadseffektivitet  

 

”Most major accidents, including Chernobyl, Bhopal, Zeebrügge, 

Scandinavian Star, etc., have been caused by organizations operating their 

systems outside the design envelope under severe pressure toward cost-

effectiveness”120 

 

Appliceras ett kostnadsmedvetande på en HRO kan, enligt många författare, problem 

uppstå.121 La Porte122 menar till exempel att många HROs framgång beror på att ett 

kostnadsfokus saknas och att dessa organisationer har haft möjlighet att investera i 

säkerhetshöjande åtgärder, många gånger utan att behöva tänka på kostnaderna. Under 

finansiell press finns studier som pekar på att HROs kan frångå sitt karaktäristiska 

säkerhetstänk och ta finansiellt gynnsamma genvägar.123 Dessa genvägar exemplifieras i 

Dekkers124 bok ”Drift Into Failure” där han använder BPs Deep Water Horizon-olycka 

som ett exempel på vad för följder dessa genvägar kan få. 

                                                             
117 Weick, K., E. & Sutcliffe, K., M. (2007) 
118 Perrow, C. (1999) 
119 Weick, K., E. & Sutcliffe, K., M. (2007) 
120 Rasmussen, J. & Svedung, I. (2000). Proactive Risk Management in a Dynamic Society. Karlstad: Swedish Rescue 
Services Agency. s. 48 
121 Rasmussen, J. & Svedung, I. (2000), La Porte, T., R. & Cosolini, P., M. (1991), Dekker, S. (2011), Oedewald, P. & Reiman 

T. (2007) 
122 La Porte, T., R. & Consolini, P., M. (1991). Working in Practice but not in Theory: Theoretical Challenges of “High 
Reliability Organisations”. Journal of Public Administration Research and Theory, vol. 1(1), 19-48. 
123 Oedewald, P. & Reiman T. (2007) 

124 Dekker, S. (2011). Drift Into Failure. Aldershot: Ashgate Publishing Limited. 
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“BP, for example, had fallen behind schedule in its Deep water Horizon 

operations, and was quickly going over budget, paying 500,000 dollars 

per day to lease the rig from Transocean. By the day of the explosion, it 

was 43 days late in starting a new drilling job, a delay that had already 

cost the company more than 21 million dollars. Such production and 

schedule pressure, cost issues and resource scarcity translate into 

multiple, conflicting goals of a complex system that get resolved or 

reconciled or balanced in thousands of larger and little trade-offs by 

people throughout the system and its surrounding environment 

everyday.”125 

 

I studier 126  där ett effektivitetsperspektiv har införts i HROs finns en oro att 

appliceringen av ett kostnadsfokus minskar organisationens förmåga att förebygga och 

lösa oväntade problem. Författarna menar att kostnadseffektivitet går stick i stäv med 

vad Perrow127 och Libuser128 skriver om redundanta system och överkapacitet.129 Dessa 

säkerhetsmekanismer tar mycket resurser i anspråk och är ur ett krasst 

kostnadseffektivitetsperspektiv att betrakta som rent oekonomiska, detsamma kan 

sägas om Weick och Sutcliffes130 mindfulness. Roberts131 menar att organisationer som 

vill uppnå hög tillförlitlighet och säkerhet noga bör fundera över de extrema kostnader 

detta kan innebära och att det kan finnas tillfällen där ett misslyckande kan accepteras 

för att undvika den högre kostnaden för att motverka detta.  

 

3.1.4 The Mann Gulch Disaster 

 

Branden i Mann Gulch, Montana USA, kostade 13 brandmän livet. Den femte augusti 

1949 blev en grupp om 16 brandmän utkommenderade till att släcka vad de på förhand 

trodde var en så kallad 10:00 AM brand. Denna klassificering innebär en brand som ska 

kunna vara under kontroll inom 24 timmar. Branden spred sig dock snabbare än vad de 

räknat med och plötsligt stod hela gruppen framför en tio meter hög vägg av eld som var 

                                                             
125 Dekker, S. (2011) s. 20 
126 Rasmussen, J. & Svedung, I. (2000), La Porte, T., R. & Cosolini, P., M. (1991), Dekker, S. (2011), Oedewald, P. & Reiman 

T. (2007) 
127 Perrow, C. (1999) 
128 Libuser, C., B. (1994) 
129 Smart, P. et al. (2003) 

130 Weick, K., E. & Sutcliffe, K., M. (2007) 
131 Roberts, K., H. (1990) 
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på väg mot dem med en hastighet av 200 meter i minuten. Gruppen drabbades av panik. 

Deras förman tände eld på ett område och gav order åt sina underordnade att lägga sig 

bredvid honom och låta branden passera. Istället för att följa order drabbades övriga 

medlemmar i gruppen av panik och skingrades när de försökte undslippa elden. Av 

dessa klarade sig två män som lyckades klämma sig igenom en skreva och på så sätt 

slippa undan lågorna, även förmannen överlevde genom sitt snabba agerande.132  

 

Weick133 har analyserat denna händelse och kommit fram till ett antal faktorer som 

spelade in i gruppens beteende när branden nådde oanade proportioner. Den första 

faktorn var gruppens på förhand bestämda klassificering av branden. Gruppens 

medlemmar var så inställda på att branden var en 10:00 AM brand att de inte insåg 

faran när den spred sig och det redan var försent. Istället för att vara rationella 

drabbades gruppen av panik när de sent omsider insåg att deras klassificering inte 

stämde. Gruppen följde de rutiner som fanns rörande agerandet vid en brand av denna 

kategori istället för att titta upp och omvärdera situationen. Vidare menar Weick134 att 

det faktum att gruppen var nykomponerad och inte hade övat tillsammans bidrog till att 

rollerna i gruppen inte fanns naturligt, att medlemmarna drabbades av panik och att 

kommunikationen brast när situationen eskalerade. Enligt Lind och Rennstam135 gäller 

det, för att skapa en effektivt arbetande grupp, att; ” … förbättra gruppens 

interpersonella processer och det gäller att skapa så kallade rollbaserade team”136. Med 

team menar författarna en grupp bestående av ett mindre antal individer, alla med olika 

kompetenser, vilka arbetar tillsammans eller med integrerade arbetsuppgifter för att nå 

ett specifikt mål. Lind och Rennstams137 forskning resulterar i identifierandet av tre 

huvudtyper efter vilka team kan organiseras: 

 

 Rolldifferentierade team 

 Rollintegrerade team 

 Rollkompletterande team 

 

                                                             
132 Weick, K., E. (1993). The Collapse of Sensemaking in Organizations: The Mann Gulch Disaster. Administrative science 
quarterly. vol. 38(4), 628 - 653 
133 Ibid. 

134 Ibid. 
135 Lind, J-L. & Rennstam J. i Alvesson, M. & Sveningsson, S. (2007). Organisationer, ledning och processer. Lund: 

Studentlitteratur 
136 Ibid. s. 15 
137 Ibid. 
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Vi kommer att fokusera på den andra typen, rollintegrerande team, där 

brandmannagrupper finns representerade enligt Lind och Rennstam.138 Inom dessa 

arbetar medlemmarna parallellt, beroende av varandra och integrerat. 

Kommunikationen är viktig och stora krav ställs på gruppens personkemi. Detta 

åstadkoms med hjälp av tät interaktion och ett improviserat och flexibelt agerande 

vilket uppnås genom mycket övning och disciplin.139 

 

”If a role system collapses among people for whom trust, honesty, and 

self-respect are underdeveloped then they are on their own. And fear 

often swamps their resourcefulness. If, however, a role system collapses 

among people where trust, honesty, and self-respect are more fully 

developed then new options such as mutual adaptation, blind imitation 

of creative solutions, and trusting compliance are created.”140  

 

Även Weick141 betonar vikten av improvisationsförmåga och flexibilitet och menar att 

denna förmåga stärks genom övning. Användandet av improvisation kräver erfarenhet, 

HROs bör därför lägga stora resurser på övning för att medlemmarna skall lära känna 

varandra och kunna arbeta effektivt i krissituationer. 

 

 

3.2 Säkerhetskultur  

 
 

Inom vissa organisationer växer en säkerhetskultur fram. Med säkerhetskultur menas 

att de aspekter som värderas högt är hälsa och säkerhet. Det är en inställning som 

genomsyrar hela organisationen från toppen med ledningen till de anställda längst ner i 

organisationsschemat. För att en sådan kultur ska vara lyckosam och leda till ett 

minskat antal olyckor krävs att ledningen också förmedlar budskapet om att säkerheten 

är det viktigaste, att den kommer i första rummet. Agerandet från chefer i olika 

situationer och vilket beteende de väljer att belöna är det som sätter tonen i 

organisationerna. Det går att bryta ned skapandet av en lyckosam säkerhetskultur i tre 

viktiga faktorer, dessa är; tillit, öppenhet och gemensam förståelse mellan de olika 

delarna i organisationen. Det är viktigt att detta kommuniceras ut genom hela 

                                                             
138 Lind, J-L. & Rennstam J. i Alvesson, M. & Sveningsson, S. (2007) 
139 Ibid. 
140 Weick, K., E. (1993) s. 14 
141 Ibid. 
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organisationen så att medarbetarna känner sig säkra på att kraven på säkerheten är 

tillräckliga. Faktorerna bidrar till en social kraft inom organisationen som stävar mot att 

minska olyckor och minimera risker.142 

 

Då det är ledningen och chefernas agerande, speciellt i stressade situationer, som visar 

vägen för medarbetarna är kommunikationen viktigt. Vad som förmedlas är inte endast 

det som sägs utan också i vad som faktiskt genomförs och det bidrar till den 

gemensamma förståelsen för organisationens syn på vad som verkligen är viktigt. 

Genom att vara konsekvent i både tal och handling byggs organisationens 

säkerhetskultur upp. Om agerandet inte går i linje med vad som kommunicerats skapas 

en osäkerhet om vad som är rätt sätt att handla på och därmed kan olika delar av 

organisationen dra åt olika håll.143  

 

 

3.3 New Public Management 

 

 

Denna teori använder vi för att förstå drivkraften bakom bildandet av SSBF och dess 

potentiella fördelar. Vi ska med hjälp av de sju kännetecknen bevisa att bildandet av 

SSBF och den omorganisation som detta innebär är i linje med teoribildningen kring 

NPM.  

