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Abstract 
The aim of this thesis was to examine the leadership before, during, and after a rescue 
operation. The questions raised was: What aspects of the leaders everyday leadership is most 

important in their leadership during and after a rescue operation and how will it manifest 

itself?, How do the firefighters perceive the leadership before, during and after a rescue 
operation and What do they value about the leaders?, and How do the leaders perceive the 
current leadership structure and how does it affect their leadership? To answer the questions a 
total of 24 interviews were conducted with internal officers, operation leaders, team leaders, 

and firefighters. The results show that trust within the team was of central importance for the 
team leader’s leadership. The firefighters were generally satisfied with their team leader. The 
leader was partly perceived as available, willing to listen to the opinions of the firefighters, and 

trustworthy. A majority of the operation and team leaders perceived the current leadership 
structure as unclear.           
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Sammanfattning 
Syftet med examensarbetet var att undersöka ledarskapet före, under och efter en större 

räddningsinsats. I arbetet söks följande frågeställningar besvaras: Vilka aspekter av styrkeledarnas 
vardagliga ledarskap har störst betydelse för deras ledarskap under och efter en räddningsinsats 
och hur kommer detta till uttryck? Hur upplever brandmännen ledarskapet före, under och 

efter en räddningsinsats och vad värdesätter de hos styrkeledarna? och Hur upplever 
insatsledarna och styrkeledarna den rådande ledarskapsstrukturen och hur påverkar den deras 
ledarskap gentemot brandmännen? För att besvara frågeställningarna har totalt 24 intervjuer 
genomförts, där informanterna utgjordes av inre befäl, insatsledare, styrkeledare samt 

brandmän. Resultaten visade, att tillit inom styrkan var av central betydelse för styrkeledarnas 
ledarskap. Brandmännen var generellt sett nöjda med sin styrkeledare. Ledaren uppfattades 
bland annat som tillgänglig, villig att lyssna till brandmännens åsikter samt förtroendeingivande. 

En majoritet av styrkeledarna och insatsledarna uppfattade den rådande ledarskapsstrukturen 
som otydlig.    
 

Nyckelord: räddningstjänsten, räddningsinsatser och ledarskap
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Inledning 

Ledarskap 

Ledarskap är ett universellt fenomen, som har förekommit genom alla tider och i alla kulturer. 
Ledarskap och ledare har varit föremål för omfattande forskning och den tidiga forskningen 

koncentrerade sig främst på teoretiska frågor. Forskarna försökte identifiera olika typer av 
ledarskap och förklara vilka som utses till ledare genom att undersöka egenskaper hos ledare 
eller faktorer i ledares omgivningar. De tidiga forskarna studerade dock inte interaktionen 
mellan ledaren och omgivningen, något som är aktuellt i dagens forskning. Numera studeras 

ledarskap inom en mängd olika verksamhetsområden, exempelvis inom vård och omsorg, 
försvarsmakten och näringslivet (Bass, 1990).  
 

Ledarskap är viktigt för trivseln på arbetsplatsen, som, i sin tur, är kopplat till medarbetarnas 

produktivitet. Ledarskapet inom en organisation är dessutom av central betydelse för huruvida 
organisationen når sina mål eller inte. Inom försvarsmakten har forskarna till exempel funnit att 
ledarskapet många gånger har varit avgörande för styrkornas framgångar (Bass, 1990).        

 
Vid en genomgång av ledarskapsforskningen återfinns vanligtvis tre variabler: egenskaper hos 
ledaren, egenskaper hos gruppmedlemmarna och förhållanden i situationen. Ledarens 

egenskaper berör till exempel karaktärsdrag, kunskap och skicklighet, beteende och uppfattning 
om gruppmedlemmarna. Egenskaper hos gruppmedlemmarna omfattar till exempel 
karaktärsdrag, kunskap och skicklighet, uppfattning om ledaren och tillit till ledaren. 
Förhållanden i situationen är exempelvis ledarens position, makt och auktoritet, 

organisationens kultur, typ av uppgifter och uppgifternas komplexitet. Den tidiga forskningen 
fokuserade i regel på en av de tre variablerna, vanligtvis egenskaper hos ledaren. Idag är det 
mer aktuellt att forskarna strävar efter att integrera alla variabler och undersöka ledarskap ur 

flera perspektiv (Yukl, 2010).       
 

Definition av begreppet ledarskap. 
Ledarskap har fått stort utrymme i den samhällsvetenskapliga forskningen. Enligt Mitchell och 
DeMeuse (1979, 1986, refererade i Bass, 1990) har det till exempel lagts ner mycket empirisk 
forskning på vad som karakteriserar effektivt ledarskap. Det finns en stor mängd litteratur, 

forskningsartiklar, rapporter och uppsatser i ämnet (Bass, 1990). Trots den stora mängden 
forskning saknas en allmänt vedertagen och tydlig definition av begreppet ledarskap. Ledarskap 
är ett komplext fenomen och Hollander och Julian (1969, refererade i Bass, 1990) menar att 

det är svårt att dra en gräns mellan ledarskap och andra sociala processer. Olika sociala processer 
överlappar varandra och definitionen av ledarskap kan skifta beroende på vilket vetenskapligt 
perspektiv forskaren har. Detta har gett upphov till en mängd olika förslag på definitioner. Bass 
(1990) föreslår till exempel att ledarskap är ”en interaktion mellan två eller fler medlemmar i en 

grupp som ofta involverar ett strukturerande eller omstrukturerande av situationen samt 
perceptionerna och förväntningarna hos medlemmarna” (sid. 19). Ledarskap är att påverka 

någon att uppnå vissa mål och enligt denna breda definition kan alla gruppmedlemmar utöva 

ett visst mått av ledarskap (Bass, 1990). Även Yukl (2010) menar att de flesta definitioner utgår 
från att ledaren utövar sitt inflytande över gruppen för att vägleda och strukturera arbetet. 
Många gånger likställs begreppet ledare med begreppet chef, som, enligt Svensson, 
Cedergårdh, Mårtensson och Winnberg (2009), kan beskrivas som en formell titel eller 

anställning. Att vara chef behöver dock inte automatiskt innebära att vara ledare över en grupp. 
Att vara ledare är att ha en relation till de underordnade som karakteriseras av att ledaren 
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förmår gruppen att utföra olika arbetsuppgifter och sträva mot olika mål. En chef som har 

rollen av ledare skapar riktlinjer för arbetet, fördelar uppgifter och hanterar eventuella problem 
som uppstår i gruppen (Svensson et al., 2009).  

Direkt och indirekt ledarskap. 
Ledarskap kan vidare indelas i direkt respektive indirekt ledarskap. Det direkta ledarskapet 
återfinns längre ner i en organisations hierarki och sker nästan uteslutande genom personlig 

kontakt med medarbetarna. Enligt Hersey, Blanchard och Johnson (1969, refererade i Larsson, 
2006) är det viktigt att den direkta ledaren har stor sakkunskap inom gruppens 
verksamhetsområde. Samtidigt är det, enligt samma författare, mindre viktigt att denna ledare 
förstår hela organisationens sammansättning. Den indirekta ledaren återfinns på högre nivåer 

inom en organisation och ledarskapet handlar främst om att vara ”chef för chefer” (Larsson, 
2006, sid. 18). Han eller hon kommunicerar i stor utsträckning med medarbetarna via sina 
underställda chefer. Den indirekta ledaren måste kunna överblicka och förstå organisationen i 

sin helhet (Larsson, 2006).     
 
Diskussionen om indirekt och direkt ledarskap visar på en viktig poäng: ledarskap behöver inte 
enbart ske i direkt möte mellan individer. I de flesta teorier fokuseras på en ledares 

observerbara beteende gentemot sin grupp, det vill säga direkt ledarskap, men delar av 
ledarskapet inom en organisation sker också indirekt, till exempel via underställda chefer (Yukl, 
2010). 

Ledarskap inom räddningstjänsten 

Vad är en räddningsinsats? 

Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor definieras en räddningsinsats som ”de 

räddningsinsatser som staten eller kommunerna ska ansvara för vid olyckor och överhängande 
fara för olyckor för att hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljön” (kap 
1, 2§). Det måste således ha inträffat en olycka eller råda en överhängande fara för en 
kommande olycka. Olyckan ska vara plötslig eller den överhängande faran ska avse en plötslig 

händelse och således omfattar inte lagen vad Svensson et al. (2009) beskriver som ”långsamma 
eller ständigt pågående skeenden” (sid. 35). Fokus i detta arbete ligger på större 
räddningsinsatser, vilket leder till frågan vad som avses med en större insats? Enligt Johansson 

(1995) karakteriseras en större insats av att den är omfattande, pågår under en längre tid, kan 
utvecklas i flera riktningar, är svår att överblicka och berör många intressen. Larssons (2010) 
avgränsning av en svår situation torde också vara relevant för större räddningsinsatser: 
”situationer där mycket står på spel och där konsekvenserna av felaktiga beslut kan bli 

allvarliga” (sid. 8).   
 
Att arbeta i svåra situationer, eller kriser, är på många sätt normala arbetsförhållanden inom 

Räddningstjänsten. Även om räddningsarbetarna inte uppfattar situationen som en kris är det 
vanligt att den drabbade, tredje person, befinner sig i en krissituation. Insatsarbetet sker 
vanligtvis under tidspress och där människoliv eller egendom, ibland av stora ekonomiska 
värden, står på spel (Svensson et al., 2009). Vid större insatser ställs allting, i synnerhet 

ledarskapet, på sin spets. Även om större insatser inträffar relativt sällan är det inte desto mindre 
viktigt att Räddningstjänsten är väl förberedd på att möta dem när de väl uppstår. Vid större 
insatser krävs naturligtvis mer resurser, till exempel i form av flera utryckande styrkor, och det 

ställer höga krav på organisationen. Det krävs bland annat flera ledningsnivåer för att antalet 
underordnande ska bli hanterligt för varje ledare (Johansson, 1995).   
 