 

New public management är en samlingsterm för de karaktäristiska förändringar som 

skett inom många offentliga verksamheter när de har influeras av den privata sektorns 

management filosofier.144 Under de senaste årtiondena har det blivit allt populärare att 

genomföra förändringar i hur den offentliga verksamheten styrs. Från den tidigare 

progressiva förvaltning vars syfte var att motverka bland annat korruption och beslut 

som gynnar beslutsfattarens egna intressen, mot en styrning som påminner om de 

privatägarstyrda företagen och syftar till att skapa en effektivare organisation.145 

 

                                                             
142 Clarke, S. (1999). Perceptions of Organizational Safety: Implications for the Development of Safety Culture. Journal of 
Organizational Behavior, vol. 20(2), 185-198. 
143 Ibid. 
144 Almqvist, R. (2004) 
145 Hood, C. (1995). The “New Public Management” In the 1980s: Variations on a Theme. Accounting, Organization and 

Society, vol. 20(3), 93-109. 
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Inom NPM menar Hood146 att det finns sju karaktärsdrag som visar vilka åtgärder och 

förändringar som varit tydliga inom den offentliga sektorn när den flyttat sig allt längre 

ifrån den traditionella progressiva läran. Alla sju kännetecknen är nödvändigtvis inte 

representerade i de enskilda verksamheterna utan det varierar vilka som visar sig och i 

vilken utsträckning.147 

 

Det första kännetecknet är hands-on och professionellt ledarskap. Detta skapas genom en 

tydlig ansvarsfördelning där inte enbart makten fördelas utan också ansvaret för de 

konsekvenser besluten får. Det kräver att cheferna har friheten att fatta sina egna 

beslut.148 Förändringarna resulterar i en högre effektivitet och produktivitet.149  

 

Tydliggörande av standarder och prestationsmätning förutsätter att verksamhetens mål 

är tydliga och blir därmed en indikator på framgång. Tydligheten i målen är också en 

förutsättning för ansvarstagandet ska kunna bedömas.150 

 

Ökad fokus på output kontroll är det tredje kännetecknet för NPM. Istället för att 

fokusera på rutiner koncentreras uppmärksamheten till resultaten. Detta skifte uppnås 

genom att koppla belöningar och resursfördelning till resultatet. Följden blir att frågor 

kopplade till utvärderingen av personal inte beslutas centralt i samma utsträckning som 

tidigare.151 Ett villkor för att det ska fungera är att managers också har det mandatet 

som krävs för att, till exempel, använda prestationer som måttstock i lönesättningen.152 

 

Fjärde kännetecknet är uppdelningen av enheter. Detta innebär skapandet av hanterbara 

enheter och separera kostnads- och produktionsintressen från varandra. Därigenom 

skapas effektivitetsfördelar genom avtal mellan enheterna eller franchiseliknande 

uppgörelser såväl inom som utanför verksamheten.153 

 

                                                             
146 Hood, C. (1991) 

147 Ibid. 

148 Ibid. 
149 Lee, E. & Haque, S. (2006). The New Public Management Reform and Governance in Asian NICs: A Comparison of 
Hong Kong and Singapore. Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions, vol. 19(4), 605–

626. 
150 Hood, C. (1991) 
151 Ibid. 
152 Lee, E. & Haque, S. (2006) 
153 Hood, C. (1991) 
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Ökad konkurrens i den offentliga sektorn, skapas genom anbudsupphandlingar och 

tidsbestämda kontrakt. Konkurrens ses som nyckeln till lägre priser och högre 

standard.154  

 

Sjätte kännetecknet är att betona vikten av att använda managementtekniker från den 

privata sektorn. Exempel på detta är väl beprövade tekniker som; belöningar, flexibla 

anställningar och PR istället för den militärliknande enhetligheten som traditionellt sett 

använts med lika villkor för alla.155 

 

Det sjunde och sista kännetecknet är ökat fokus på disciplin och sparsamhet i 

resursanvändningen genom att minska de direkta kostnaderna. Det uppnås genom att 

höja arbetsdisciplinen och stå emot fackliga påtryckningar men också genom en 

resursinventering av vad som egentligen behövs. Effekten blir att verksamheten gör mer 

med mindre resurser. 156  Genom att införa resultatmål för de ansvariga skapas 

incitament för cheferna att arbeta mot en effektivare resursförbrukning.157 

 

3.3.1 Kritik mot NPM 

 

NPM har lyfts fram som en akademisk lösning för hur en offentlig verksamhet kan styras 

på ett sätt som liknar den privata sektorn. Den har liknats vid ett kakrecept och att om 

bara politikerna öppnar kokboken och följer receptet så kommer det automatiskt lyckas. 

Det är emellertid inte så enkelt, en offentlig verksamhet måste anpassas efter den lokala 

struktur och kultur som råder i det land där politikerna vill genomföra förändringarna, 

det finns inget universellt sätt att genomföra en sådan reform.158 

 

Boyne159 menar att offentlig verksamhet har fundamentala skillnader gentemot den 

privata sektorn, de likheter som finns är marginella. Den offentliga verksamheten har en 

komplex struktur, den saknar tydligheten i ägandet som de privata företagen har där 

intressenterna är tydligt uppdelade. Till skillnad från den privata sektorn saknas allt 

som oftast konkurrens till verksamheten. Innebörden av, och bristen på, likheter gör 

                                                             
154 Hood, C. (1991) 
155 Ibid. 
156 Ibid. 
157 Lee, E. & Haque, S. (2006) 
158 Mathiasen, D. (1999). The New Public Management and its Critics. OECD Public Management Service. vol. 2(1), 90-111. 

159 Boyne, G., A. (2002). Public and Private Management: What´s the Difference? Journal of Management Studies. vol. 

39(1), 97-122. 
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också att införandet av den privata sektorns styrverktyg enligt Boyne, 160  inte ger någon 

effekt, i bästa fall blir de fruktlösa men de kan också bli kontraproduktiva.  

 

 

3.4 Lean production 

 
 
Att se på Lean production som en enskild teori är att inte förstå helheten och 

komplexiteten av det produktionssystem som Lean innebär. Flera teorier ryms i 

begreppet Lean, teorier kring Just-In-Time och Human Resorce Management är några av 

de som är integrerade i den teoribildning som har samlingsnamnet Lean.161 Det är 

viktigt att vara medveten om att Lean inte är en enkel kur för att lyckas med 

kostnadsbesparingar inom företag, i de fallen har Lean tolkats- och implementerats på 

fel sätt.162 Vi kommer inte, i den här uppsatsen, förklara de enskilda teorierna som 

förknippas med Lean utan istället fokusera på helheten i teoribildningen där 

kostnadsfokus och skapandet av värde är det relevanta då det är kring den delen 

analysen kommer att resonera. 

 

“Lean ideas are the single most powerful tool available for creating value 

and eliminating waste in any organization.”163 

 

Lean härstammar från Toyotas verksamhet där produktionschefen Taiichi Ohno 

utvecklade Toyota Production System (TPS) genom att identifiera olika sorters muda 

(resursspill) och sedermera arbeta för att eliminera de olika resursspillen i 

produktionen. 164 För att veta vad som är resursspill inom organisationen måste först 

värdet definieras, vad värde är kan endast den slutgiltiga kunden avgöra vilket innebär 

att värdet kan ses som den produkt eller service organisationen producerar. När värde 

har definierats av organisationen ska den process som producerar värdet kartläggas, 

detta är ett kritiskt steg då det i de flesta fall går att hitta stora mängder resursspill. 

Kartläggningen går igenom hela produktionsprocessen i tre steg. Det första är 

planeringsskedet, från att idén väcks tills den går i produktion, andra är det faktiska 

                                                             
160 Boyne, G., A. (2002) 
161 Shah, R. & Ward, P. (2007) 

162 Bagley, A & Lewis, E. (2008) 

163 Womack, J., P. & Jones, D., T. (2003) s. 1. 

164 Shah, R. & Ward, P. (2007) 
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framtagandet av produkten och det tredje och sista steget är de administrativa uppgifter 

som utförs av managers kopplat till produkten.165  

 

Nästa uppgift för organisationen är att sammanfoga de värdeskapande aktiviteterna så 

att de används på ett så resurseffektivt sätt som möjligt. I en organisation som är Lean 

används inte stora partier i tillverkningen utan ett flöde som i en jämn takt går igenom 

alla värdeskapande steg i tillverkningsprocessen.166 På det sättet minskas väntetiderna 

och flaskhalsar försvinner.167 

 

När värdet och värdeflödet är identifierat påbörjas arbetet med att eliminera resursspill. 

Det finns två former av resursspill, det första går att ta bort direkt medan den andra 

sortens resursspill inte går att ta bort direkt då tekniken i processen inte möjliggör 

någon annan lösning. Genom att utforma tydliga standards för hur arbetet ska utföras 

ska produktionen bli så effektiv som möjligt.168 Eliminering av resursspill är nyckeln 

inom Lean. I den perfekta värdekedjan finns det varken inventarier eller någon annan 

form av buffert kvar i produktionen, eftersom bufferten inte skapar något värde i sig.169  

 
Taiichi Ohno delande in resursspill i sju delområden som på olika sätt bidrog till att 

resurser förbrukades i onödan eller att resurser blev outnyttjade på grund av problem 

tidigare i produktionskedjan. 170  Dessa är: 

 

 Onödiga transporter – förflyttningar av material. 

 Inventarier – finns mer än det som behövs för stunden. 

 Onödiga rörelser – rörelser av personalen som inte skapar värde. 

 Väntan – på nästa steg i processen. 

 Över bearbetning – omarbetning av något befintligt. 

 Överproduktion 

 Fel i produktionen 

 

För att konstant förbättra processen och därmed produkten skapas kunskapscirklar 

med personalen i centrum. Här träffas de anställda för att diskutera svårigheter i arbetet 

                                                             
165 Womack, J., P, & Jones, D., T (2003) 

166 Ibid. 

167 Abdi, F., Shavarini, S., K. & Seyed Hoseini, S., M. (2006) 

168 Womack, J., P, & Jones, D., T (2003) 

169 Naylor, J., B., Naim, M., M. & Berry, D. (1999). Leagility: Integrating the Lean and Agile Manufacturing Paradigms in the 
Total Supply Chain. Int. J. Production Economics. vol. 62, 107-118. 
170 Womack, J., P, & Jones, D., T (2003) 
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och möjliga lösningar på dessa problem. Det som framkommer lyssnas också till av 

ledningen för att om möjligt implementera lösningarna i processen. Den ständiga 

strävan mot förbättringar och ökat värde är ett kännetecken för Lean.171 

 

3.4.1 Kritik mot Lean 

 
En svårighet inom produktionskedjor som arbetar med Lean är att hantera svängningar 

i efterfrågan. Onödiga inventarier är ett av de identifierade resursspill som skall 

undvikas och detta hanteras genom en pull strategi där produktion sker direkt mot 

kundorder172. Det har dock visat sig att inte ens Toyota, grundare av Lean, klarar av att 

endast producera på kundorder för att minimera resursspill i form av lager. Istället har 

bilar tillverkats på prognoser i efterfrågan. Det visar på hur stelt Lean är, det finns litet 

utrymme för variation i efterfrågan. 173 

 

De mänskliga aspekterna av Lean är också något som har utstått mycket kritik, där det 

främsta argumentet är att de som jobbar i produktionen ses som resurser och utnyttjas 

därefter. Att inte se till individen och dess motivation är något som uppmärksammats 

som en brist inom Lean.174 Vissa menar att strävan efter att hela tiden skapa värde 

genom att effektivisera processerna hämmar den faktiska utvecklingen och att 

möjligheten till att experimentera och reflektera försvinner. Förmågan att hantera 

oförutsatta händelser minskar betydligt i och med att bufferten försvinner inom 

organisationen, både i systemen men också i produktionen. 175 

 

  

                                                             
171 Karlsson, C. & Åhlström, P. (1996). Assessing Changes Towards Lean Production. International Journal of Operations & 
Production Management. vol. 16(2), 24-41. 
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173 Hines, P. Holweg, M & Rich, N (2004) Learning to evolve A review of contemporary lean thinking. International 

Journal of Operations & Production Management Vol. 24 No. 10, 2004 pp. 994-1011 
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4 Empiri 
 

Detta kapitel inleds med en genomgång av lagen om skydd mot olyckor och 

brandmannayrket, vidare följer en organisatorisk översikt av SSBF. Dessa delar är viktiga 

för att ge läsaren en förståelse för det kontext i vilket våra respondenter befinner sig. 

Intervjuer och observationer presenteras narrativt och vi lyfter fram de ämnen vi anser 

mest centrala för studien.  

 

 

4.1 Lagen om skydd mot olyckor 

 
 

För att förstå varför SSBF existerar samt vilka krav som finns på kommunerna att 

tillhandahålla räddningstjänst krävs en genomgång av lagen LSO. Vi har nedan valt ut de 

delar vi anser nödvändiga för att förstå SSBFs uppdrag och de krav kommunerna ställer 

på dem. 

 

Syftet med lagen är enligt första paragrafen att ”… bereda människors liv och hälsa samt 

egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och 

likvärdigt skydd mot olyckor.” Lagen stipulerar vidare att räddningstjänsten skall 

planeras och organiseras så ”att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid 

och genomföras på ett effektivt sätt.”176 

 

Lagen ålägger kommunerna att tillhandahålla räddningstjänst; ”En kommun skall 

ansvara för räddningstjänst inom kommunen…” och lagen definierar i andra paragrafen 

räddningstjänst som; ”… de räddningsinsatser som staten eller kommunerna skall ansvara 

för vid olyckor och överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa skador på 

människor, egendom eller miljön.” SSBF är en organisation som syftar till att motsvara 

detta lagkrav där de tio medlemskommunerna har dragit nytta av tredje kapitlet andra 

stycket där det står att "kommunerna skall ta till vara möjligheterna att utnyttja 

varandras resurser för räddningstjänst.” 177 
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4.2 Brandmannayrket 

 
 

”Att arbeta som brandman innebär mycket mer än att släcka bränder. 

Räddningstjänsten rycker ut vid till exempel trafikolyckor, sjukvårdslarm, 

kemikalieolyckor, olyckor med farligt gods, djurlivräddning och 

oljeutsläpp”178 

 

I Sverige finns idag cirka 18 000 brandmän, 7 000 heltidsanställda och 11 000 

deltidsbrandmän. Dygnet runt står cirka 4200 av dessa beredda att svara på larm från 

samhället. 179  Heltidsbrandmän arbetar i skiftgång där fyra skift ansvarar för 

bemanningen av en heltidsstation, dygnet runt. Deltidsbrandmän arbetar även de i fyra 

skift men har, utöver brandmannayrket, en annan huvudsaklig arbetsgivare. 

Deltidsbrandmannen skall, när denne är i tjänst, snabbt kunna infinna sig på 

brandstationen vid larm.180 

 

Brandmannautbildningen är tvåårig och leds av myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap. Efter avslutad utbildning kan brandmannen, via kommuner eller 

räddningstjänstförbund, söka anställning vid någon av Sveriges räddningstjänster.181 

 

Inom SSBF finns både hel- och deltidsbrandmän. Den huvudsakliga styrkan består av 

heltidsbrandmän, dessa är 570 till antalet.182 Brandmännen arbetar i skiftlag bestående 

av sju till nio brandmän som leds av en brandmästare. Beslutsvägarna och 

organisationen inom SSBF ser ut som följer; det finns 54 brandmannaskift fördelade på 

14 brandstationer varav en är bemannad deltid. Dessa stationer är indelade i fyra 

produktionsområden. På dessa fyra områden finns två insatsledarbilar, dessa utgår från 

Johannes brandstation och bemannas av 16 insatsledare, fyra på varje 

produktionsområde där alla är ansvariga för ett skiftlag och deras brandmästare. Figur 

tre visar befälsordningen inom den operativa delen av SSBF.183 

                                                             
178 http://www.msb.se/sv/Utbildning--ovning/Utbildning/Skydd-mot-olyckor/Att-arbeta-som/ Hämtad 2011-05-02 
179 http://www.soderkoping.se/Boende-miljo/Raddning-och-sakerhet/Raddningstjansten/Arbeta-som-brandman/ 
Hämtad 2011-05-02 
180 Ibid. 
181 http://www.msb.se/sv/Utbildning--ovning/Utbildning/Skydd-mot-olyckor/Att-arbeta-som/ Hämtad 2011-05-02 
182 Intervju med produktionschef lokal produktion 27:e april 2011 
183 Ibid. 
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Figur 2 – Befälsordning SSBF 

De olika stationerna har olika larmfrekvens och det kan röra sig mellan 200 larm hos de 

yttre stationerna och upp till 2000 i Stockholmcity.184 När brandmännen inte svarar på 

larm ligger fokus vid förebyggande åtgärder, tillsyn, övning och underhåll av materiel.185  

 

 

4.3 Storstockholms brandförsvar 

 
 

SSBF bildades 2009 och har som uppdrag att; ”… skapa trygghet för de som bor, verkar 

och vistas i Danderyd, Lidingö, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Vallentuna, Vaxholm, 

Värmdö och Österåker.” 186  Verksamheten bedrivs som ett förbund där de tio 

medlemskommunerna agerar uppdragsgivare och delägare. Verksamheten finansieras 

via medlemsavgifter vilka baseras på invånarantalet i respektive kommun. Förbundet 

består av de två tidigare brandförsvaren Stockholms brandförsvar och södra Roslagens 

brandförsvarsförbund. 

 

4.3.1 Tidigare organisation 

 
SBBF bildades den första januari 2009. Dessförinnan var brandförsvaret i Stockholm 

underordnat Stockholmsstad medan södra Roslagens brandförsvarsförbund redan var 

ett förbund med en gemensam ledning för insatserna i medlemskommunerna. I bilaga 

tre finns de tidigare organisationerna illustrerade med organisationsscheman. 

 

                                                             
184 Intervju med brandman X 18:e april 2011 
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Inom södra Roslagens brandförsvarsförbund var organisationen utformad utifrån 

funktioner, den geografiska uppdelningen var inte synlig i organisationen. Alla delar av 

organisationen hade samma stödfunktioner oavsett var i organisationsschemat 

avdelningen var placerad. Avsaknaden av områdesindelningar i den operativa delen 

visar på förbundets vilja att verka gränslöst inom Södra Roslagens brandförbunds 

gränser. 

 

Stockholmsbrandförsvar var organiserat utefter det geografiska läget och 

stödfunktionerna ligger längre från det operativa arbetet. De lokalt anställda kan själva 

tydligt se vilken del av organisationen han eller hon tillhör och det finns tydliga 

barriärer mellan olika delar av den operativa verksamheten.  

 

4.3.2 Organisationen idag 

 
 

 

 

Figur 3 – Organisationsschema SSBF 

 

Organisationen är idag indelad enligt följande; förbundsledningen sköter kontakten med 

förbundsstyrelsen där de tio medlemskommunerna ingår. Ledningen sköter den 

övergripande driften och ser till att förbundet följer de bestämda uppdrag och mål som 

förbundsstyrelsen sätter upp. Till sin hjälp har förbundsledningen en stab bestående av 

Förbundsledning 

Gemensam 
produktion 

Samhällsskydd 

Beredskap 

SSRC Lokal produktion 

Produktionsområden 

- City 

- Öster 

- Söder 

- Väster 

Förbundsledningens 
stab 



 

40 

sex enheter med olika uppdrag. Här finner vi analys- och utvecklingsenheten vilka 

ansvarar för tolkning av förbundets uppdrag, uppföljning, forskning samt utveckling och 

beslut kring inriktning av verksamheten. 

  

Ekonomienheten har hand om förbundets ekonomistyrning och har arbetsuppgifter 

som framtagande av budget, rapporter och årsredovisning. Enheten fungerar även som 

stödfunktion för budgetansvariga längre ner i organisationen.187 

 

Vidare delas verksamheten in i tre huvudområden, gemensam produktion, lokal 

produktion och Storstockholms räddningscentral (SSRC). Avdelningen gemensam 

produktion delas in i två underavdelningar; samhällsskydd och beredskap och ansvarar 

för ”… övergripande verksamhet som av olika skäl lämpligen hanteras på ett samlat 

ställe”188. Här sker samordningen av verksamheten, rutiner utarbetas och avdelningen 

fungerar som en strategisk enhet som får verksamheten att arbeta åt samma håll. 

Avdelningen har en stor roll i att slutföra fusionsbildningen och skapa en organisation 

med liknande arbetssätt och rutiner vid de olika produktionsområdena.189 

 

Vid avdelningen lokal produktion ligger fokus på den operativa verksamheten i de fyra 

produktionsområdena city, öster, väster och norr. Avdelningen ansvarar för 

genomförandet och uppföljningen av räddningsinsatser samt olycksförebyggande 

arbete i samhället. Produktionsområdena utgör den huvudsakliga kontaktytan gentemot 

invånarna i medlemskommunerna och tillhandahåller nödvändiga resurser för 

räddningsinsatserna inom respektive område. Anställda vid de olika 

produktionsområdena utför även tillsyn och står för rådgivning till invånarna. SSRC står 

för ledningen av förbundets operativa verksamhet och har även hand om kommunernas 

förmåga att hantera kriser. De larm på vilka SSBF svarar förmedlas genom SSRC och här 

sker samordning av förbundets operativa resurser.190 

 

4.3.3 Kostnadseffektivitet och SSBF 

 

För att nå det uppsatta budgetmålet om åtta procent skall besparingar i huvudsak 

genomföras genom ”… beredskaps- och lokaloptimering, minskad övertid samt 

                                                             
187 www.storstockholm.brand.se /om_oss/vad_gor_vi/organisation Hämtad 2011-04-07 
188 Ibid. 
189 Ibid. 
190 Ibid. 
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skalfördelar avseende administrativa stödfunktioner jämfört med tiden före 

förbundsbildningen. På sikt bör även större upphandlade volymer ge förutsättningar 

för ekonomiskt bättre avtal med leverantörer i kommande upphandlingar.”191   

 

Budgetansvaret inom organisationen är starkt decentraliserat. Detta innebär att varje 

budgetansvarig skall ha löpande kontroll över den egna enhetens ekonomiska situation. 

Detta skall enligt den ekonomiskaplanen följas upp månads- och tertialsvis. Om en enhet 

uppvisar negativa avvikelser mot budget skall åtgärder för att komma i balans 

redovisas. I den ekonomiska planen står att läsa att kostnadseffektiviseringen; ”… 

kommer att kräva ökad budgetdisciplin och kostnadsmedvetenhet i organisationen.”192 

 

Organisationen genererar, bortsett från finansiella intäkter, även intäkter från sin 

tillsynsverksamhet. Detta innebär en tillsyn av brandskyddet i byggnader och 

anläggningar som omfattas av krav att bedriva ett aktivt brandskyddsarbete. Ytterligare 

intäkter genereras av avgifter i samband med falsklarm.193 

 

4.3.4 Kostnadseffektivitet i praktiken 

 

Inför verksamhetsåret 2009 genomfördes en rad åtgärder för att möta det på förhand 

uppsatta budgetmålet. Bland annat sades ett antal långtidsvikariat upp, vilket innebar 

en besparing på cirka två miljoner kronor. Vidare bidrog bildandet av en gemensam 

räddningscentral, SSRC, till en rationalisering av den operativa bemanningen vilken 

kunde minskas med fem tjänster. Exempel på ytterligare åtgärder var utfasningen av båt 

139, den stora brandbåten i Stockholms innerstad samt en minskning av den operativa 

bemanningen på Katarina- och Solna brandstation till en ny miniminivå.194 

 

Besparingsåtgärderna för verksamhetsåret 2010 är huvudsakligen en minskning av den 

administrativa styrkan så som stödfunktioner och ledning. Detta skall ske med naturliga 

avgångar, lokalytorna skall optimeras och överflödig yta skall hyras ut.195 I skrivande 

stund har organisationen 796 anställda, att jämföra med de 823 vid förbundsbildandet. 