Det råder inga tvivel om att ledarskap i sig är komplext. Ledarskap som dessutom måste utövas 

under tidspress och där mycket står på spel ställer höga krav på ledaren (Larsson, 2010). 
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Ledarskapet vid en räddningsinsats kan många gånger vara avgörande för hur framgångsrikt 

räddningsarbetet blir (Svensson et al., 2009). När Räddningstjänsten får ett larm om att en 
olycka har inträffat kallas en eller flera styrkor ut till olycksplatsen och en räddningsledare utses 
(Svensson et al., 2009). Ahlberg (1999, refererad i Larsson, 2010) kom genom intervjuer med 

räddningsledare fram till ett antal förhållanden som ledarna kunde uppleva som stressande vid 
en insats. Dessa förhållanden var: stora insatser som innebär att standardrutiner är otillräckliga, 
att inte ha kunskap om hur omfattande olyckan är, stark tidspress, hantera parallella tidsskalor, 
påträngande media, starka intryck, fara för liv och hälsa samt en oro och ängslan för att inte 

räcka till. Hantering av parallella tidsskalor innebär att ledaren både måste fatta beslut i stunden 
och samtidigt kunna planera för åtgärder framåt i tiden (Larsson, 2010). En räddningsinsats 
handlar om att få kontroll över olyckan och som räddningsledare gäller det att nyttja alla 

tillgängliga resurser, prioritera mellan uppgifter och fatta snabba beslut. Noggrant utarbetade 
standardrutiner är bra och kan räcka långt i vissa situationer, medan andra situationer kräver att 
ledaren frångår rutinerna. I dessa situationer är det viktigt att ledaren har god kännedom om de 
resurser som finns i gruppen för att kunna nyttja dem på bästa sätt. Räddningsledaren ska även 

ange ett mål med varje insats. Eftersom ingen olycka är den andra lik måste organisationen av 
räddningsinsatsen anpassas efter de förutsättningar som råder och organisationen måste hela 
tiden syfta till att underlätta insatsarbetet. Vid stora och/eller komplexa olyckor måste 
organisationen byggas uppåt och på bredden. Det skapar flera ledningsnivåer och befogenheten 

att bestämma målet med insatsen flyttas upp till den högste ledaren. Det är viktigt att ledarna 
skapar en organisation som är tydlig, för att varje individ ska förstå sin roll i det större 
sammanhanget (Svensson et al., 2009). Eftersom det inte går att planera för alla situationer som 

kan uppstå är det viktigt att kunna använda den information som finns tillgänglig för att få en 
bra uppfattning om läget. Att ledaren har en korrekt uppfattning är en nödvändighet för att 
han/hon ska kunna fatta bra beslut, som, i sin tur, leder till ett effektivt insatsarbete (Svensson 
et al., 2009). Enligt Johansson (1995) är en korrekt lägesbild samt fortlöpande återkoppling från 

de underordnade två grundläggande krav för att ledarskapet vid en insats ska fungera effektivt.      
 
Vid en större räddningsinsats kan inte allt ansvar läggas på en ledare eller en grupp, utan det 

krävs flera ledningsnivåer för att kunna hantera situationen. Det måste skapas en 
ledningsorganisation med flera ledare på flera nivåer och platser. Inom de flesta förvaltningar 
och företag finns en fastställd ledningsstruktur i den vardagliga verksamheten. Inom 
Räddningstjänsten måste dock hierarkin byggas upp allt eftersom för att kunna anpassas till 

varje unik situation. Det är dock viktigt att ha en tydlig ledningshierarki i det vardagliga arbetet 
som kan fungera som grund till hierarkin ute på olycksplatsen. Målet bör vara att ha ungefär 
samma ledningshierarki i vardagen som vid en olycka. Enligt Johansson (1995) kan det skapa 

motstånd och motsättningar om en helt ny hierarki ska byggas upp varje gång en olycka sker. 
Det kan vidare skapa otydlighet och osäkerhet i arbetsgruppen om medlemmarna arbetar i 
olika ledningshierarkier beroende på om det är i vardagen eller vid en olycka. Det måste finnas 
en tydlighet i ledningsorganisationen och alla ska vara medvetna om sin egen och de övrigas 

roller. Det ska inte finnas någon osäkerhet angående ansvars- och uppgiftsfördelningen 
(Johansson, 1995).  
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Räddningstjänsten 

Räddningstjänsten i Luleå kommun består av tre enheter: utbildningsenheten, tillsynsenheten 
samt räddningsenheten. Den sistnämnda, räddningsenheten, utgör Räddningstjänstens operativa 

del, som utför insatser vid olyckshändelser. Den person som leder en insats kallas för 
räddningsledare. Mellan larmsituationer fanns det ingen bestämd person som är 
räddningsledare, utan denna roll utses först när en olycka har inträffat. De personer som kan 
vara involverade i en räddningsinsats är följande: 

 Inre befäl – under hela dygnet finns ett inre befäl i SOS Alarms lokaler, vars uppgift är 

att fungera som ett ledningsstöd vid insatser. Befälet lyssnar på alla inkommande larm 
till SOS Alarm och kan ta över samtal från operatörerna för att styra insatsarbetet. 
Initialt fungerar befälet som räddningsledare. När den första styrkan anländer till 
olycksplatsen tar en styrkeledare över räddningsledarrollen och inre befälet fungerar 

som ett stöd under återstoden av insatsen. 

 Styrkeledare – under hela dygnet finns en styrkeledare samt en styrka på fyra brandmän 

vid varje brandstation. Styrkeledaren rycker ut på alla inkommande larm tillsammans 
med sin styrka. I de flesta fall är det styrkeledaren som tar över räddningsledarrollen från 
det inre befälet. 

 Insatsledare – under hela dygnet finns en insatsledare i beredskap. Under dagtid arbetar 
insatsledarna som brandinspektörer eller brandingenjörer på någon av 

Räddningstjänstens tre enheter. De turas även om att ha beredskap dygnet runt under 
en veckas tid. Det innebär att den person som har beredskap bär en sökare under dagtid 
på arbetet samt under kvällar, nätter och helger utanför arbetet (Räddningschef Luleå 

kommun, personlig kommunikation, 6 februari, 2012).  
 
Insatsledarnas och styrkeledarnas chef i vardagen utgörs av ställföreträdande räddningschef. Vid 
en insats kan dock en insatsledare istället vara styrkeledarnas närmaste chef. Det betyder 

följaktligen att styrkeledarnas närmaste chef kan variera beroende på om det är under vardag 
eller under insats (Räddningschef Luleå kommun, personlig kommunikation, 6 februari, 2012). 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med examensarbetet är att undersöka ledarskapet före, under och efter en större 
räddningsinsats.  
 

I arbetet sökes följande frågeställningar besvaras: 

 Vilka aspekter av styrkeledarnas vardagliga ledarskap har störst betydelse för deras 

ledarskap under och efter en räddningsinsats och hur kommer detta till uttryck? 

 Hur upplever brandmännen ledarskapet före, under och efter en räddningsinsats och 

vad värdesätter de hos styrkeledarna? 

 Hur upplever styrkeledarna respektive insatsledarna den rådande ledarskapsstrukturen 

och hur påverkar den deras ledarskap? 
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Teoretisk referensram 

Ledarskapet och gruppen 

Napiers och Gershenfelds (1981, refererade i Svensson et al., 2009) kriterier för en grupp är 
enligt Svensson et al., (2009) applicerbara på Räddningstjänsten, dvs. det är fastställt vilka som 

är medlemmar i gruppen och gruppen upplevs som sammansatt, det är inte en slump att 
medlemmarna träffas och medlemmarna upplever att gruppen har ett gemensamt syfte och 
varje medlem förstår även varför han eller hon är en del av gruppen. Vidare förekommer 
feedback mellan medlemmarna och det finns förväntningar på hur medlemmarna ska bete sig i 

olika situationer. Slutligen finns regler för hur ledarskapet ska utövas.  
 
Inom Räddningstjänsten är det genom ett anställningsavtal fastställt vilka som är medlemmar i 

respektive grupp. Gruppen har dessutom ett syfte och gemensamma mål, som har fastställts av 
organisationen. Det råder således inga tvivel om vilka medlemmar som formellt tillhör 
gruppen, däremot är det inte säkert att gruppen uppnår de övriga kriterierna (Svensson et al., 

2009).  

 
Heap (1980, refererad i Svensson et al., 2009) delar in grupper i primär- och sekundärgrupper. 
En primärgrupp består av ett fåtal medlemmar där alla har direkt kontakt med varandra. Varje 

medlem hinner således skapa relationer med de övriga medlemmarna. En sekundärgrupp utgörs 
av exempelvis arbetsgrupper och olika föreningar. Inom Räddningstjänsten kan det vara svårt 
att definiera arbetsgrupperna som antingen primär- eller sekundärgrupper. Styrkornas arbete 
sker under speciella förhållanden och det är vanligt att det uppstår relationer av den typ som 

återfinns i en primärgrupp. Det kan till exempel vara svårt att dra en skarp gräns mellan 
medlemmarnas yrkesmässiga och privata relationer med varandra, vilket påverkar 
förutsättningarna för ledarskapet (Svensson et al., 2009). 

 
Att medlemmarna känner varandra väl kan inverka både positivt och negativt på 
räddningsarbetet. En fördel är att ledaren sannolikt har god kännedom om hur respektive 
medlem fungerar i olika situationer och han/hon kan således nyttja olika medlemmars styrkor i 

syfte att effektivisera arbetet. En nackdel kan vara att det inom gruppen upplevs som känsligt 
att ge feedback till varandra. Risken finns att gruppen tar för stor hänsyn till om någon medlem 
genomgår en svår period i sitt privatliv, exempelvis en skilsmässa, och därför undviker att ge 

vederbörande befogad kritik. Brist på feedback och konstruktiv kritik hämmar gruppens 
utveckling och ledaren bör vara medveten om hur relationerna inom gruppen påverkar arbetet 
(Svensson et al., 2009).    

Roller. 

Bass (1990) beskriver två orsaker till att stress kan uppstå i en grupp eller organisation; 
rollkonflikter och rolltvetydighet. Det förstnämnda innebär att rollen ställer motstridiga krav 
eller att det inte finns tillräckligt med resurser för att uppnå kraven. Rolltvetydighet innebär att 
det finns en otydlighet i rollens uppgifter, mål eller krav. Enligt Bass (1990) kan ledaren också 

bidra till att gruppen upplever stress genom att själv uppvisa stress och bete sig irrationellt.  

 
Svensson et al. (2009) betonar att det är avgörande för räddningsarbetets kvalitet att 
räddningsarbetarna upplever rollogik. Detta innebär att individen upplever att förväntningarna 

på honom eller henne är likartade mellan olika tillfällen. Förväntningarna går således att förutse 
och individen upplever dem som rimliga. Kraven ska vara ungefär likartade under en och 
samma räddningsinsats och mellan olika räddningsinsatser. En ledare som enbart har erfarenhet 

av att leda en mindre grupp kan inte förväntas kunna leda en större grupp eller koordinera flera 
grupper. Det kan vara svårt att förutse hur en insats kommer att utvecklas och vilka krav som 
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kommer att ställas och ibland kommer gruppen att hamna i situationer, som de inte har tränats 

för. Därför är det viktigt att rollerna tydliggörs noggrant i vardagen för att samtliga medarbetare 
ska förstå sin roll ute på plats. En svårighet med rollerna ute på plats är att situationen kan kräva 
ett stort antal räddningsarbetare, som, i sin tur, kräver flera ledningsnivåer. När 

räddningsledarrollen överförs mellan olika ledare kan det skapa förvirring och det är viktigt att 
det finns en genomtänkt plan för hur rollerna ska skifta (Svensson et al., 2009). 
 
Oavsett hur en roll är definierad kommer den att te sig olika beroende på vem som innehar 

rollen. Alla sätter sin personliga prägel på en roll och dessutom påverkar situationens 
förhållanden hur rollen utövas. En rollbeskrivning ska ändock vara tydlig för att individen ska 
känna sig säker och ha en realistisk bild av vilka förväntningar rollen innebär. Eftersom rollen i 

viss mån anpassas efter individen finns det risk för att vissa uppgifter faller mellan stolarna när 
individer tilldelas roller som är olämpliga för dem (Svensson et al., 2009).              

Kommunikation. 

Feedback. 
Feedback ska komma från både ledaren och hans/hennes underordnande för att skapa en bra 
kommunikation. Många gånger kan det upplevas som svårare för arbetsgruppen att ge 

feedback, i synnerhet negativ, till ledaren än vice versa. Ledaren kan hindra 
gruppmedlemmarnas feedback på ledarskapet genom att uppträda auktoritärt och på olika sätt 
straffa de som vågar ge feedback. Dessa ledare tenderar att söka sig till den eller de 
gruppmedlemmar som bekräftar ledarens uppfattningar. I en organisation med flera 

ledningsnivåer kan det vara svårt att få arbetsgruppernas feedback att nå upp till de högre 
cheferna. Risken är stor att informationen förvrängs innan den når fram till rätt person. Därför 
är det viktigt att även högre chefer ibland är tillgängliga ute på arbetsplatserna och 

kommunicerar direkt med arbetsgrupperna. Ledarna ska vara medvetna om att 
gruppmedlemmarna kan uppleva det som svårt att ge feedback. Det bör finnas en policy för 
feedback, som till exempel kan innebära att organisationen ger ut medarbetarenkäter eller att 
chefer regelbundet besöker de aktuella arbetsplatserna. Det gäller att ledarna visar att feedback 

uppskattas och accepteras, även negativ feedback. Ledare ska också vara medvetna om att det är 
relativt vanligt att medarbetarna enbart talar om det som de tror att ledaren vill höra istället för 
sina verkliga åsikter (Bass, 1990).    

 
Ledare kommer i sin roll att befinna sig i situationer där de måste ge konstruktiv kritik eller 
negativ feedback till underordnade. När det blir aktuellt ska ledaren ge feedback så fort 
problemet har uppstått och kommunikationen ska enbart ske med den som är berörd. Om det 

kommer klagomål från gruppen på någon medlem bör ledaren först undersöka sanningshalten 
bakom klagomålen innan det tas upp med den berörde. En del ledare sparar all feedback till 
årliga utvecklingssamtal med medarbetarna, något som knappast skapar en effektiv 

kommunikation. Dels kan eventuella problem hinna förvärras och dels skapar det lätt en 
situation där den det berör hamnar i försvarsläge då han eller hon utsätts för all feedback på 
samma gång (Yukl, 2010).       

Samtal och debriefing. 
Efter en emotionellt påfrestande insats är det viktigt att de berörda får möjlighet att ventilera 
sina känslor. Ett lägsta mål är att de berörda ska kunna återgå till att fungera på samma sätt som 

innan händelsen. Det är naturligtvis ännu bättre om de berörda lyckas bearbeta insatsen på ett 
sätt som gör att de i framtiden har lättare för att klara av liknande situationer (Larsson, 2010). 
En vanlig samtalsmetod inom till exempel Räddningstjänsten är så kallade avlastningssamtal. 

Denna typ av samtal syftar enligt Andersson (2009, refererad i Larsson, 2010) till att räta ut 
eventuella frågetecken kring insatsen, genom att varje individ får delge sin upplevelse. Ett annat 
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Ledarstilar 
 

Icke-ledarskap Konventionellt ledarskap Utvecklande ledarskap 
Låt gå Krav och belöning Föredöme 
 Kontroll Personlig omtanke 
  Inspiration och motivation 

Ledarkarakteristika 

Önskvärda egenskaper 
 Fackkompetens 
 Chefskompetens 
 Social kompetens 

Stresshanterings-
förmåga 

Grundläggande 
förutsättningar 

 Fysiska 
 Psykiska 

Livsåskådnings-
relaterade 

Omgivningskarakteristika 

Omvärlden 
Resurser 
Hot 

Organisationen 
Struktur 
Processer 
Historia/kultur 

Gruppen 
Sammansättning 
Roller och normer 
Sammanhållning 

syfte är att ta reda på om det är nödvändigt med andra åtgärder för att arbetsgruppen ska kunna 

återhämta sig eller om det är tillräckligt med avlastningssamtal. För att samtalen ska vara till 
hjälp och gynna gruppen krävs att det finns trygghet inom gruppen samt med ledaren (Larsson, 
2010). Samtal efter påfrestande situationer kan upplevas som svåra att genomföra. Vanligt är att 

de berörda är rädda för varandras känslouttryck eller oroar sig för att de själv ska bli starkt 
känslomässigt berörda. Därför är det viktigt att det finns en tydligt utarbetad struktur för 
samtalet. Alla ska få komma till tals och det ska handla om ett samtal där gruppen samarbetar. 
Det får aldrig bli fråga om att anklaga varandra, men skilda meningar och uppfattningar måste 

få förekomma under samtalet (Nilsson & Waldemarson, 2007).     

Ledarskapsmodell 

Larsson och Kallenberg (2006) har utvecklat en modell av ledarskap som består av tre delar: 1) 
ledarkarakteristika, 2) omgivningskarakteristika samt 3) ledarstilar (Figur 1). Modellen har 
utvecklats inom försvaret, men kan även tillämpas inom Räddningstjänsten (Larsson, 2006).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 1. Ledarskapsmodell (Larsson & Kallenberg, 2006, sid. 38).   

 

Ledarkarakteristika. 
Ledarkarakteristika består av dels grundläggande förutsättningar och dels önskvärda 
kompetenser. Det förstnämnda består av ledarens fysiska och psykiska förutsättningar samt även 
av hans/hennes livsåskådning. De grundläggande förutsättningarna påverkar ledarens 
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möjligheter att utveckla önskvärda kompetenser, vilka består av fackkompetens, 

chefskompetens, social kompetens samt stresshanteringsförmåga (Larsson, 2006).    

Omgivningskarakteristika. 
I modellen anges olika exempel på omgivningskarakteristika och en indelning har gjorts mellan 
omvärlden, organisationen och gruppen. Mellan omvärlden och organisationen samt mellan 
organisationen och gruppen råder en ömsesidig påverkan. Samspelet mellan ledar- och 

omgivningskarakteristika ger upphov till tre ledarstilar, vilka kallas utvecklande ledarskap, 
konventionellt ledarskap samt icke-ledarskap (Larsson, 2006).  

Ledarstilar. 

Utvecklande ledarskap. 

Larsson och Kallenberg (2006) beskriver en ledarstil som de kallar utvecklande ledarskap och 
som kännetecknas av fyra egenskaper; föredömligt handlande, personlig omtanke samt 

inspiration och motivation. Föredömligt handlande inbegriper ett mentalt såväl som ett 

beteendemässigt förhållningssätt. Mentalt innebär att ledaren har och ger uttryck för en 
värdegrund som karakteriseras av humanistiska värderingar. Denna värdegrund betyder även att 

ledaren ställer höga krav på att medarbetarna visar god moral, etik och lojalitet gentemot 
organisationen. Ledaren fungerar dessutom som en förebild genom att ord och handling hänger 
samman och han/hon visar ett omfattande ansvar för arbetsuppgifterna, medarbetarna och 
organisationen. Ansvaret innebär dessutom att ledaren erkänner och tar ansvar för sina 

misslyckanden. Personlig omtanke handlar om att ledaren erbjuder både känslomässigt och 
praktiskt stöd åt medarbetarna. Stödet omfattar självfallet arbetslivet, men bör även, i viss 
utsträckning, omfatta medarbetarnas privatliv. Omtanke innebär även att ledaren måste klara av 

att konfrontera medarbetare som presterar dåligt och söka förbättra deras arbete med 
konstruktiv kritik. Konfrontationen görs av omtanke för den enskilde medarbetaren och 
ledaren ska tala direkt till den det berör och inte till övriga gruppmedlemmar. Om en ledare 
har stark personlig utstrålning i kombination med humanistiska värderingar ger det en stark 

förmåga att inspirera och motivera medarbetarna. Stark personlig utstrålning är dock inte en 
nödvändighet, utan även tystlåtna och mindre utåtriktade ledare kan inspirera genom handling. 
Ledaren ska uppmuntra medarbetarna att vara delaktiga och kreativa. Det förstnämnda kan 
uppnås genom att sätta upp olika mål samt tilldela medarbetarna olika ansvarsområden. 

Kreativitet kan skapas genom att uppmuntra medarbetarna att utmana de föreställningar som 
finns inom organisationen samt att ha ett öppet klimat där idéer välkomnas (Larsson, 2006).   
 

Sammanfattningsvis är ledaren ett föredöme för personalen, dvs. han eller hon visar omtanke 
och inspirerar personalen att nå olika mål och att utvecklas i sitt arbete (Brolin, Calleberg & 
Westrell, 2011).  

Konventionellt ledarskap. 

Det konventionella ledarskapet kan uppdelas i två typer; ledare som använder krav och 
belöning och ledare som uppvisar ett kontrollerande beteende (Larsson, 2006). Krav och 
belöning handlar om villkorlig belöning, där ledaren antingen använder vad Larsson (2006) 

kallar ”piska och morot” (sid. 48) eller ”eftersträva överenskommelser” (sid. 47). Den 

förstnämnda är mer negativt betonad än den sistnämnda. Att eftersträva överenskommelser med 
medarbetarna ligger nära det utvecklande ledarskapet, eftersom ledaren är tillmötesgående och 
hänsynstagande (Larsson, 2006). 

 
En kontrollerande ledare styr medarbetarna och korrigerar dem så fort de avviker från planerna. 
Dessa ledare brukar beskrivas som att de i alltför hög grad betonar det negativa. Ledaren är 
förvisso målinriktad, men saknar personlig omtanke om medarbetarna. Således blir 



9 
 

 
 

målinriktningen något negativt, eftersom ledaren hela tiden söker efter fel och brister i arbetet 

(Larsson, 2006). 

Icke-ledarskap. 

Icke-ledarskap, eller låt-gå-ledarskap, baseras på Lewins (1939, refererad i Larsson, 2006) 
klassiska teori och är egentligen inte en form av ledarskap, då ledaren har abdikerat från sin roll. 

Ledaren är frånvarande, undviker att fatta beslut, tar inte ansvar och är ovillig att ta ställning i 
frågor (Larsson, 2006).  

En kombination av olika ledarstilar. 

De olika ledarstilarna ska inte tolkas som om de utesluter varandra, tvärtom använder alla ledare 

delar av de olika stilarna. I en del situationer, till exempel vid rökdykning, kan det vara 
nödvändigt att ledaren är kontrollerande. Utvecklande och konventionellt ledarskap har 
gemensamma drag och de kompletterar inte sällan varandra. Båda stilarna fokuserar på att 

uppnå mål, skillnaden ligger i hur medarbetarna motiveras. Den konventionella ledaren 
använder ofta piska och morot och hänvisar gärna till medarbetarnas skyldigheter och 

förpliktelser. Det är ledaren som driver arbetsgruppen och ofta uppnår de målen, men de 
kommer sällan längre än så. Den utvecklande ledaren, å andra sidan, hänvisar hellre till 

gemensamma mål och intressen hos arbetsgruppen. Ledaren sätter upp långsiktiga och 
utmanande mål och medarbetarna är den drivande kraften (Larsson, 2006).  
 