En minskning av personalstyrkan med 27 anställda, eller 3,2 procent. 

                                                             
191 Budget 2010 och ekonomiskplan 2011-2014 s. 11 

192 Ibid. s. 12 

193 Ibid. 

194 Ibid. 

195 Ibid. 
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4.4 Intervjuer 

 
 
Vi delar in presentationen av våra intervjuer i delarna centralt- och lokalt anställda. 

Under centralt anställda sorterar vi in de intervjuade som arbetar vid SSBFs 

huvudkontor, Johannes brandstation. Under lokalt anställda presenterar vi intervjuerna 

med de anställda som arbetar ute på brandstationerna i de olika produktionsområdena.  

 

För att skapa en översyn till empirin presenterar vi nedan en tabell över vilka vi 

intervjuat, deras titlar och arbetsuppgifter. Det röda sträcket symboliserar indelningen 

av centralt- och lokalt anställda. Intervjun med säkerhetssamordnaren från en av 

medlemskommunerna presenteras löpande i båda delarna. 

 

Titel                  Arbetsuppgifter 
Säkerhetssamordnaren Arbetar inom en av medlemskommunerna. 

Ansvarig för den externa säkerheten och 
sköter kontakten med SSBF för 
kommunens räkning. 

Analyschefen Involverad vid bildandet av SSBF. Ansvarig 
vid södra Roslagens brandförsvarsförbund 
för utredningsarbetet som föregick 
förbundsbildandet. 

Pressansvarige Arbetade under förbundsbildandet med 
fastighetsfrågor och satt med i 
ledningsgruppen. 

Ekonomichefen Ansvarig för hela budgetprocessen samt 
ekonomistyrningen inom SSBF. 

Produktionschefen lokal produktion Ansvarar för den operativa verksamheten, 
de 14 brandstationerna och de nio 
brandvärnen, enheten har 570 anställda. 

Produktionsområdeschefen Ansvarig för den lokala produktionen samt 
budget vid brandstationerna i sitt distrikt. 

Brandman X Rökdykaransvarig brandman. 

Brandman Y Brandman. 

 

Tabell 2 – Presentation av de intervjuade 
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4.5 Centralt anställda 

 
 

Dessa intervjuer genomfördes mellan den 20:e och 27:e april vid SSBFs huvudkontor, 

Johannes brandstation i Stockholm. De intervjuade är ekonomichefen, analyschefen, 

produktionschefen för lokalproduktion samt en pressansvarig. Varje intervju tog cirka 

en och en halv timme att genomföra. 

 

4.5.1 Förbundsbildandet 

 

Vi inledde intervjuerna med att fråga varifrån initiativet till bildandet av SSBF kom ifrån. 

Analyschefen svarar; ”Det kommer från politiskt håll, därifrån kom det första initiativet.” 

Han fortsätter och beskriver en, enligt honom ”speciell resa” där allt inleddes med en 

vilja från Attunda brandförsvar att samverka med Storstockholms räddningscentral 

(SSRC). Denna vilja ledde till att en diskussion om samverkan inom Stockholms län 

påbörjades. När chefen i Stockholms brandförsvar avgick och ersattes med chefen för 

Södra Roslagens brandförsvarsförbund förstod analyschefen vad som var på gång och 

hur politikernas vilja såg ut. Efter en lång process stod det klart att de inledande 17 

kommunerna nu hade reducerats till elva och efter ett sent avhopp från Nacka kommun, 

tio. Pressansvarige; ”… det skulle vara klart innan årsskiftet så det blev några stressiga 

dagar.” Förbundet, SSBF, bildades formellt den första januari 2009. 

 

Vid förbundsbildandet kallades de anställda till stormöten där det informerades om den 

nya organisationen. Vi frågade om dessa möten blev stökiga och fick av analyschefen det 

svårtolkade svaret att ”Det finns exempel på det mesta”, pressansvarige fyller i och 

menar att stormöten inte är en optimal form; ”… det blir svårt att komma till tals och det 

blir inget bra forum för debatt, utan snarare ettriga synpunkter som slängs fram.” 

Analyschefen säger att det som skulle innebära störst omställning för brandmännen, nya 

rutiner och kulturfrågor, togs om hand senare varför detta inte avhandlades på 

stormötena.  

 

4.5.2 Motiv till bildandet 

 
De vi talat med på central nivå säger sig vara positiva till bildandet av SSBF. Enligt 

analyschefen såg representanter från de två tidigare förbunden, Stockholms 
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brandförsvar och Södra Roslagens Brandförsvarsförbund, olika fördelar med 

förbundsbildandet. Han menar att företrädarna från Stockholms brandförsvar såg 

förbundsbildandet som en möjlighet att bedriva mer forskning och specialisering av 

räddningstjänsten. Analyschefen förklarar; ”Samhället kommer att förändras och man 

bygger mycket mer under mark vilket är väldigt komplext för oss när man bygger långa 

tunnlar, om det börjar brinna eller släpps ut kemikalier så blir det ett stort problem för oss 

och en risk vi måste hantera. Man planerar också att bygga väldigt höga hus och det är 

också är en problematik men också annan infrastruktur. Med den riskbild och samhälle vi 

ser framöver måste vi samverka för att ha större ekonomiska muskler för forskning och 

utveckling för att möta de här delarna.” Däremot såg södra Roslagens representanter 

förbundsbildandet som en möjlighet att hålla nere kostnaderna. Detta styrks av 

säkerhetssamordnaren som menar att syftet med förbundsbildandet var att få till en 

mer kostnadseffektiv organisation. Han framhåller även förtydligandet av beställar-

utförare rollen mellan kommun och SSBF som positivt.  

 

Ekonomichefen och produktionschefen för lokal produktion ser möjligheten till 

stordriftsfördelar respektive att ta kontroll över ekonomistyrningen som de största 

fördelarna med förbundsbildandet. Det faktum att förbundet i skrivande stund har ett 

budgetunderskott ser de som en följd av tidigare bristfällig ekonomiskstyrning. 

Produktionschefen lokal produktion; ”… det uppdagades nu när vi fick bättre 

ekonomikunskap in i företaget, för ekonomiplatsen har varit tillsatt av konsulter som 

kanske inte har haft rätt kunskaper och det märker vi nu i efterhand.” Han säger också att 

de anställda inom räddningstjänsten tidigare gick runt i sin egen värld med tron om att 

resultatet varit bra och därmed bara ”… tutat på som vanligt”. 

 

4.5.3 Kostnadseffektivitet 

 

Kostnadsfokus nämns genomgående i intervjuerna, fokus ligger i större utsträckning på 

ekonomin nu än innan förbundsbildandet. Att sprida den ekonomiska kunskapen till fler 

delar av organisationen är enligt ekonomichefen väldigt viktigt för att skapa förståelse 

för den egna organisationen och hur den fungerar. Produktionschefen lokal produktion 

menar att medvetenheten om att resurserna numer är begränsade, kanske inte alltid 

finns där. ”Tidigare i offentlig verksamhet så har nog tänket varit att det är någon annans 

grejer, det löser sig, vi får bara en ny bil om den andra går sönder. Det är någon annans 

pengar. Vi ska ha samma medvetenhet som i privata företag […] Vi måste få förståelsen för 
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att allt vi gör påverkar oss själva och därmed också min anställningstrygghet i grund och 

botten.”. 

 

Produktionschefen lokal produktion exemplifierar hur han anser att SSBF måste tänka 

utifrån ett större ekonomiskt perspektiv, ”Vad skulle det kosta om vi stänger av 

Stockholm södra, tågstationen? Vi måste vara effektiva när vi har stängt av ett tåg spår 

och på intet sätt fördröja avspärrningen. Man måste hela tiden, om det går, leda om 

trafiken, måste ha en dialog med polisen. Det ska aldrig gå ut över säkerheten men man 

ska tänka på alternativen, alltid säkerheten först men också tänka på den ekonomiska 

aspekten.” Det är så brandmästarna måste tänka när de åker ut till en olycksplats. 

 

Analyschefen fortsätter; ” … man pratar ju mycket om att den operativa förmågan inte 

ska sänkas, men det betyder inte att det inte ska bli färre, man kan matcha det med bättre 

utrustning. Personalplaneringen kan bli bättre då det är fler som kan täcka upp när det 

saknas folk.”   

 

4.5.4 Hierarkier 

 

Det framgår att den nya organisationen som bildades, i och med grundandet av SSBF, ses 

på olika sätt av den centralt anställda personalen. Vissa menar att det inte varit några 

större förändringar, andra anser att det lett till en mer komplex organisation med längre 

kommunikationsled. Analyschefen, med ett förflutet i Södra Roslagens 

brandförsvarsförbund, menar att han upplever SSBF som mer hierarkisk men anser att 

detta är en naturlig effekt när organisationen växer. Pressansvarige med ett förflutet i 

Stockholms brandförsvar tycker sig inte märka någon större skillnad. 

 

Produktionschefen lokal produktion påpekar att mycket ansvar och befogenheter har 

delegerats ned i organisationen. Det har blivit färre chefer men deras uppgifter har blivit 

mer utkristalliserade och i vissa fall mer omfattande. Ansvarsfördelningen är en 

förutsättning för att lyckas med kostnadseffektiviseringen menar han. 

 

4.5.5 Framtiden 

 

En delad uppfattning hos personalen på central nivå är att förbundet i framtiden 

kommer utökas till ett länsförbund. Viljan från både tjänstemän som politiker finns. 



 

46 

Pressansvarige förklarar; ”När man har hela resurskakan i sin hand så kan man ju också 

optimera den på ett effektivare sätt, man behöver inte ta så stor hänsyn till samordning 

om det nu är operativa resurser eller brandstationsresurser eller vad det nu är för 

någonting. Då har man all kraft i sin hand och så fördelar man på det sätt så det blir 

effektivast, nu är det organisationsgränser som begränsar den effektiviseringen […] jag är 

övertygad om att det är förträffligt om man skalar upp det här till länet.”  

 

 

4.6 Lokalt anställda 

 
 

Intervjuerna ägde rum mellan den fjärde och 18:e april och genomfördes på plats vid 

brandstationerna. De intervjuade är två brandmän, varav den ene tidigare arbetade 

inom Stockholms brandförsvar och den andre inom Södra Roslagens 

brandförsvarsförbund samt en produktionsområdeschef för ett av de fyra distrikten 

inom SSBF. 

 

4.6.1 Förändringar sedan bildandet 

 

Intervjuerna inleddes med att fråga om de lokalt anställda upplever att organisationen 

har förändrats sedan bildandet av SSBF. Intrycken hos de anställda varierar, men en 

åsikt som är gemensam för samtliga intervjuade på lokal nivå är att förbundsbildandet 

inneburit förändringar, att ett ekonomiskt fokus genomsyrar organisationen idag. Ett 

exempel på detta är att budgeten som tilldelas Täby, enligt Produktionsområdeschefen, 

har blivit mindre till följd av att SSBFs ekonomi redan är ansträngd, ”… vi har ett 

släpande budgetunderskott som antagligen kommer slå mot oss i framtiden då det måste 

tas igen […] Dessutom tittar vi på saker som tv-abonnemang och leasingavgifter för bilar. 