Enligt Bass (1999, refererad i Larsson, 2006) kan de olika ledarstilarna rangordnas efter hur 
effektiva de är med avseende på att skapa en effektiv organisation och nöjda medarbetare: 1) 
utvecklande ledarskap, 2) krav och belöning, 3) kontrollerande och 4) icke-ledarskap.   

Psykologisk modell av stress 

Det finns ingen enhetlig definition av begreppet stress. Tidig forskning inriktade sig främst på 
organismers fysiologiska reaktion på olika externa stimuli. Stressreaktionen betraktades som 

stereotyp och ingen hänsyn togs till individuella skillnader. Forskarna antog att en del 
situationer alltid ger upphov till samma stressreaktion hos alla som utsätts för dem. Ofta 
inriktade sig forskarna på externa stimuli i miljön, såsom buller, trängsel och extrema 
väderförhållanden (Lazarus & Folkman, 1984).    

 
I stressforskningen idag ligger intresset i relationen mellan den externa miljön och individen. 
Enligt Lazarus och Folkmans (1984) psykologiska modell av stress finns det sällan eller aldrig en 

enda förklaring till varför en individ upplever stress. Vidare menar Lazarus och Folkman (1984) 
att det är omöjligt att ge en objektiv definition av stress, eftersom det är en högst subjektiv 
upplevelse. Det går med andra ord inte att definiera stress, utan att ta hänsyn till individen som 
upplever stressen. Det är individens subjektiva tolkning av en situation som avgör om och hur 

han eller hon kommer att uppleva stress (Lazarus & Folkman, 1984). Lazarus och Folkman 
(1984) beskriver stress som ”a particular relationship between the person and the environment that is 
appraised by the person as taxing or exceeding his or her resources and endangering his or her well-being” 

(sid. 19).  

Emotioner kopplade till stress.  

Bass, Hurder och Ellis (1954, refererade i Bass, 1990) fann fyra emotioner som ofta är kopplade 
till stressupplevelse:  

1. Frustration för att individen eller gruppen av någon anledning hindras från att uppnå 
önskvärda och positiva mål. 

2. Rädsla som uppstår när det finns hinder som gör att individen eller gruppen inte kan 
fly från en farlig och skadlig situation. 
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3. Oro/ängslan för att vägen mot målet, eventuella hinder mot att uppnå målet samt 

målet i sig upplevs som otydliga. När en situation upplevs som otydlig omvandlas 
frustration och rädsla ofta till oro/ängslan. 

4. Konflikt som uppstår när det finns flera oförenliga vägar att välja för att uppnå målet.  

 
Stress kan dock, enligt Bass (1990), i vissa fall öka prestationsförmågan. Huruvida 
prestationsförmågan ökar eller minskar beror på uppgiften, individens eller gruppens förmåga 
samt vilken typ av stress de utsätts för. I en grupp kan individerna dessutom uppleva och tolka 

stressen på olika sätt. En del uppfattar en situation som en utmaning, medan andra uppfattar 
samma situation som ett hot. Individer som i allmänhet är optimistiska hanterar stress bättre än 
andra. Om individen dessutom uppfattar att han/hon kan påverka situationen samt tolererar att 

en del aspekter av situationen är oklara har han/hon en god förmåga att bemästra stress. Vidare 
spelar erfarenhet av liknande situationer en stor roll. Erfarenhet ger individen självförtroende 
och effekten av stress blir inte lika påtaglig (Bass, 1990).   

Ledarskap under stress 

Ledaren kan genom sitt ledarskap göra stor skillnad för gruppens stressupplevelse och risken för 
olika följder av stress, till exempel utmattningssyndrom. Stress kan uppstå när en individ, grupp 

eller organisation befinner sig i en komplex och samtidigt otydlig situation, där kraven upplevs 
som för höga i förhållande till den aktuella kompetensen och de tillgängliga resurserna. En 
normal reaktion hos en välfungerande individ, grupp eller organisation är att undersöka 
orsaken till stressen samt vilka hinder det kan finnas mot att uppnå en mer önskvärd situation. 

För att uppnå den önskvärda situationen krävs vidare en plan som stegvis leder till målet. Det är 
dock inte alltid möjligt att helt undvika stress. Det kan finnas svåra hinder på vägen, som att 
situationen kan innebära fara för liv och hälsa och att tiden för beslutsfattande kan vara extremt 

begränsad. Allt detta leder till en situation där individen riskerar att drabbas av tunnelseende 
som gör det svårt att se olika handlingsalternativ och således hantera stressen på ett adekvat sätt 
(Bass, 1990). 

Beslutsfattande. 

Att fatta beslut under stress kan leda till felaktiga och olämpliga beslut. En individ som befinner 
sig under stress kan tappa förmågan att analysera situationen och att identifiera olika 
handlingsalternativ. Risken finns att individen fattar snabba beslut, som enbart lindrar 
hans/hennes emotionella stressupplevelse, istället för beslut baserade på kunskap och erfarenhet 

för att uppnå det aktuella målet (Bass, 1990). 
   
Yrkesgrupper som är tränade att hantera stressfyllda situationer reagerar initialt på samma sätt 
som andra människor vid större olyckor och katastrofer, enligt Dyregrov (1990, refererad i 

Larsson, 2006). Kognitivt kan det innebära reducerad tankeförmåga samt förvirring och 
emotionellt är det vanligt med känslor av hjälplöshet, rädsla och irritation. För erfarna 
räddningsarbetare är det vanligt att dessa reaktioner uppstår en kort stund inledningsvis, men att 

de snabbt klarar av att återfå kontrollen för att kunna fokusera på arbetsuppgifterna (Larsson, 
2006). 
 

Larsson (2006) har identifierat ett antal problem som ofta uppstår för ledare i situationer av akut 

stress, som att ledaren tar sig an det operativa arbetet och därmed förlorar överblicken eller att 
han eller hon upptas av tankar om det som har inträffat istället för att tänka framåt. Ledaren kan 
vidare underlåta att delegera arbetsuppgifter och misslyckas med att nyttja tillgängliga resurser. 

Det är även vanligt att ledaren endast tar emot information på ett passivt sätt istället för att 
aktivt söka efter ny information och kan därför ge otydliga order till räddningsarbetarna 
(Larsson, 2006). 
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Ledarstilar under stress. 

Uppgiftsinriktat ledarskap. 

Den uppgiftsinriktade ledaren kännetecknas främst av inledande överblick, framåttänkande, 

övermod, hantering av egna känslor och tydlighet mot högre chefer. Med inledande överblick 
avses att ledaren förmår att under akut stress stanna upp en stund innan ett viktigt beslut fattas. 
På det sättet får ledaren en snabb överblick över situationen och kan lättare se olika 

handlingsalternativ och vilka konsekvenserna kan tänkas bli. Oerfarna ledare har ofta en 
tendens att fastna i detaljer, vilket kan ge ett dåligt och missvisande beslutsunderlag. Efter att 
ledaren har erhållit en lägesbild fokuserar han eller hon på att tänka framåt på det arbete som 
måste utföras. Ledare som inte klarar av situationen tenderar att uppehålla sig med arbete som 

känns bekant istället för att ta hand om mer brådskande uppgifter. Ur ett psykologiskt 
perspektiv kan det ses som en slags regression. Andra risker är att ledaren ger upp eller känner 
en sådan påtaglig osäkerhet att känslan sprids i gruppen och resulterar i att arbetet inte kan 

utföras. En del ledare blir för fokuserade på medarbetarnas välmående och tappar helt fokus på 
arbetet. Ledare som är övermodiga riskerar att försätta gruppen i fara. Dessa ledare lyssnar 
ogärna på andra och vill fatta alla beslut på egen hand. Ledarens överdrivna behov av kontroll 
kan resultera i att vederbörande drabbas av utmattningssyndrom. Larsson (2006) menar att den 

forskning som finns i ämnet antyder att ledare bör visa sig lagom sårbara. Det innebär att 
ledaren varken får verka oberörd eller helt förlora kontroll över sina känslor. En ledare, som i 
en krissituation upplever sig känslomässigt påverkad ska erkänna detta samtidigt som han eller 
hon behåller sitt lugn och sin förmåga att tänka framåt. Ledare ska våga ifrågasätta order från 

högre chefer när det är påkallat. En ledare som blint lyder order vinner ingen respekt hos 
medarbetarna. Ledaren ska också våga be om förtydligande när högre chefer ger otydliga order 
(Larsson, 2006).  

Relationsinriktat ledarskap. 

Denna ledarstil byggs upp av: 1) tydlig ledarroll, 2) förmåga att motivera, 3) individuell 
omtanke genom aktivering och 4) krishantering efter akuta situationer. Tydlig ledarroll innebär 
att ledarskapet anpassas till de omständigheter som råder, vilket betyder att ledaren ibland kan 

vara demokratisk och ibland auktoritär. Vederbörande vågar ge order när det behövs och kan 
också delegera ansvar när det är påkallat. Ledarskapet ska hela tiden kännas logiskt för 
medarbetarna och ledaren får medarbetarna att förstå varför han eller hon måste agera på ett 
visst sätt. Ledaren arbetar med att motivera och mentalt förbereda medarbetarna inför olika 

arbetsuppgifter. Även inför påfrestande situationer håller ledaren modet uppe och sprider en 
positiv stämning i gruppen. Individuell omtanke genom aktivering handlar om att ledaren visar 
omtanke genom att tilldela medarbetarna meningsfulla uppgifter. Att visa omtanke behöver 

inte bara betyda att ledaren ”klappar på axeln och tröstar” (Larsson, 2006, sid. 236), att tilldelas 
uppgifter och ansvar kan också verka ångestdämpande i svåra situationer. Efter akuta situationer 
kan ledaren hantera att medarbetarna visar olika känsloreaktioner. Ledaren vågar även 
genomföra känslomässigt tunga samtal (Larsson, 2006).     

Ledarskapet i vardagen påverkar ledarskapet under stress.  

Larsson (2006) har i sina studier funnit att tillit är avgörande för ett fungerande ledarskap i 

kriser och andra svåra situationer. Tilliten är något som måste byggas upp i det vardagliga 
ledarskapet, innan en svår situation uppstår. Genom intervjuer med ledare inom 

Försvarsmakten fann Larsson (2006) att följande förhållanden i ledarskapet var viktiga för att 
hantera svåra situationer: synlighet, respekt, öppet klimat, ärlighet och kompetens. Synlighet 
syftar på att ledaren faktiskt är synlig ute på arbetsplatsen och visar intresse för medarbetarna. 

En ledare som alltid sitter instängd på sitt kontor skapar distans och uppfattas som otillgänglig. 
Ledaren ska också behandla varje individ på ett respektfullt sätt genom att uppmärksamma 
samtliga medarbetare individuellt. Respektfull behandling handlar också om att vara rättvis och 
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konsekvent i ledarskapet. Ett tredje förhållande är att det ska vara högt i tak, vilket innebär att 

arbetsplatsen har ett öppet klimat där medarbetarnas idéer och förslag värdesätts. Ledarens 
värderingar är viktiga och vederbörande ska tydligt visa vad han eller hon står för. Moral och 
äkthet framkom också som viktiga hörnstenar i ledarskapet och en ledare bör uppfattas som 

ärlig, rakryggad och modig av sina medarbetare. En del av ledarskapet, som blir extremt viktig i 
svåra situationer, är ledarens kompetens inom sitt område och att medarbetarna uppfattar att 
vederbörande besitter den kompetens som situationen kräver (Larsson, 2006).      
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Metod 

Informanter 

Intervjuer har genomförts individuellt med fem insatsledare (IL), två inre befäl (IB), fyra 
styrkeledare (SL) samt 13 brandmän i Räddningstjänstens lokaler. Brandmännen tillhörde fyra 

olika styrkor och tre var vikarier, en var deltidsanställd och resterande nio var heltidsanställda.  
Urvalet bestämdes med utgångspunkt från vilka som ville och hade möjlighet att medverka. 
Samtliga intervjuade var män.    

Material 

Intervjuerna med IL, IB samt SL var semistrukturerade och utgick från i förväg konstruerade 
frågeguider (Bilaga 1, 2 och 3), som innehöll frågor rörande deras ledarskap. Detta innebar att 

intervjuerna kan liknas vid öppna samtal där författaren i viss mån styrde samtalsämnet till de 
frågor som skulle besvaras. Intervjuerna med brandmännen var strukturerade utifrån ett 
frågeformulär som innehöll frågor rörande deras upplevelse av ledarskapet, med 

svarsalternativen ja eller nej (Bilaga 4). I vissa fall ombads brandmännen att motivera sina svar.    

Procedur 
Kontakt initierades via telefon med räddningschefen vid Luleå kommun. Ett första möte 

bokades in med vederbörande för en genomgång av Räddningstjänstens organisation. Mötet 
pågick ungefär en timme och hölls i en av Räddningstjänstens lokaler. Under mötet bokades 
intervjutider in med en insatsledare samt med ett inre befäl. Dagen efter kontaktades övriga 

fyra insatsledare via e-post för att boka in intervjutider med dem.  
 
Efter den första intervjun med en av insatsledarna erbjöds författaren möjlighet att genomföra 
ytterligare en intervju med ett inre befäl, som vi tidpunkten för intervjun befann sig i tjänst. En 

intervju genomfördes därför med denna person direkt efter intervjun med insatsledaren.  
 
Styrkeledarna kontaktades först via e-post och sedan via telefon för att boka in intervjutider 
med respektive ledare samt hans styrka bestående av fyra brandmän. Samtliga intervjuer ägde 

rum i Räddningstjänstens lokaler och intervjuerna med IL, IB och SL spelades efter 
godkännande in med diktafon.  
 

I enlighet med Vetenskapsrådets (2002) rekommendationer upplystes samtliga informanter om 
att deltagandet var frivilligt och anonymt. Vidare informerades de om rättigheten att när som 
helst avbryta intervjun samt att de kunde välja att inte svara på frågorna. Innan intervjun 
påbörjades informerades de även om arbetets syfte.   

   
Avgränsningar 
Denna studie berör enbart Räddningstjänsten i Luleå kommun och dess räddningsenhet.   

 
Databehandling 
Intervjuerna transkriberades och lästes igenom flera gånger för att få en känsla för vad 
informanterna berättade. Efter hand växte gemensamma teman fram och ett tema var 

exempelvis ”roller”. Varje tema sammanfattades separat under egna rubriker i arbetets 
resultatavsnitt och under varje tema följer analys av resultatet.  
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Resultat och analys 

Projektet inre befäl 

Under snart tre års tid hade Räddningstjänsten i Luleå ingått i ett projekt där ett antal 
kommuner i Norrbotten har en funktion som kallades inre befäl. Det fanns fem personer som 

arbetade som inre befäl och under hela dygnet fanns en av dem på plats i SOS Alarms lokaler. 
Det inre befälet lyssnade till de samtal som inkom till SOS Alarm och till den intervju som 
larmoperatören gjorde med den som ringde in. När en larmoperatör tog emot ett samtal var 
han eller hon skyldig att följa en fastställd larmplan. Det kunde till exempel innebära att han 

eller hon alltid larmade ut två stationer vid en konstaterad lägenhetsbrand. Det inre befälet 
kunde ta över samtalet från operatören och efter den information som erhölls kunde han 
avvika från larmplanen om han ansåg det motiverat. Det inre befälet fungerade dessutom som 

räddningsledare fram till dess att första styrkan anlände till platsen och styrkeledaren övertog 
rollen som räddningsledare. Det inre befälet fanns kvar på SOS Alarm som ett stöd under hela 
räddningsinsatsen och kommunicerade med räddningsledaren, som hela tiden rapporterade till 

det inre befälet om hur insatsen fortskred. Det inre befälets uppgift var att ha en överblick över 

hela insatsen samt stationerna och till exempel ordna fram mer resurser, upprätta kontakt med 
fastighetsägare m.fl. eller kalla in nya styrkor i beredskap på stationerna. I de fall där mer än en 
station kallades ut på ett larm, larmade det inre befälet den insatsledare som fanns i beredskap. 

Insatsledaren ryckte då ut till platsen och tog i vissa fall över som räddningsledare med 
uppgiften att koordinera styrkornas arbete. Om insatsledaren övertog rollen som 
räddningsledare var det upp till honom att kommunicera med det inre befälet (Figur 2).  
 

 
    

Figur 2: Befälshierarkin vid larm med minst två utryckande stationer. 
 

Insatsledarnas syn på projektet. 

För tre år sedan, innan projektet med inre befäl startade, turades insatsledarna om att ha 

dygnet-runt jour på Räddningstjänsten, vilket innebar att det alltid fanns en insatsledare på plats 
som var redo att rycka ut på larm. Sedan försöket med inre befäl påbörjades arbetade dock 
samtliga insatsledare dagtid och istället turades de om att ha en så kallad beredskapsvecka. Det 
innebär att den insatsledare som hade beredskapsvecka bar en sökare under arbetstid samt under 

kvällar och helger i hemmet eller på annan plats. En del insatsledare upplevde denna 
omorganisation som huvudsakligen positiv med motiveringen att de får mer uträttat när de 
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arbetar dagtid. Några insatsledare menade dock att omorganisationen har medfört försämringar. 

Ett exempel var att det tar längre tid för dem att nå fram till olycks- eller skadeplatsen, eftersom 
de kan bli larmade från hemmet istället för stationen. En insatsledare menade att den tidigare 
organisationen med jour innebar den fördelen att insatsledaren hade möjlighet att snabbt 

samråda med den uttryckande styrkan. En annan försämring var, enligt en insatsledare, att de 
flesta insatsledare sällan eller aldrig får möjlighet att träffa styrkorna i vardagen: ”det är många 
brandmän som jag inte vet hur dom fungerar ute på en brand… för jag jobbar ju aldrig med 
dom annat än när det väl händer”. 

Styrkeledarnas syn på projektet. 

Två styrkeledare ansåg att det kanske inte är nödvändigt att ha insatsledare i beredskap, 
eftersom det är sällsynt att de kallas ut till platsen. En av dem menade att den ledningsstruktur 
som Räddningstjänsten hade haft på försök inte nödvändigtvis var anpassad till de aktuella 

förhållandena i regionen. Han menade, å andra sidan, att det kanske inte är nödvändigt att ha 
ett inre befäl, utan att insatsledarna kanske istället kunde vara situationsanpassade genom att en 
del gånger finnas som stöd på SOS Alarm och andra gånger åka ut till platsen. En annan 

styrkeledare ställde sig frågande till om de inre befälen har tillräckligt med arbete att utföra när 
de sitter på SOS Alarm. Enligt honom fanns det eventuellt risk för att de inre befälens 
arbetsuppgifter inte motsvarade deras, ofta höga, utbildning, det vill säga att deras utbildning 
inte kom till användning eller nyttjades tillräckligt i deras nuvarande arbete.       

 
Samtliga styrkeledare var överens om att projektet med inre befäl har pågått för länge och att 
ledningen måste komma till ett beslut om den framtida organisationen. En av dem upplevde att 
styrkeledarna och deras styrkor har hamnat i skymundan, eftersom ledningen har haft fokus på 

projektet. En annan styrkeledare trodde att det skulle vara svårt att återgå till den organisation 
som rådde innan projektet inleddes. Motiveringen var att projektet snart har pågått i tre år och 
att det sannolikt skulle krävas mycket tid och resurser för att återgå till den tidigare 

organisationen. Samtidigt såg han många fördelar i projektet, eftersom de inre befälen utgör ett 
bra stöd under räddningsinsatser. Den samlade synen var dock att organisationen behöver ses 
över och att ledningen måste fatta ett beslut så fort som möjligt.   

Roller 

Rollerna vid insatsarbete. 

En insatsledare menade att det kunde uppstå en viss konkurrens när han kommer ut till en 

skade- eller olycksplats för att ta över rollen som räddningsledare. Vidare berättade han att det 
krävs att insatsledaren har en känsla för när det är påkallat att vederbörande övertar insatsen. I 
vissa situationer kunde det räcka med att insatsledaren finns kvar på plats som ett stöd, utan att 
ta över ledarskapet. En annan insatsledare upplevde att de äldre styrkeledarna oftare än de yngre 

har egna idéer om hur insatsarbetet borde bedrivas och att det ibland kan vara svårt att ändra 
deras uppfattning. Insatsledaren hade dock aldrig varit med om att det blev diskussioner ute på 
plats, utan istället diskuterades det efter insatsen. En annan insatsledare menade tvärtom att de 

yngre styrkeledarna ofta ville visa att de kunde hantera situationen på egen hand och att de inte 
har förstått insatsledarnas funktion.    
 