Vi plockade bort fruktkorgarna då det visade sig kosta en halv miljon totalt i förbundet. 

Massagefåtöljer är ett annat exempel på något som prutades bort, även om man tidigare 

haft råd med det.”  Detta mottogs inte väl på brandstationerna då detta upplevdes som 

små kostnader i sammanhanget. 

 

”Ja, det har ju skett mycket. Vi som har jobbat i Stockholm länge vi känner väl att det har 

skett en del förändringar som inte vi var så vana med.” Detta svar får vi av brandman X 

när vi frågar hur SSBF har förändrats, vi ber honom utveckla sitt svar. Brandmannen 

svarar att personalstyrkan på stationen där han arbetar har reducerats från nio till sju 
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brandmän och utrustningsmässigt har en av de tidigare två brandbilarna försvunnit, 

återstår gör en släck- och en stegbil. ”När jag började så trodde man att brandförsvaret 

var en helig ko, att neddragningar och sådant inte skulle drabba oss men så har det ju 

blivit hos oss också, man ska ju spara pengar.” Neddragningen på operativ personal har 

också inneburit införandet av så kallade taktiska enheter, detta innebär att en bil med 

tre brandmän svarar på ett larm för att när de väl är på plats göra en bedömning om 

huruvida ytterligare resurser skall kallas in.  

 

Brandman Y instämmer och menar att SSBFs fokus på kostnadseffektivitet yttrar sig i en 

frustration bland kollegorna då organisationens uppmärksamhet skiftat från den 

operativa, skadeavhjälpande delen och mycket krut läggs på projekt och ”sådana här 

grejer som ska vara politiskt korrekta så som mervärde och mångfald”. Vidare berättar 

brandman Y att det nu är svårare att få ut semester och att personalplaneringen blivit 

striktare för att hålla nere övertidskostnaderna. Detta har även inneburit att de 

obligatoriska övningarna, som alla brandmän regelbundet måste genomföra, idag sker 

enskilt. Tidigare övade alla i gruppen tillsammans, detta har dock ändrats för att inte 

behöva kalla in extrapersonal som ska täcka upp den enhet som är ute på övning; ”Man 

övar med några helt andra och då slipper man ett kvällspass, detta gör man för att slippa 

övertid”. 

 

4.6.2 Påverkan på säkerhetsarbetet 

 

Vi frågar om besparingsåtgärderna har påverkat de lokalt anställdas möjligheter till att 

utföra räddningsuppdrag. Produktionsområdeschefen svarar att så inte är fallet idag, 

men han ser en risk att de i framtiden får skära ner på vissa specialuppdrag som de 

enligt lagen om skydd mot olyckor inte behöver utföra, vi ber 

Produktionsområdeschefen utveckla; ” … till exempel har Stockholm vatten behov av 

underjordsarbete, så vi får utbildning på deras utrustning för att genomföra det. 

Visserligen får vi in en hel del extra inkomster men det täcker inte de kostnader och den 

kraft som man lägger ned på det. Det är mycket egen ambition i de uppdrag som görs och 

inte styrt av regelverk.” Produktionsområdeschefen menar att det är mer fokus på 

kärnverksamheten idag och att utåtriktad verksamhet så som informering av 

allmänheten har förändrats i sitt upplägg då resurserna har minskat. 

Produktionsområdeschefen anser dock att kvaliteten på räddningstjänsten inte skall 
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påverkas, det finns tydliga mål; ”och skulle vi inte nå dem så betalar vi extra för att få in 

de resurser som krävs.” 

 

Brandman X svarar med ett exempel på en händelse där han tycker att besparingarna 

har inverkat på det operativa arbetet. Det rör sig om en radhuslänga i Södertälje som 

brunnit och där första styrka på plats var en taktisk enhet med tre brandmän. Under 

släckningsarbetet kom ingen från allmänheten till skada, däremot ådrog sig tre 

brandmän skador.196 Brandman X poängterar att han inte har några fakta i ärendet men 

påtalar det faktum att första styrkan på plats endast bestod av tre man. ” … det är tre 

stycken som kommer dit och det brinner så det dånar och efter en kvart så kommer nästa 

styrka då. Den första kvarten är så viktig, det är så vi känner vi som jobbat länge att vi vill 

ju vara starka direkt, så att säga.”  Vi ber om ytterligare exempel och brandman X ger ett 

exempel från ytterstationerna där brandmännen nu kör och opererar stegbilen 

ensamma.  ”… när vi gör en stegresning har vi ju alltid en säkerhet med en som sitter i 

podiet, en som styr som alltid kan ta över styrningen om från den som är i korgen. Och det 

är ju en säkerhetsfråga, om det skulle hända något en övertändning eller något så ska ju 

den i podiet kunna dra ner sin kompis snabbt. Är man ensam så är det ju helt kört. Vi kan 

inte förstå hur de har tänkt där…” Detta nämner även brandman Y som ett exempel på 

besparingsåtgärder som kan påverka de anställdas och allmänhetens säkerhet. 

 

Säkerhetssamordnaren menar att en nackdel med det större förbundet är att den goda 

lokalkännedom som fanns hos distriktscheferna, och den mer personliga kontakten med 

dessa, delvis försvunnit. 

 

4.6.3 Ensningen och löpningar 

 

”Jag menar, skulle man för tio år sen sagt att du skall löpa till 

Vallentuna ikväll, då tänkte vi ju – vadå? Världens ände? Där tar de 

hand om kossorna… ” – Brandman X 

 

Ensningen innebär att rutinerna på stationerna och de anställdas arbetssätt skall vara 

enhetliga så att en brandman snabbt kan anpassa sig till en station som denne vanligtvis 

inte arbetar vid. Detta skall möjliggöra så kallade löpningar inom SSBF. Löpningarna 

innebär att en brandman byter station vid behov för att täcka upp en undertalig enhet 

                                                             
196 http://www.dn.se/sthlm/kraftig-radhusbrand-i-sodertalje Hämtad 2011-05-05 



 

49 

vid exempelvis oväntad frånvaro. Ensningen av rutinerna tas fram på central nivå i 

organisationen. Produktionsområdeschefen menar att detta underlättar 

personalplaneringen och håller nere personalkostnaderna. Han menar att löpningarna 

inledningsvis sågs med viss skepsis hos brandmännen men att det idag går bra. Det har 

även funnits tankar inom organisationen att genomföra liknande omförflyttningar med 

utrustningen för att möta säsongssvängningar, denna åtgärd är ännu i sin linda. 

 

4.6.4 Ensningens effekter på inflytandet 

 

Ensningen har inneburit att stationernas och de olika gruppernas chans att ta fram egna 

rutiner minskat. Vi frågar Produktionsområdeschefen hur brandmännens möjlighet att 

påverka organisationens rutiner, åtgärder och arbetssätt ser ut och får till svar att 

påverkningsmöjligheten är rätt liten. Tidigare fanns möjlighet till lokala rutiner men i 

och med förbundsbildandet och ensningen försvann detta. 

 

Brandman X pekar på de tv skärmar som sitter uppmonterade i det rum vi befinner oss 

i; ”Om du ser de där tv-skärmarna de monterat upp nu på brandstationerna… Det är lite 

hjärntvätt… de matar in det vi skall läsa där. Det är så de kommunicerar, det de vill 

förmedla det kommer där. Jag känner väl att det är längre, de känns längre bort nu än 

tidigare.” Han menar att det var lättare att påverka beslut innan bildandet av SSBF. Det 

rådde en annan stämning i organisationen tidigare och brandmännen kunde gå upp till 

chefen direkt om det var något de ville dryfta, det fanns inte så många mellanchefer 

tidigare. Han berättar vidare att han upplevde brandmännen som ett starkare kollektiv 

förr, för att exemplifiera detta berättar brandman X en anekdot om hur alla brandmän 

sa upp sig 1989 för att påverka ledningen och få sin röst hörd. Att detta förändrats tror 

han har att göra med att brandmännen idag är mer utsatta och försiktiga då de är rädda 

att mista sin tjänst, eller bli förflyttade. Vidare menar brandman X att larmfrekvensen 

hos de olika stationerna var en anledning till att rutinerna tidigare skiljde sig åt mellan 

stationerna. En station med 2000 larm per år utvecklar egna sätt att arbeta på jämfört 

med en station som svarar på 200 larm per år. 

 

Ensningen av organisationen har, enligt Brandman Y, lett till att allting standardiserats 

mer, en enhetlighet i organisationens arbetssätt har uppstått. Detta har dock fått till 

följd att möjligheten för brandman Y och hans kollegor att ta fram nya rutiner och 

arbetssätt har minskat. Han menar att han upplever ett motstånd från organisationen 
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och att många inte orkar ta tag i rutinändringsförslag och dylikt på grund av detta. 

Organisationen upplevs som mer toppstyrd och svårare att påverka idag än tidigare. 

4.6.5 Vi och dom 

 

Båda brandmännen menar att en vi och dom känsla finns och har förstärkts genom 

bildandet av SSBF. Det råder en ovisshet bland brandmännen som inte vet vad de 

centralt anställda på Johannes brandstation arbetar med. Brandman Y säger; ”… de 

administrativa har jag ingen riktigt bra uppfattning om hur många de är, vilka olika 

avdelningar som finns och vad de gör för något. Man ser ganska ofta på intranätet att; nu 

har vi anställt tre nya brandingenjörer till enheten för samhällsberedskap och det säger 

mig absolut ingenting, jag har ingen aning om vad de skall göra eller hur många de är.” 

Han menar att omorganisationen har lett till att barriärerna mellan de olika delarna 

förstärkts och att det hos brandmännen råder ”… en ganska allmän uppfattning att det 

anställs ganska mycket personal till det administrativa”. Brandman X instämmer; ”Det 

har blivit mer stelbent nu, lite mer formellt. Hela tänket uppifrån chefspositionen ner till 

oss på golvet.”  
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5 Analys 
 

I följande kapitel analyseras vår empiri med hjälp av den referensram vi ställt upp. Vi 

utgår från teorierna om NPM och Lean för att påvisa att SSBFs arbete med 

kostnadseffektivitet bär drag av dessa. Vidare diskuteras detta ekonomiska fokus och den 

påverkan det kan ha på en HRO utifrån Perrows och Weick & Sutcliffes modeller. 

 
 
 

5.1 New Public Management och Lean production inom SSBF 

 

 

I den här delen av analysen kommer vi argumentera för, och visa på, att de ekonomiska 

förändringarna som genomförs inom SSBF sammanfaller med NPM och de underteorier 

som ryms i detta samlade begrepp. Vi fortsätter med att exemplifiera 

besparingsåtgärderna genom att analysera dem utifrån ett Lean perspektiv, vilket är en 

av de teorier vi anser ingå i NPM.  

 

5.1.1 NPM 
 

Genom att använda Hoods 197  sju karaktärsdrag för NPM och ställa dessa mot 

förändringarna som genomförs inom SSBF ska vi utröna i vilken utsträckning 

ekonomistyrningen lämnat den traditionella progressiva administrationsläran.  

 

I och med bildandet av SSBF har en ny organisation skapats där det finns andra mål och 

en ekonomistyrning som inte påminner om hur det tidigare var inom räddningstjänsten. 

En tydligare budgetfördelning har införts där ansvaret över ekonomin följer med ut till 

brandstationerna och dess Produktionsområdeschef. Den tydligare ansvarsfördelningen 

ökar kontrollen över kostnaderna vilket, i linje med Hoods198  syn på NPM, gör hela 

organisationen mer medveten om den ekonomiska aspekten. Denna medvetenhet skall 

medföra en effektivare resursanvändning. Att det ekonomiska ansvaret finns hos den 

person som faktiskt kan påverka, och blir utvärderad av resultatet, ger ytterligare 

incitament för Produktionsområdeschefen att effektivisera sin del av organisationen. 

                                                             
197 Hood, C. (1991) 

198 Ibid. 
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Möjligheten till att påverka lyfter Lee & Haque199 fram som en viktig del för att 

ansvarsfördelningen skall ge effekt.  

 

5.1.2 Minskade resurser 
 

Ledarskapet har renodlats och blivit tydligare strukturerat, något som visar sig i och 

med den ansvarsfördelning som inte tidigare funnits. Exempel på det är att de delarna 

av budgeten som produktionsområdeschefen kan påverka har han eller hon också 

resultatansvar för. Genom att delegera ansvaret sprids medvetenheten om SSBFs 

ekonomi och en förståelse för hur det är möjligt att påverka resultatet ger ett incitament 

till att öka effektiviteten och minska resursspill. Hood200 menar att en förutsättning för 

att lyckas med ansvarsfördelningen och få de anställda att fokusera på resultatet är att 

den som ansvarar över budgeten också har mandatet att styra sin del av verksamheten, 

något som Produktionsområdescheferna idag har. Produktionsområdeschefen 

utvärderas efter om budgeten är uppnådd eller ej, detta i samverkan med att den 

enskilde brandmannen får större ekonomiska kunskaper genom utbildning bidrar till en 

medvetenhet om hur den lokalt anställdes handlande kan påverka den egna 

organisationens ekonomi och därmed den egna arbetssituationen.  Enligt 

Ekonomichefen och Produktionschefen lokal produktion är utbildning, för att öka den 

ekonomiska medvetenheten på lokal nivå, något som ligger högt på dagordningen. 

 

Att tydliggöra standards för att leda arbetet framåt är också en viktig del av NPM, just 

standardiseringen är något SSBF jobbat intensivt med. Detta arbete bottnar i ensningen 

av rutiner, men också i standardiseringen av de ekonomiska kunskaperna och systemen. 

Ytterligare en viktig aspekt är målsättningarna. Enligt Hood201 krävs det tydliga mål för 

att kunna mäta utveckling och framgång. SSBF har genom sitt 

kostnadseffektiviseringsmål ett övergripande mål men utöver det så har också delmål 

stakats ut som skall leda SSBF mot det slutgiltiga målet med en kostnadsreducering om 

åtta procent av budget. 

 

För att spara på resurserna har SSBF börjat åka med mindre enheter vid vissa larm, det 

gör att fler bränder kan bekämpas samtidigt med samma personalstyrka, bemanningen 

                                                             
199 Lee, E. & Haque, S. (2006) 
200 Hood, C. (1991) 
201 Ibid. 



 

53 

har också minskat på vissa stationer. Hood202 anser det viktigt att agera konsekvent och 

sparsamt i resursanvändningen, något SSBF gör genom att förändra arbetssätten och 

rutinerna i organisationen. Personalkostnader utgör en stor del av SSBFs totala 

kostnader och därför arbetas det hårt med att minska övertiden hos brandmännen, 

förändringar som inte alltid är så uppskattade från den lokalt anställda personalen. Det 

krävs att SSBF inte viker sig för den press brandmännen lägger på organisationen 

genom facken som för deras talan. Innebörden av budgetdisciplinen och det mer 

sparsamma sättet att använda resurserna är att mer blir gjort med mindre.  

 

Förbundets storlek spelar också en viktig roll. I en större organisation blir 

förhandlingsmöjligheten mot externa säljare betydligt bättre, då volymerna i inköpen 

blir högre. Det skapar en stordriftsfördel för SSBF då fler leverantörer vill vara med och 

dela på den större kakan, konkurrensen dem emellan resulterar i ett bättre pris för 

SSBF. Att skapa konkurrens för att priset skall bli lägre är en av grundpelarna i Hoods203 

resonemang för NPM och hur den offentlig förvaltningen blir influerad av den privata 

sektorn. 

 

5.1.3 Lean production 
 

En av de viktigaste aspekterna i införandet av Lean i en produktionskedja är samarbetet 

med personalen. Att vara lyhörd på de förslag och åsikter som finns längst ner i 

organisationen är, enligt Karlsson och Åhlström204, ett sätt att lyfta effektiviteten i 

produktionen och ett effektivt sätt att minska resursspill. Inom SSBF har utvecklingen 

tagit en annan riktning då de lokalt anställda vi talat med upplever att möjligheten till 

inflytande minskat i och med bildandet av SSBF. God kommunikation mellan nivåerna i 

organisationen är en avgörande faktor för att utvecklingen skall gå framåt. 

 

SSBFs tydliga fokus på ensningen av rutiner ser vi som ett tecken på införandet av Lean i 

organisationen. Ensningen innebär standardiseringar av arbetssätt och tydligare 

fastslagna arbetsuppgifter. Standardiseringen bidrar, enligt Saha och Ward205, till att 

resurspillet minskar då det inte förekommer några onödiga rörelser, eller osäkerhet 

kring var verktygen finns i bilen som leder till väntan. Den tydligare rollfördelningen gör 

                                                             
202 Hood, C. (1991) 
203 Ibid. 
204 Karlsson, C. & Åhlström, P. (1996) 

205 Shah, R, & Ward, P. (2007) 
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också att en enskild brandman kan byta station utan att behöva anpassa sig till lokala 

rutiner och regler. Genom standardiseringen skapas en personalbuffert där fler kan 

hoppa in när det behövs. Womack och Jones206 argumenterar för standardiseringen då 

det gör produktionen mindre känslig eftersom fler kan utföra samma arbete. 

Analyschefen räknar på vilken personalkvot som är nödvändig för att hela tiden vara 

fullt bemannade, något som står klart är att det inte behövs lika många brandmän på 

passen som tidigare och på så vis har övertiden minskat. 

 

Den effektivare resursanvändningen som Lean förespråkar har också resulterat i 

bildandet av taktiska enheter som endast består av tre brandmän istället för de 

ordinarie fem. Denna enhet gör på plats en bedömning om de kan hantera situationen 

på egen hand eller om ytterligare resurser krävs, vilket går i linje med Lee och Haques207 

argument för hur NPM leder till högre effektivitet och produktivitet. Detta frigör 

resurser som kan svara på andra larm istället för att kalla in övertidspersonal. Vi ser det 

som ett tydligt tecken på den sparsamhet i resursanvändandet Hood208 argumenterar 

för. Men vi drar också paralleller till Lean där Womack och Jones209  menar att 

produktionen endast ska använda den mängd resurser som skapar ett värde för kunden. 

Kunden är i SSBFs fall alla som behöver assistans av räddningstjänsten men också 

samtliga skattebetalare inom de tio medlemskommunerna. 

  

Vi ser klara skillnader i hur personalen bemöter och förhåller sig till effekterna av NPM 

och Lean som visar sig inom SSBF. Det finns två tydliga utgångspunkter som skiljer sig 

mellan den centralt och lokalt anställda personalen. I de intervjuer som genomfördes 

med centralt anställda fanns ett tydligt fokus på ekonomi där många ekonomiska termer 

användes flitigt. Ett exempel på detta är när presschefen talar om att optimera 

resurskakan på ett effektivare sätt. Det råder tydliga influenser av NPM på central nivå 

inom SSBF men vi upplever att den inte har förmedlas ut i organisationen på ett sådant 

sätt att den fått fäste bland de lokalt anställda. Att den kommunikationen inte finns 

internt i SSBF innebär ett problem för den fortsatta utvecklingen. Inom Lean bottnar 

effektiviseringarna ofta, enligt Karlsson och Åhlström210, i idéer från personal längre ned 

i organisationen, då krävs en tydlig kommunikation mellan de centralt och lokalt 

anställda för att lyckas. 

                                                             
206 Womack, J., P. & Jones, D., T. (2003) 

207 Lee, E. & Haque, S. (2006) 
208 Hood, C. (1991) 
209 Womack, J., P, & Jones, D., T. (2003) 

210 Karlsson, C. & Åhlström, P. (1996) 
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På samma sätt som de ekonomiska termerna är vanligt förekommande i intervjuer med 

centralt anställda är begrepp hemmahörande från HROs vanliga när intervjuer med de 

lokalt anställda genomfördes. Ett stort fokus ligger på diskussioner om säkerheten, både 

för egen personal men också för allmänheten. Säkerheten lyfts upp som ett trumfkort i 

förhållande till de ekonomiska krav som nu ställs på SSBF, detta är inte unikt för SSBF 

utan, enligt Libuser 211 vanligt förekommande inom HROs. Det skämtas på lokal nivå 

över de ansträngningar som genomförs för att sprida information från centralt håll till 

de lokalt anställda. Brandman X refererar till det som ”hjärntvätt” och åsyftar de tv 

skärmar som finns uppmonterade på brandstationen. Att personalen inte får tid att 

tänka själv är en återkommande kritik mot Lean. 212 Även om ord som ensning många 

gånger nämns med en negativ klang på lokal nivå så medger de vi intervjuat att det även 

har sina fördelar, ett exempel på detta är löpningarna. Enligt brandman X var detta 

tidigare otänkbart men han framhåller ändå dess positiva sidor och menar att det nu ses 

som en lärorik och uppskattad erfarenhet. 

 

Det finns en klar skillnad i vilken vikt de olika aspekterna, ekonomi och säkerhet, ges i 

argumenten under de olika intervjuerna. Från centralt håll argumenteras det främst för 

att ekonomin måste bli bättre och det leder till effektiviseringar, men att det inte skall 

påverka säkerheten. Från lokalt anställda handlar det främst om att säkerheten måste 

gå först, kostnaderna i andra hand. Det visar sig väl i Produktionsområdeschefens 

uttalande om vad som händer när det finns en risk att inte nå målen för 

räddningsinsatserna; ”… skulle vi inte nå dem så betalar vi extra för att få in de resurser 

som krävs.” 

 

 

5.2 SSBF som HRO 

 
 
I följande del av analysen vill vi påvisa hur SSBFs arbete mot en mer kostnadseffektiv 

organisation i enlighet med NPM och Lean påverkar SSBFs egenskaper som HRO. 

  

                                                             
211 Libuser, C., B. (1994) 
212 Smart, P., K. et al. (2003) 
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5.2.1 Ensning och påverkan 
 
 

Weick och Sutcliffe213 menar att för att HROs skall fungera och kunna agera mindful så 

ska det finnas en rapporterande kultur där upptäckten av misstag och åtgärdsförslag 

uppmuntras. Denna saknas idag enligt de lokalt anställda inom SSBF. De intervjuade 

brandmännen menar att deras chans till påverkan i och med förbundsbildandet 

försvunnit. Brandman Y berättar att många rutinändringsförslag stannar vid fikabordet 

och att de upplever ett motstånd från organisationen när de vill framföra sina åsikter. 