Flertalet insatsledare ansåg att rollerna ute på en skadeplats är otydliga och att de berörda saknar 

förståelse och respekt för varandras roller. En insatsledare var övertygad om att det till stor del 
beror på försöket med inre befäl, vilket har medfört att gränserna mellan de olika rollerna till 
viss del hade suddats ut. Det kunde medföra att en del räddningsarbetare blir passiva, medan 
andra tar för många egna initiativ. En insatsledare betonade att det finns ett behov av att 

tydliggöra ledningsstrukturen genom att få samtliga berörda att förstå varför den har utformats 
på det aktuella sättet.  
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Samtliga styrkeledare berättade att de sällan träffar insatsledarna mellan larm och att det 
eventuellt skulle vara positivt för insatsarbetet om insatsledarna är synligare och har mer 
kontakt med styrkorna i vardagen. På frågan om de anser att rollerna ute på plats är tydliga 

svarade en styrkeledare nej, med motiveringen att det kan vara svårt att veta när insatsledaren 
ska ta över en insats. I vissa fall tog inte insatsledaren över som räddningsledare trots att flera 
styrkor hade kallats ut och nästa gång kunde insatsledaren ta över trots att olyckan, enligt 
styrkeledaren, redan hade stagnerat:  

 
Även om vi ibland är två och tre stationer ute så tar inte IL över heller medans han nästa 
gång kan komma och säga jag tar över medans olyckan då redan har stagnerat och är på väg 

tillbaks och känner man som att då är ju som han fel ute i matchen en sån resurs som 
insatsledare han är ju då… det är ju när olyckan fortfarande stiger på nå sätt… där man 
känner att man inte riktigt har koll och hitta andra vägar…  

 

Samma styrkeledare menade att det kan skilja sig åt beroende på vem som är insatsledare om 
huruvida parterna är överens om när insatsledaren skulle ta över som räddningsledare. Det kan 
bl.a. bero på att instruktionerna från ledningen inte upplevs som nog tydliga. En annan 
styrkeledare menade att det skiljer sig åt beroende på vem som är insatsledare och hur tydliga 

de är i sitt sätt att ta över räddningsledarrollen. Han tyckte dock att det har blivit bättre på 
senare år. En tredje styrkeledare berättade att det är olika hur och när insatsledarna väljer att ta 
över ledarrollen. En del var snabba med att ta över rollen, medan andra hellre backade undan 

och överlät räddningsledarrollen till styrkeledaren. Det kunde också bero på hur erfarna 
insatsledarna och styrkeledarna var. Han trodde att det är svårare för en mindre erfaren 
insatsledare att ta över rollen från en erfaren styrkeledare. Den fjärde styrkeledaren uppgav att 
han aldrig har upplevt några problem med någon av insatsledarna ute på plats.  

 
Att flera av informanterna upplevde rollerna ute på skadeplats som otydliga innebär att det finns 
rolltvetydighet inom organisationen (Bass, 1990). De uppgifter, mål och krav som gäller för 

respektive roll har med andra ord inte tydliggjorts tillräckligt. De berörda förstår inte varandras 
roller, vilket sannolikt gör det svårt för individen att uppleva sin egen roll som logisk (Svensson 
et al., 2009). Enligt Svensson et al. (2009) är det viktigt att det finns en plan för hur 
räddningsledarrollen ska kunna överföras mellan olika ledare. Flera styrkeledare upplevde att 

det kan vara svårt att förutse när en insatsledare ska ta över räddningsledarrollen. Om 
Räddningstjänsten har en plan för räddningsledarrollen får det antas att den inte har klargjorts 
nog tydligt.   

Intern rekrytering av styrkeledarna. 

En majoritet av styrkeledarna hade rekryterats från sin grupp, där de under flera års tid hade 
arbetat som brandmän tillsammans med sina nuvarande underställda. Flera insatsledare pekade 
på svårigheterna med att praktiskt taget all rekrytering av styrkeledarna sker internt. Det kan 

upplevas som svårt att våga vara tydlig i sitt ledarskap, att våga kritisera sina underordnade samt 
att behandla alla lika och avstå från att favorisera. En insatsledare ansåg att det finns en risk att 

styrkeledaren abdikerar från sitt ledarskap och att styrkeledaren istället leds av gruppens 
medlemmar. En insatsledare menade att den som har utbildat sig till styrkeledare borde arbeta 

med förebyggande verksamhet några år för att sedan återvända till den operativa delen som 
styrkeledare. Det kan dock finnas fördelar med att rekrytera ledaren internt, till exempel att 
vederbörande känner brandmännen väl och vet hur alla fungerar i olika situationer.   

 
Vid frågan om vilka för- och nackdelar den interna rekryteringen kan innebära för ledarskapet 
svarade samtliga styrkeledare att en stor fördel är att de känner till hur alla i gruppen fungerar. 
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En styrkeledare vidareutvecklade svaret och menade att han kan dra nytta av respektive 

brandmans kompetenser och starka sidor. Om styrkan till exempel ska utföra räddning till sjöss 
vet han vem som är bra på att köra båt eller om det är en räddning på hög höjd vilka som är 
bäst lämpade för detta o.s.v. En styrkeledare pekade på fördelen att han snabbt kan upptäcka 

och fånga upp gruppmedlemmar som mår dåligt efter en insats. Nackdelarna kunde vara att 
styrkeledarna blir för mycket kompis med styrkan. En styrkeledare menade dock att han inte 
har något annat val än att ta de strider som eventuellt dyker upp, även om det innebar att han 
ställer sig utanför gruppen. Enligt en styrkeledare ligger svårigheten i att vara styrkeledare att 

han både ska representera arbetsgivaren och arbetstagarna. I vissa situationer ska han betona 
arbetsgivarens åsikter och krav och i andra föra fram styrkans åsikter och krav. En av 
styrkeledarna ansåg att hans ledarroll är enkel och att den inte ställer speciellt höga krav på 

ledarskapsförmåga, eftersom gruppmedlemmarna känner varandra väl och ledaren snarare blev 
en i gruppen än en ledare. Han menade att kraven på ledarskapet är större under exempelvis 
sommartid då Räddningstjänsten tar in semestervikarier. I dessa situationer krävs en tydligare 
ledare som i högre grad detaljstyrde arbetet.   

 
Varje styrka kan liknas vid det Heap (1980, refererad i Svensson et al., 2009) kallar för en 
primärgrupp. En sådan grupp består av ett fåtal medlemmar som känner varandra väl. Styrkorna 
består av ett fåtal medlemmar, som arbetar nära varandra och många gånger i situationer som 

ställer höga krav på samarbete. Sannolikt utvecklar medlemmarna efter en tid såväl yrkesmässiga 
som privata relationer. Detta påverkar naturligtvis ledarskapet både positivt och negativt. Precis 
som Svensson et al. (2009) beskriver kan de nära relationerna i gruppen underlätta för ledaren 

att nyttja samtliga medlemmars resurser. Samtidigt kan det upplevas som känsligt, både för 
ledaren och för medlemmarna, att ge varandra feedback. Att gruppen ofta är starkt 
sammansvetsad torde skapa störst svårigheter för ledaren. Det kan bli svårt för ledaren att skilja 
på sin ledarroll och sin roll som en likvärdig medlem av gruppen. Risken finns att styrkeledarna 

helt abdikerar från sin ledarroll, något som Larsson (2006) benämner icke-ledarskap eller låt-gå-
ledarskap.  

Förtroende 

Förtroende mellan insatsledarna och styrkeledarna. 

Några av insatsledarna hade tidigare arbetat som brandmän och en av dem menade att den 
erfarenheten har underlättat hans förståelse av insatsarbetet. Vidare trodde han att det är lättare 

för honom att få förståelse hos styrkeledarna och brandmännen än det är för någon som inte 
hade bakgrund som brandman. Insatsledaren menade att det kan vara lättare att acceptera 
någon som har funnits inom organisationen under många år.  
 

Två av styrkeledarna var av den uppfattningen att det känns bra om den insatsledare, som 
kommer ut till en skade- eller olycksplats har bakgrund som brandman. Motiveringen var att 
dessa insatsledare har en bättre förståelse för de olika arbetsmomenten vid insatsarbetet, än en 

insatsledare som aldrig tidigare har arbetat som brandman. En av styrkeledarna trodde också att 
det är lättare för en insatsledare med brandmannabakgrund att fatta beslut och få styrkan att 
acceptera besluten. De två andra styrkeledarna var av motsatt uppfattning och menade att det 

kan vara betryggande att den insatsledare som kommer ut på plats är en brandingenjör. 

Eftersom styrkeledaren och brandingenjören i dessa fall har skilda utbildningar kan de 
komplettera varandra och se olyckan ur olika perspektiv.  

Förtroende mellan styrkeledarna och brandmännen. 

För att brandmännen ska känna förtroende för styrkeledarna menade två styrkeledare att lång 

erfarenhet av att arbeta inom Räddningstjänsten samt erfarenhet av rollen som styrkeledare 
sannolikt är viktiga aspekter. En annan betonade att det viktigaste är att han ger uttryck för och 
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håller fast vid samma åsikter inför brandmännen som han gör inför högre chefer: ”samma sak 

som man säger nere vid fikabordet säger man åt våra chefer och våran ledning och allt sånt så 
att man inte är en annan människa där”. En styrkeledare berättade att han försöker vara en i 
gruppen och att han agerar ledare när det behövs, vilket innebär att det i slutändan är han som 

fattar alla beslut. Övriga aspekter som framkom var att styrkeledarna ska utgöra ett föredöme 
genom att använda rätt arbetskläder samt följa de regler som finns uppsatta. 
 
Några av de egenskaper hos ledaren som Larsson (2006) fann betydelsefulla för medarbetarnas 

känsla av tillit till ledaren var synlighet, tydliga värderingar samt hög kompetens inom sitt 
område. Tillit är något, som, enligt Larsson (2006), måste byggas upp i vardagen innan en svår 
situation uppstår. För styrkeledarna torde detta inte vara något problem. De är i princip alltid 

synliga, eftersom de arbetar nära sin styrka. De har tid och möjlighet att föra fram sina 
värderingar och visa sin kompetens. För insatsledarna, å andra sidan, kan det bli problematiskt. 
För det första har de ingen ledarskapsroll i vardagen och för det andra träffar de sällan eller 
aldrig styrkorna till vardags. Det gör det svårt för dem att hinna bygga upp en grundläggande 

tillit som är viktigt vid ledarskapet under insatser.  

Kommunikation 

Om styrkeledarna kom med förslag till insatsledarna om hur ett insatsarbete skulle kunna 
bedrivas var det, enligt en styrkeledare, olika hur insatsledarna reagerar på detta. Han menade 
att huruvida styrkeledarna framför åsikter eller inte kan bero på hur olika styrkeledare och 
insatsledare kom överens: ”det vet vi ju på det här stället ligger det personrelaterat också… har 

man en tagg i sidan åt nån då blundar man och äh kör du ditt spel… tyvärr”.   

Feedback. 

Feedback mellan insatsledarna och styrkeledarna. 

En insatsledare menade att han brukar ge feedback till styrkeledarna angående deras ledarskap 

och att han inte är rädd för att tala om när han anser att ledarskapet har fungerat dåligt. 
Insatsledaren berättade vidare att han brukar få feedback på sitt ledarskap av styrkeledarna och 
att det kan handla om såväl bättre som sämre aspekter av ledarskapet. Huruvida insatsledarna får 
feedback på sitt ledarskap eller inte beror, enligt en insatsledare, på deras attityd till feedback. 

Vederbörande ansåg att insatsledarna måste kunna bjuda på sig själva och tydligt visa att de vill 
ha feedback. En annan insatsledare menade att han alltför sällan får feedback på sitt ledarskap. 
Det kunde bero på att han har arbetet länge inom Räddningstjänsten och att yngre styrkeledare 

med mindre erfarenhet inte vågar ta en diskussion om insatsarbetet. Han tyckte dock att det är 
positivt om styrkeledarna vill diskutera och argumentera kring olika arbetssätt, eftersom det kan 
gynna insatsarbetet. Vid frågan om hur insatsledarna har upplevt att ge styrkeledarna feedback 
svarade en att han hade uppfattat att en del styrkeledare känner sig kritiserade. 