Brandman X menar att kommunikationen inom SSBF är ensidig då han pekar på de tv-

skärmar som finns uppmonterade på brandstationen. Genom dessa, menar han, sker 

den huvudsakliga kommunikationen mellan de centralt- och lokalt anställda. Även 

produktionsområdeschefen styrker detta då han menar att brandmännens chans till 

påverkan är liten. Att lyssna till personalen och ta till sig deras förbättringsförslag är, 

som tidigare nämnts i analysen, en central del inom Lean.214 

 

Ensningen av rutinerna utarbetas nu istället centralt, av de anställda vid lokal 

produktion på SSBFs huvudkontor, vilket medför att brandmännen blir mer 

detaljstyrda. Detta i sin tur leder till att interaktionen med systemet, enligt Perrow,215 

blir komplexare. Brandmännens chans till att ta fram egna rutiner försvinner och ersätts 

av på förhand bestämda arbetssätt. Perrow 216  menar att detta medför mindre 

möjligheter till anpassning när olyckan väl är framme. Brandmännen framhåller vikten 

av att kunna ta fram och arbeta efter egna rutiner och anger de olika stationernas 

larmfrekvens som en orsak till detta. På en station med 200 larm per år finns möjlighet 

att arbeta efter andra rutiner än vid en station som svarar på över 2000 larm per år. 

 

Vi hävdar att SSBFs fokus på kostnadseffektivitet har lett till ett tätare kopplat system än 

tidigare. Överkapaciteten och redundansen har fått stryka på foten i besparingsivern. 

Antalet utryckningsfordon har enligt de lokalt anställda reducerats på vissa stationer 

samtidigt som personalstyrkan har minskat och taktiska enheter har införts. Backup 

finns inte längre naturligt inom SSBF på det sätt det funnits tidigare.  

 

                                                             
213 Weick, K., E. & Sutcliffe, K., M. (2007) 

214 Karlsson, C. & Åhlström, P. (1996) 
215 Perrow, C. (1999) 
216 Ibid. 
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” … det är tre stycken som kommer dit och det brinner så det dånar och 

efter en kvart så kommer nästa styrka då. Den första kvarten är så viktig, 

det är så vi känner vi som jobbat länge att vi vill ju vara starka direkt, så 

att säga.” – Brandman X 

 

I sitt exempel om branden i radhuslängan i Södertälje217 ger brandman X uttryck för den 

minskade backup som räddningstjänsten nu arbetar med. Den taktiska enhet bestående 

av tre brandmän som sändes till platsen för att bedöma om ytterligare resurser var 

nödvändiga visade sig oförmögen att släcka den brand de stod inför. Här ställdes 

brandmännen inför ett val, antingen väntar de in förstärkning för att kunna genomföra 

en säker släckning. Detta skulle dock innebära att stora materiella värden gått förlorade.  

Alternativet var att brandmännen själva tog sig an branden, vilket i detta fall resulterade 

i skador på brandmännen.  

 

Detsamma gäller bemanningen av stegbilarna som både brandman X och Y tagit upp. 

Istället för att bemanna stegbilen med två man, vilket var brukligt förr, bemannas denna 

nu endast av en brandman. Detta leder enligt de intervjuade brandmännen till en fara 

för den anställde som inte längre har en kollega som kan styra korgen där brandmannen 

arbetar. Vid en övertändning där en brandman skadas i korgen finns därför ingen som 

kan ta ner honom eller henne. Detta är i linje med teorierna i Lean218 där fokus ligger på 

att eliminera resursspill och att ha en mager organisation som inte utför några onödiga 

moment, men innebär ett tätare kopplat system vilket enligt Perrow219 leder till att SSBF 

nu endast kan ta hand om de olyckor de på förhand var designade att motverka.  

 

Vi tycker oss se en förflyttning i Perrows matris, där författaren påvisar att 

kombinationen av ett tätt kopplat system och en komplex interaktion med detsamma 

innebär att risken för normal accidents ökar. Med normal accidents avser författaren 

oundvikliga händelser med potentiellt katastrofala effekter. Vi ser en förflyttning där 

SSBF rör sig från den tredje kvadranten mot den andra kvadranten där beslutsfattandet 

är centraliserat och order och rutiner följs slaviskt. Kombinationen av ett tätare kopplat 

system och en komplexare integration är något som Perrow menar att HROs bör 

undvika.   

 

                                                             
217 http://www.dn.se/sthlm/kraftig-radhusbrand-i-sodertalje Hämtad 2011-05-05 
218 Shah, R. & Ward, P. (2007) 
219 Perrow, C. (1999) 
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Figur 4 – SSBFs förflyttning i Perrows matris 

 

Figuren förklarar hur vi menar att SSBF rör sig i matrisen. Utgångsläget är en 

uppskattning om hur organisationen tidigare såg ut, det centrala, och det vi vill 

framhäva är förflyttningen. SSBF har gått från en HRO med ett löst kopplat system och 

en enkel interaktion med systemet till motsatsen. Denna förflyttning innebär att risken 

för normal accidents ökar på grund av att brandmännen har liten möjlighet till 

improvisation när olyckan väl är framme. Denna improvisationsförmåga har försvunnit 

genom de enskilda övningarna och ensningen av SSBFs rutiner där arbetssätten på 

förhand är bestämda, något vi menar hämmar brandmännens förmåga att fatta egna 

beslut och anpassa dessa till en specifik situation.  

 

5.2.2 Improvisationsförmågan och övningar 
 
 

”Man övar med några helt andra och då slipper man ett kvällspass, detta 

gör man för att slippa övertid.” – Brandman Y 
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Att kunna improvisera vid olyckor är något Weick220 framhåller som viktigt för HROs. 

Vikten av denna förmåga påvisar författaren i sin analys av the Mann Gulch disaster. 

Improvisationsförmågan stärks enligt Weick221 genom övning med gruppmedlemmarna. 

Förr övade brandmännen gemensamt med den egna gruppen och vid dessa övningar 

fanns en styrka som täckte upp för den övande styrkan. SSBFs ökade fokus på 

personalplanering för att hålla nere personalkostnaderna har dock medfört att de 

anställda nu övar med andra än de som ingår i den egna gruppen. Detta kan enligt 

Weick222 och Lind och Rennstam223 leda till att gruppens agerande vid en olycka 

påverkas negativt. Brandmännen i Mann Gulch drabbades av panik när situationen 

urartade, kommunikationen brast och de naturliga rollerna inom gruppen fungerade 

inte på grund av bristfällig övning.  

 

Även löpningarna inom SSBF kan medföra att en grupp brandmän som tidigare inte 

arbetat tillsammans hamnar i en krissituation där gruppens prestationsförmåga 

påverkas negativt av utebliven gemensam övning. Även Lind och Rennstam224 hävdar att 

övning är en nyckelfaktor för att en grupp skall kunna arbeta effektivt. Detta är något vi 

menar att SSBF bör ha i åtanke när övningarna i framtiden planeras. 

 

5.2.3 Från mindful till mindless? 
 

Vi tycker oss se tydliga effekter av kostnadseffektiviseringen på Weick och Sutcliffes225 

kriterier för att en HRO skall fungera mindful. Vi väljer att ta upp tre av kriterierna som 

vi anser ha påverkats mest av SSBFs kostnadsfokus. Som vi nämnt tidigare tycker vi oss 

se att den rapporterande kulturen inom SSBF inte existerar längre. Brandmännen 

upplever organisationen som svårare att påverka nu än tidigare. Brandman Y säger sig 

till och med uppleva ett motstånd från organisationen när det gäller att ta till sig 

rutinändringsförslag. Detta har påverkat det första kriteriet; preoccupation with failure 

(fokus på misstag), negativt. Denna egenskap innebär att organisationen skall vara 

lyhörd för alla signaler som tyder på att misstag inträffar. Vi menar att egenskapen finns 

kvar på lokal nivå men att den inte längre kommuniceras uppåt i organisationen. 

                                                             
220 Weick, K., E. (1993) 
221 Ibid. 
222 Ibid. 
223 Lind, J-L. & Rennstam J. i Alvesson, M. & Sveningsson, S. (2007) 
224 Ibid. 
225 Weick, K., E. & Sutcliffe, K., M. (2007) 
 



 

60 

 

Arbetet med att enhetliggöra organisationens rutiner, ensningen, har påverkat det 

andra kriteriet; reluctance to simplify (ovilja att förenkla). Bogue226 menar att “ … när 

förenklingar och rutiner skapas inom HROs begås de allvarligaste misstagen” SSBFs 

skapande av standards och rutiner utefter vilka brandmännen skall arbeta menar vi 

innebär en förenkling. HROs skall enligt Weick och Sutcliffe227 undvika detta då misstag 

lätt bäddas in i dessa rutiner och förenklingar. Författarna menar att i dessa rutiner och 

förenklingar kan information förbises vilket innebär att misstag aldrig upptäcks. Ett 

exempel på detta kan vara bemanningen av stegbilen, då nu endast en brandman 

opererar denna kan olyckor lätt hända.  

 

Vi kan också se att det sista kriteriet; deferance to expertise (respekt för kunskap), där 

beslutsfattandet inom organisationen förflyttas till den som har mest kunskap om 

situationen kan ha påverkats i och med att organisationen, enligt de lokalt anställda, 

idag är mer toppstyrd än tidigare. Beslutsfattandet sker i toppen av organisationen 

vilket kan medföra att beslutsfattandet vid olyckor inte förflyttas naturligt till den som 

har mest kunskap om förloppet. Här finner vi dock att åsikterna går isär, 

produktionschefen för lokal produktion menar att ansvar och befogenheter har 

delegerats ner i organisationen och att det blivit färre chefer. Vad detta beror på är svårt 

att uttala sig om men vi kan anta att den bristfälliga kommunikationen inom SSBF spelat 

in, ansvarsstrukturen är långt ifrån självklar för de lokalt anställda vilket brandman Y 

också intygar: 

 

”… de administrativa har jag ingen riktigt bra uppfattning om hur många 

de är, vilka olika avdelningar som finns och vad de gör för något. Man ser 

ganska ofta på intranätet att - nu har vi anställt tre nya brandingenjörer 

till enheten för samhällsberedskap och det säger mig absolut ingenting, 

jag har ingen aning om vad de skall göra eller hur många de är.” 

 

Att gå för långt i den här inriktningen kan enligt Weick och Sutcliffe leda till en mindless 

organisation vilket innebär att organisationen handlar på rutin, att de anställda slutar 

arbeta aktivt för att hålla uppe säkerheten och att de är oförberedd på att oförutsedda 

händelser inträffar.228 Det är viktigt för SSBF att vara observanta så att detta inte sker. 

                                                             
226 Bogue, B. (2009) s. 25 (egen översättning) 
227 Weick, K., E. & Sutcliffe, K., M. (2007) 
228 Ibid. 
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5.2.4 Inte längre en helig ko? 
 
 

” … alltid säkerheten först men också tänka på den ekonomiska aspekten.” 

- Produktionschefen lokal produktion 

 
La Porte229 menar att många HROs framgångar beror på att de tidigare har opererat 

utan kostnadsfokus. Därför har mycket investeringar kunnat göras i säkerhetshöjande 

resurser. Detta styrks av brandman X som menar att han trodde att räddningstjänsten 

var en helig ko, som stod utanför strömningarna inom NPM. Roberts230  menar att HROs 

noga bör överväga kostnaden för att arbeta säkert och ställa denna, enligt författaren 

ofta extrema, kostnad mot kostnaden för ett misslyckande i att upprätthålla säkerheten. 

Vi tror inte att SSBF är villiga att riskera att besparingsåtgärderna påverkar säkerheten 

för de anställda eller för tredjeman. Detta styrks av produktionschefen för lokal 

produktion som menar att trots att organisationens ekonomi alltid skall finnas i de 

anställdas bakhuvud så får detta inte gå ut över säkerheten. Den stora upptagenheten av 

kostnadseffektivitet centralt inom SSBF och det faktum att organisationen blivit större 

har påverkat kommunikationen negativt och de lokalt anställdas, framförallt 

brandmännens åsikter tas, som nämnts tidigare, inte längre hänsyn till. 

 
 

5.2.5 Säkerhetskultur och kostnadseffektivitet 
 
 
Effektiviseringsarbetet inom SSBF har påverkat organisationens säkerhetskultur 

negativ. För att främja en sådan kultur är det enligt Clarke231 viktigt att ledningen agerar 

konsekvent och förmedlar budskapet om att säkerheten kommer först. Även om den 

centrala administrationen hävdar att så är fallet i de intervjuer vi genomfört upplevs 

detta inte av de lokalt anställda som menar att ekonomi nu är det huvudfokus som 

genomsyrar SSBF, framförallt på ledningsnivå. Clarke232 listar tre faktorer som är viktiga 

för att bygga upp en fungerande säkerhetskultur; tillit, öppenhet och gemensam 

förståelse mellan organisationens olika delar. Vi anser framförallt att de två senare 

faktorerna är de som påverkats mest sedan förbundsbildandet.   

                                                             
229 La Porte, T., R. & Consolini, P., M. (1991) 
230 Roberts, K. H. (1990) 
231 Clarke, S. (1999) 

232 Ibid. 
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Öppenheten i organisationen har påverkats negativt, kommunikationen inom förbundet 

uppfattas från lokalt håll vara knapphändig mellan de centralt- och lokalt anställda och 

brandman Y hävdar att han inte vet vad de centralt anställda på Johannes brandstation 

arbetar med.  
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6 Slutsatser 
 

Vi kommer här presentera de slutsatser vi dragit för besvara vårt syfte, att genom en 

fallstudie av SSBFs förändringsarbete beskriva och förstå vilka effekter tillämpandet av 

Lean production får i en High Reliability Organization. Slutsatserna bygger på den 

ovanstående analysen, våra slutsatser kommer att mynna ut i förslag på ytterligare 

forskning men också direkta rekommendationer till SSBF. 

 

 

Till att börja med konstaterar vi att de förändringar som genomförs inom SSBF i form av 

kostnadsbesparingar och omorganiseringar går i linje med vad vi definierar som NPM 

influerad styrning av organisationen. Vi konstaterar också att Lean, som är en del av 

NPM, används i styrningen av SSBF. Visserligen följer inte implementeringen av Lean 

teoribildningen rakt igenom utan har anpassats för att passa SSBFs förhållanden. 

Personalen inom SSBF använder sig inte av de teoretiska termerna utan använder ett 

mer praktiskt uttryck när förändringsarbetet skall förklaras. 

 

Förändringsarbetet har inneburit bildandet av två läger inom SSBF. Vi delar in dem i 

lokalt- och centralt anställda. Mellan dessa grupper har vi visat på tydliga skillnader i 

synsättet om hur räddningstjänsten bör bedrivas och vad som bör prioriteras. 

Stötestenen är i grund och botten hur stor buffert som behövs för att dels kunna 

leverera en, enligt lagen, godkänd räddningsinsats men också hur stor personalstyrka 

det behövs för att kunna göra det så säkert som möjligt. Den nya personalplaneringen 

visar sig bland annat i att brandmännen numer inte övar med sin egen enhet. Det blir 

lägre kostnader för SSBF, men kostnaderna för samhället kan bli högre då det innebär 

att enheterna blir sämre på att improvisera och agera flexibelt i extraordinära 

situationer än när de övar tillsammans. 

 

I enlighet med Lean så har SSBF minskat resursspillet i organisationen genom att skapa 

mindre och mer resurseffektiva enheter, men också genom bättre kontroll på 

personalplaneringen och bemanningen. Effekten av det är att större ekonomiska värden 

kan gå förlorade vid en brand samt att allmänheten i vissa fall blir utsatt för en onödig 

risk - en mindre enhet kan inte genomföra samtliga insatser som en traditionell styrka 

klarar av. Viljan att effektivisera har inneburit att redundansen, karakteristiskt för 

HROs, har minskat och det i sig leder till att belastningstoppar i larmen inte kan lösas av 

den brandstation i vars distrikt larmet går. SSBF har genom förbundsbildningen 
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förflyttat redundansen från den enskilda stationen till förbundet då resurser från andra 

stationer kallas in vid lokal överbelastning i förbundet. Dock har den totala redundansen 

minskat. 

 

En av anledningarna till att SSBF är indelat i två läger menar är den bristfälliga 

kommunikationen. För att lyckas med att minimera resursspillet utan att minska på 

kvaliteten i slutprodukten måste det finnas en tydlig och regelbunden dialog mellan de 

centralt och lokalt anställda, något som inte förekommer inom SSBF i dagsläget. Vi har 

under arbetets gång sett en tydlig barriär mellan central och lokal nivå. Det finns många 

idéer och åsikter som skulle kunna utveckla organisationen framåt om de lyftes upp till 

beslutsfattarna men som idag stannar vid fikabordet. På central nivå upplever vi det 

som att personalen befinner sig i en administrativ bubbla, fylld av ekonomiska fakta och 

termer. Därmed glider de centrala delarna av SSBF från det som är karaktäristiskt för 

HROs och organisationens kärnverksamhet. 

 

Det ökade kostnadseffektivitetsfokus som genomsyrar SSBF har genom, bland annat, 

personalneddragningar, omorganiseringar och IT förändringar lett till både en tätare 

koppling i systemet men också en mer komplex integration. Dessa två faktorer kan till 

stor del sammanfatta varför risken för både den anställde men också allmänheten ökar 

till följd av bildandet av SSBF. Genom att standardisera rutiner och arbetssätt i enlighet 

med ensningen försvinner förmågan att improvisera och utveckla de befintliga 

rutinerna. Ensningen innebär en mer komplex integration där kommunikationen 

försvåras inom organisationen.  

 

På samma sätt har systemen blivit tätare kopplade, resurserna har minskat både på 

personalsidan men antalet utryckningsfordon har också minskat. Att redundansen 

minimeras leder till att det inte finns utrymme för att hantera oväntade eller 

extraordinära händelser då det inte finns någon buffert i systemet. Detta innebär en 

direkt påverkan på säkerheten för anställda och för allmänheten.  
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7 Fortsatt forskning 
 
 

I detta kapitel presenterar vi områden inom vilka vi menar att fortsatt forskning kan vara 

intressant. 

 

 

SSBF är en relativt ny organisation, förbundet bildades formellt den första januari 2009 

men omorganisationen är inte färdig än. Därför vore en upprepande studie om några år, 

när organisationen mognat, intressant. Som vi sett i vår empiri råder det en allmän 

uppfattning om att i framtiden bilda ett länsförbund där alla kommuner i Stockholms län 

ingår. En studie, liknande denna, skulle kunna genomföras om och i så fall när detta 

förbund bildas. Ett annat alternativ är att göra en studie av en annan HRO för att se hur 

de arbetar med kostnadseffektivitet och om samma effekter, som i fallet med SSBF 

uppstår. 

 

En intressant infallsvinkel på denna uppsats vore att genomföra en studie genom att gå 

igenom olycksutredningar och se om det i dessa finns positiva- eller negativa effekter 

som kan härledas till organisationens ökade kostnadsfokus. 

 

Vi ser även möjligheter till forskning rörande vilka effekter applicerandet av HRO 

egenskaper i organisationer som traditionellt sett inte kan klassas som 

säkerhetskritiska kan få. 
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9 Bilagor 
 
 

9.1 Bilaga 1 - Profiler till urval 

 
 

För att kommunicera vårt önskade urval till vår kontaktperson på SSBF skapade vi en 

urvalsprofil där en kort genomgång om vilka önskemål vi hade kring våra 

intervjupersoners roller och egenskaper inom SSBF, denna ser ut som följer: 

 

- Någon som arbetar med, eller är ansvarig för, budgetläggandet inom SSBF.  

- En person som är budget- och personalansvarig på en brandstation. 

- En brandman som arbetat länge inom räddningstjänsten 

- En nyanställd brandman 

- Någon som var med vid, eller vet mycket om, bildandet av SSBF  

- En representant från någon av medlemskommunerna. 
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9.2 Bilaga 2 – Intervjuguide 

 
 
Dessa är de frågor som ligger till grund för vår empiri. Frågorna anpassades till varje 
situation, varför alla frågor nedan inte ställdes till samtliga respondenter. 
 
INLEDNING: 
 

 Namn 
 Hur länge har du arbetat inom räddningstjänsten? 
 Vilken är din position? 
 Varför valde du att bli … ?  
 Kan du beskriva dina arbetsuppgifter? 

 
FÖRBUNDSBILDANDET: 
 

 Hur såg processen kring bildandet ut? 
 Vem var initiativtagare? 
 Vilka var de potentiellt största fördelarna/nackdelarna? 
 Hur resonerade ni kring reaktioner från de anställda? 
 Hur gick implementeringen till, möten, info etc.? 
 Hur följs förändringsarbetet upp? 
 Har utfallet blivit som förväntat? 

 
ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR: 
 

 Har du märkt några förändringar sedan bildandet av SSBF? 
o Ekonomiskt 
o Personal 
o Organisatoriskt 
o Arbetssätt 

 Finns det delar som fungerade bättre/sämre innan sammanslagningen? 
 Har ditt ansvarsområde förändrats i samband med SSBF, har du mer eller 

mindre befogenheter? 
o Administrativa 
o Operativa 

 Vem rapporterar du till nu, är det någon förändring? 
 Är det någon skillnad i rapporteringen, frekvens/innehåll/uppföljning? 
 Har du märkt av någon förändring i var besluten fattas i organisationen? 
 Hur är stämningen inom organisationen? 

 
EKONOMI: 
 

 Hur resonerade man kring effekterna från besparingskraven, rådde 
överkapacitet tidigare? 

 Var skulle besparingarna göras? 
 Tycker du att du har tillgång till de resurser som du behöver? 
 Hur resonerar du kring budgetunderskottet, hur skall besparingarna 

genomföras? 
 
SÄKERHET: 
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 Har bildandet inneburit nya sätt att arbeta på?  
 Har arbetet vid utryckningar förändrats sedan bildandet av SSBF? 
 Har ni sett några effekter gentemot tredjeman? 

 
PÅVERKAN: 
 

 Hur delaktig är du i de besluten som fattas inom din enhet/avdelning?  
o Är det någon skillnad sedan tidigare? 

 Hur mycket nedskrivna rutiner används i det dagliga arbetet? 
o Hur är dessa utformade? 
o Kan de påverkas? 
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9.3 Bilaga 3 – Organisationsscheman Stockholmsbrandförsvar och 

Södra Roslagens brandförsvarsförbund 

 
 
I denna bilaga illustreras hur räddningstjänsten var organiserad i innan bildandet av 

SSBF, till att börja med är det Stockholmsbrandförsvar, informationen om 

organisationens utformning är hämtad från Wallgren, Maria. (2002) Modell för 

kvalitetssäkring inom Stockholms Brandförsvar. Brandteknik, Lunds tekniska högskola, 

Lunds universitet, Lund. 

 

Organisationsschemat för Södra Roslagens brandförsvarsförbund är hämtat från SRBs 

årsredovisning 2008. 
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