 
Samtliga insatsledare berättade att de alltid går igenom insatsarbetet efter en större 
räddningsinsats. En insatsledare hade ibland upplevt att de inblandade i för hög utsträckning 

fokuserar på det som har gått bra med arbetet och därmed negligerar de mindre bra aspekterna.  
 
En styrkeledare menade att han har försökt ge feedback till insatsledarna, men att det kan vara 
svårt eftersom det är vid få larm en insatsledare behöver rycka ut. Vanligast var att styrkeledaren 

kommunicerar med det inre befälet och att det dem emellan har förekommit mer feedback 
efter olika insatser. En annan av styrkeledarna svarade att han oftast höll tyst om det är en 
situation där han har en annan åsikt om insatsarbetet än insatsledaren. Enligt honom berodde 
det på att han inte är prestigelysten av sig och att han därför inte tar illa upp om insatsledaren 

har andra åsikter.   
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Feedback mellan brandmännen och styrkeledarna. 

En styrkeledare upplevde att medarbetarna inom Räddningstjänsten generellt sett kunde vara 

dåliga på att berömma varandra och att de hellre hittar fel och brister. När en eller flera 
brandmän ansåg att något hade varit mindre bra med ledarskapet kunde det eventuellt finnas en 
motvilja att tala om detta direkt med den berörde ledaren. Det kunde istället finnas risk att 
styrkan talade om sitt missnöje för nästa styrka vid ett skiftbyte. Samma styrkeledare upplevde 

dock att kommunikationen inom Räddningstjänsten har blivit rakare och att det i synnerhet 
märks på de yngre brandmännen, som gärna kommunicerar direkt med ledaren.  

Samtal/debriefing. 

En majoritet av insatsledarna hade arbetet mer än 30 år inom Räddningstjänsten och de 

menade att debriefing är något som alltid har förekommit i någon form. Under början av deras 
karriärer hade debriefingen dock skett mer informellt, till exempel i bastun eller i fikarummet. 
Den typ av debriefing som har förekommit på senare år upplevdes som mer medveten och att 

det nu finns mer riktlinjer för hur samtalet ska bedrivas. En styrkeledare menade att ordet 
debriefing kunde verka avskräckande för en del och att det är bättre att kalla det samtal. Vidare 
berättade han att det ibland har funnits tillfällen efter insatser, då samtal har skett i samverkan 
mellan Räddningstjänsten och andra myndigheter, såsom polis och sjukvårdare. Nackdelen 

med dessa samtal är att det blev svårt för samtliga inblandade att få komma till tals och han 
menade att risken finns att samtalet på det sättet förlorar sitt syfte. En styrkeledare berättade att 
det snabbt märks om någon i gruppen har ett behov av att få tala ut om en upplevelse.   
 

Några av de yngre brandmännen hade ingen erfarenhet av mer formell debriefing. De som 
hade erfarenhet av både debriefing och informella samtal inom styrkan föredrog det 
sistnämnda. En av brandmännen tyckte att det fungerar bäst när ingen leder samtalet, utan att 

alla fick tala fritt. En annan förklarade att samtalen inom styrkan handlade om såväl tekniska 
och taktiska aspekter av arbetet som känslomässiga reaktioner.   
 
Eftersom styrkeledarna och insatsledarna sällan träffas försvårar det givetvis möjligheterna att ge 

feedback. Enligt Bass (1990) är det viktigt att ledare visar sig ute på arbetsplatserna och ger de 
anställda möjlighet till direkt kommunikation med sin ledare. Det framkom i intervjuerna med 
både styrkeledarna och insatsledarna att insatsledarna sällan är i direkt kontakt med styrkorna. 

De träffas bara när en insatsledare kallas ut till en olycksplats och i en del fall träffas de också när 
insatsarbetet har avslutats. Det kan vara en del av förklaringen till varför det inte förekom 
särskilt mycket feedback dem emellan. En annan aspekt som kan försvåra feedback är det 
faktum att styrkeledarnas chef skiftade beroende på om det var vardag eller insats. I vardag 

utgjordes deras chef av ställföreträdande räddningschef och vid en del insatser av en 
insatsledare. Det kan också vara en förklaring till varför styrkeledarna och insatsledarna sällan 
träffas och kommunicerar direkt med varandra. Bass (1990) menar att det är viktigt att ledare 

visar att de uppskattar, och är mottagliga för, feedback. Eftersom insatsledarna sällan kommer i 
kontakt med styrkorna kan det vara svårt för dem att hinna visa sin inställning till feedback och 
på så sätt bygga upp ett förtroende.      
 

Insatsledarna kom sällan ut till olycksplatsen och därför var de sällan med vid samtal efter en 
insats. Larsson (2010) menar att det är viktigt att det finns en trygghet i gruppen, både mellan 
medlemmarna och mellan gruppen och ledaren, för att samtal/debriefing ska vara givande. 

Eftersom insatsledarna sällan var involverade i insatser kan det eventuellt leda till en ovilja hos 
styrkorna att tala ut om sin känslomässiga upplevelse när en insatsledare är närvarande. Det 
framkom vid intervjuerna att samtalen många gånger sker mer informellt inom styrkan, vilket 
kan vara en naturlig följd av att brandmännen och styrkeledarna arbetar nära varandra och 

hinner skapa en trygghet. 
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Brandmännen 

Ledarskapet i vardagen. 

Totalt intervjuades 13 brandmän från fyra olika styrkor. Av dessa var tre vikarier, en 

deltidsanställd och resterande nio var heltidsanställda. Samtliga brandmän ansåg att deras ledare 
fanns tillgängliga under arbetspassen, uppmärksammade dem som individer samt lyssnade på 
och värderade deras åsikter. En brandman menade dock att erfarenhet kunde väga tungt när en 

brandman framförde en åsikt till sin ledare. En annan berättade att han ibland kunde undra vad 
resultatet av hans åsikter blev. Elva brandmän svarade ja på frågan om ledaren ställer tydliga 
krav i arbetet och resterande två valde att inte ge något svar alls. En motiverade sitt uteblivna 
svar med att kraven eventuellt kunde bli lite hårdare, men att det kunde vara svårt eftersom 

styrkeledaren både uppfattades som chef och kompis. En av brandmännen var i grunden 
brandman, men vikarierade dessutom som styrkeledare emellanåt. Han menade att det hade 
gett honom en tydligare bild av kraven på brandmännen, då han även kunde se arbetet från en 

styrkeledares perspektiv.   
 
Brandmännens uppfattning var att inget radikalt behövde förändras avseende ledarskapet i 
vardagen, men att det alltid kan förbättras. Flera brandmän uppgav att de trivs med att arbetet 

ofta är självständigt och att styrkeledaren sällan detaljstyr arbetsuppgifterna. En brandman kunde 
ibland uppleva att styrkeledaren glömmer eller inte orkar följa upp resultatet av brandmännens 
arbete. En annan brandman förklarade att hans råd till sin styrkeledare är att inte alls engagera 

sig i de övriga styrkornas arbetssätt, eftersom det kan skapa irritationsmoment.  

Ledarskapet under och efter räddningsinsatser. 

Samtliga brandmän uppgav att de känner förtroende för att deras ledare har den kompetens, 
som krävs vid räddningsinsatser. Vidare svarade samtliga ja på frågan om de visste vad som 

förväntades av dem vid olika insatser. Vid ovanliga larm kan det dock vara svårare att veta vad 
som förväntades och en brandman menade att det var skäligt att ledaren vid dessa tillfällen ger 
direkta order. Brandmännen förklarade att ledarna så långt som det var möjligt försöker 
minimera riskerna med insatsarbetet och en svarade att ledarna aldrig skulle riskera någons liv. 

Flera brandmän förklarade att varje brandman är sitt eget skyddsombud och att alla individuellt 
måste göra en avvägning mellan arbetsuppgifterna och sin egen säkerhet. Denna avvägning 
kunde upplevas som svår och en brandman berättade att han efteråt kunde känna att han 

eventuellt tagit för stora risker under en insats.  
 
Enligt samtliga brandmän är deras ledare bra på att fatta beslut om vad som måste göras under 
en insats. Uppfattningen var att ledarna är öppna för förslag från brandmännen och att de alltid 

gör sitt bästa med hänsyn till förutsättningarna. Alla upplevde att deras ledare agerar logiskt och 
en menade att ledarna och brandmännen resonerar på liknande sätt angående insatsarbetet. 
 

På frågan om ledaren är bra på att mentalt förbereda brandmännen inför olika insatser svarade 
tio ja och tre valde att inte svara alls. Flera brandmän förklarade att de kan höra ledarens 
kommunikation med SOS Alarm och att ledaren eventuellt betonar vissa delar av den 
information som framkommer. En majoritet av brandmännen menade att det ligger på hela 

gruppens ansvar att förbereda sig tillsammans. En brandman reflekterade över att det sannolikt 
behövs mer mental förberedelse för oerfarna brandmän, medan de som var mer erfarna inte 
behöver ledarens hjälp för att förbereda sig.   
 

Ingen av brandmännen hade upplevt att deras nuvarande ledares agerande någon gång har ökat 
upplevelsen av stress ute på olycksplatsen. Ett flertal uppgav dock att tidigare ledare har kunnat 
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uppträda på ett stressat eller nervöst sätt, vilket snabbt kan smitta av sig på gruppen. En 

brandman hade upplevt att en del ledare blir stressade och ”gapiga”, vilket skapar irritation i 
gruppen.  
 

På frågan om hur ledarskapet skulle kunna förbättras under och efter en större insats svarade en 
brandman att det skulle kunna bli mer rutiner och tydligare roller vid ovanliga insatsarbeten. 
Samma brandman menade att det eventuellt skulle vara bra om det upprättades en mall för hur 
en genomgång av insatser ska gå till. Flera brandmän pekade på att erfarenhetsåterföring med 

avseende på insatsarbete skulle kunna förbättras. Eftersom det är få ovanliga eller stora larm är 
det svårt för alla brandmän att få erfarenhet av dessa situationer. Därför är det viktigt att 
erfarenheten av dessa insatser når ut till alla styrkor. En brandman tyckte att kommunikationen 

vid en insats skulle kunna tydliggöras. Han hade vid åtminstone ett tillfälle fått direkta order av 
en insatsledare, vilket skapar förvirring angående vem brandmännen ska ta order ifrån.   
 
Den samlade bedömningen är att brandmännen generellt sett var nöjda med sina närmaste 

ledare, det vill säga styrkeledarna. Det som framkom vid intervjuerna med brandmännen 
överensstämmer på många sätt med det som framkom vid intervjuerna med ledarna. Styrkorna 
arbetar nära varandra och de hinner skapa en grundläggande trygghet. Styrkeledarna är 
tillgängliga, de uppmärksammar brandmännen individuellt och de lyssnar till brandmännens 

åsikter. Enligt Larsson (2006) är det viktiga hörnstenar för att skapa tillit. Styrkorna kan även 
beskrivas som primärgrupper, där relationerna är både yrkesmässiga och privata (Heap, 1980, 
refererad i Svensson et al., 2009). Det är främst här det kan uppstå problem för styrkeledarna, 

som hamnar i en situation där de både är nära vän med brandmännen samtidigt som de ska vara 
deras ledare. Som beskrevs tidigare kunde det i en del situationer då finnas risk att styrkeledarna 
abdikerade från sitt ledarskap. En brandman ansåg att kraven kunde bli hårdare i det dagliga 
arbetet. En annan uppgav att det kunde hända att styrkeledaren ibland glömmer eller avstår från 

att följa upp styrkans arbete. Dessa två exempel kan vara situationer där styrkeledaren medvetet 
eller omedvetet väljer att hellre vara en medlem av gruppen än att iklä sig sin ledarroll. Att 
ställa hårdare krav eller att följa upp arbetet kan leda till situationer där styrkeledaren måste 

komma med konstruktiv kritik, vilket kan upplevas som känsligt (Svensson et al., 2009).  
 
Brandmännen kände förtroende för sin styrkeledare även vid insatser. Det hänger naturligtvis 
ihop med att de känner en grundläggande trygghet och tillit i gruppen och med sin ledare. 

Precis som Larsson (2006) beskriver påverkar ledarskapet i vardagen hur ledarskapet fungerar i 
svåra situationer.  
 

Brandmännens uppfattning om debriefing stämmer till stor del överens med insatsledarnas och 
styrkeledarnas uppfattning. Även brandmännen föredrog informella samtal och helst inom den 
egna styrkan. Att de föredrog att ha samtalen inom styrkan hänger sannolikt ihop med att det 
finns en stor trygghet inom styrkan och att de känner sig tryggare med sin styrkeledare än med 

insatsledarna.  
 
Ett återkommande tema har varit roller, vilket även återkom vid intervjuerna med 

brandmännen. Enligt dem skulle rollerna vid ovanliga insatser kunna bli tydligare och en 
brandman uppgav att han hade fått order direkt av en insatsledare. Det sistnämnda skapade 
förvirring angående vem brandmännen ska ta order av. Detta är ytterligare ett exempel på att 
det råder en rolltvetydighet inom Räddningstjänstens organisation (Bass, 1990).  
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Diskussion 
Syftet med examensarbetet var att undersöka ledarskapet före, under och efter en större 

räddningsinsats. I arbetet söktes följande frågeställningar besvaras: Vilka aspekter av 
styrkeledarnas vardagliga ledarskap har störst betydelse för deras ledarskap under och efter en 
räddningsinsats och hur kommer detta till uttryck? Hur upplever brandmännen ledarskapet 

före, under och efter en räddningsinsats och vad värdesätter de hos styrkeledarna? Hur upplever 
styrkeledarna respektive insatsledarna den rådande ledarskapsstrukturen och hur påverkar den 
deras ledarskap? 

Styrkeledarnas vardagliga ledarskap och deras ledarskap vid insatser 

Det var svårt att finna och peka ut enskilda aspekter av ledarskapet, som var betydelsefulla för 
ledarskapet vid insatser. Rollen som styrkeledare förefaller vara speciell av den orsaken att det 

verkar krävas mindre ledarskap i vardagen och desto mer ledarskap vid en insats. Under 
vardagen är styrkorna relativt självgående, medan det vid en insats kan krävas ett mer 
auktoritärt ledarskap. Att det verkar fungera bra har sannolikt att göra med att medlemmarna i 

styrkan känner varandra väl. Det fanns redan en grundläggande trygghet och tillit till varandra. 

En risk med den nära vänskapen är dock att det kan finnas åsikter och synpunkter som aldrig 
når fram till den det berör. Det kanske upplevs som för känsligt att kritisera varandra, eftersom 
styrkorna måste kunna arbeta nära varandra. Risken finns således att det blir en situation där 

gruppen hellre bevarar den goda stämningen än är ärliga mot varandra. En styrkeledare 
uttryckte att brandmännen kanske hellre uttalar eventuellt missnöje med ledaren inför andra 
styrkor än direkt till ledaren.        
 

Styrkeledarna trodde att lång erfarenhet inom Räddningstjänsten och av ledarrollen är viktigt 
för att brandmännen ska känna förtroende för ledaren. Dessutom var det viktigt att 
styrkeledaren håller fast vid sina åsikter, även inför högre chefer, använder rätt klädsel och följer 

uppsatta regler. 
 
Snarare än att försöka peka ut några enskilda aspekter, som är av störst betydelse för ledarskapet 
vid insatser kan resultatet sammanfattas med att tillit verkar vara av central betydelse. I 

begreppet tillit ingår ett flertal faktorer som har beskrivits ovan och som korresponderar med 
Larssons (2006) tidigare studie.  

Brandmännens upplevelse av ledarskapet 

Resultatet av intervjuerna visade att brandmännen uppfattade sina styrkeledare som tillgängliga 
och de kände sig uppmärksammade som individer och styrkeledarna lyssnade till och värdesatte 
deras åsikter. Detta stämmer väl överens med de faktorer som, enligt Larsson (2006), är viktiga 

för att de berörda ska känna tillit till sin ledare. Larsson (2006) kom i sin studie fram till att tillit 
är avgörande för ett fungerande ledarskap i kriser och svåra situationer. Brandmännen kände 
även förtroende för att styrkeledarna har den kompetens som krävs vid insatser. Styrkeledaren 

upplevdes även som bra på att fatta beslut om hur insatsarbetet ska bedrivas. Efter en insats 
föredrog brandmännen att ha mer informella samtal inom styrkan framför mer formell 
debriefing.  
 

Sammanfattningsvis framkom det tydligt vid intervjuerna att brandmännen var nöjda med sina 
styrkeledare.   

Insatsledarna och styrkeledarna om ledarskapsstrukturen 

En av de frågor som skulle besvaras var: Hur upplever styrkeledarna respektive insatsledarna 
den rådande ledarskapsstrukturen och hur påverkar den deras ledarskap? 
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Insatsledarna. 

Insatsledarna har ingen ledarroll i vardagen, utan det är enbart vid en insats som de kan utses till 

räddningsledare. De träffar sällan styrkeledarna eller deras styrkor i vardagen, vilket en majoritet 
av insatsledarna upplevde som negativt. Rollerna ute på olycksplats upplevdes som otydliga av 
några insatsledare. En motiverade detta med att räddningsarbetarna som är inblandade i en 
insats saknar respekt och förståelse för varandras roller. Gränserna mellan de olika rollerna hade 

blivit mindre tydliga till följd av projektet med inre befäl. Några av insatsledarna pekade 
specifikt på att en del styrkeledare inte har förstått insatsledarnas funktion.  
 

Insatsledarna såg både för- och nackdelar med att styrkeledarna rekryterades internt. Samtliga 
insatsledare menade att fördelen bestod i att styrkeledaren känner sin styrka väl. Nackdelarna 

var att det kunde bli svårt för styrkeledaren att våga vara tydlig, våga kritisera och behandla alla 
jämställt.  
 

Flera insatsledare trodde att det är viktigt att de har brandmannabakgrund för att få förtroende 
hos styrkeledarna. När det gällde feedback mellan insatsledarna och styrkeledarna framkom flera 
olika åsikter. En insatsledare menade att han inte är rädd för att ge feedback. En annan hade 
upplevt att en del styrkeledare känner sig kritiserade när de får feedback. Hur mycket feedback 

som förekommer mellan parterna kunde också ha att göra med respektive parts erfarenhet. Det 
kunde vara svårare för en mindre erfaren styrkeledare att ge feedback till en mer erfaren 
insatsledare. En av insatsledarna trodde att det kan vara viktigt att insatsledarna tydligt visar att 

de vill ha feedback av styrkeledarna.  
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att insatsledarna har en speciell roll, eftersom de enbart 
är ledare vid en insats. De har inte samma möjligheter att bygga upp ett förtroende gentemot 

styrkeledarna som styrkeledarna har gentemot brandmännen. Samtidigt kan det diskuteras om 
det är insatsledarnas ansvar att se till att komma i kontakt med styrkorna mellan insatser.  
 

Styrkeledarna. 

Två av styrkeledarna menade att det eventuellt inte är nödvändigt att ha insatsledare i 

beredskap. En av dem ansåg att den nuvarande ledningsstrukturen inte är anpassad till regionen. 
En annan ställde sig frågande till om de inre befälen har tillräckligt med arbete att utföra, när de 
arbetar på SOS Alarm. Samtliga styrkeledare var överens om att projektet med inre befäl har 
pågått för länge. Tre av styrkeledarna upplevde att det skiljer sig åt beroende på vem som är 

insatsledare huruvida de väljer att ta över som ledare eller inte. Det kunde således vara svårt att 
förutse när räddningsledarrollen skulle komma att övertas. Att det är tydligt vem som har befäl 
kan vara avgörande för utgången vid en räddningsinsats. Därför är det viktigt att 

Räddningstjänsten ser över de rollbeskrivningar och rutiner som finns avseende rollerna vid en 
insats.   
 
Styrkeledarna uppgav ungefär samma för- och nackdelar, som insatsledarna med avseende på 

att styrkeledarna rekryteras internt. En svårighet med att vara styrkeledare är också att 
representera både arbetstagarna (brandmännen) och arbetsgivaren. En av styrkeledarna menade 
att hans ledarroll är enkel eftersom brandmännen på många sätt var självgående i sina 

arbetsuppgifter. Detta bekräftades också av flera brandmän som uppgav att de trivs med arbetet 
bland annat för att det innebär stor frihet.    
 
Två av styrkeledarna kände större förtroende för insatsledarna om de tidigare hade arbetet som 

brandmän. Detta stämde överens med insatsledarnas åsikter. Däremot uppgav de två andra 
styrkeledarna att de, tvärtom, känner större förtroende för insatsledare som hade en högre 
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utbildning än styrkeledarna. Styrkeledarna gav relativt lite feedback till insatsledarna. Det 

berodde främst på att insatsledarna sällan är involverade i insatsarbetet.   
 
För brandmännens förtroende för styrkeledarna trodde styrkeledarna att det är viktigt att de 

som ledare har lång erfarenhet av att arbeta inom Räddningstjänsten. Andra förhållanden som 
framkom var att styrkeledarna skulle hålla fast vid sina åsikter, vara en i gruppen samt vara ett 
föredöme genom att använda rätt arbetskläder och följa uppsatta regler.  
 

Styrkeledarnas ledarroll kunde vara både enkel och komplicerad. Brandmännen arbetade på 
många sätt självständigt och det fanns inte något behov av att detaljstyra deras arbete. Styrkans 
medlemmar kände oftast varandra väl och styrkeledaren betraktades som en i gruppen. Detta 

kunde samtidigt utgöra en komplicerad balansgång mellan att vara kompis och chef.  
 
Att rollerna ute på olycksplats upplevdes som otydliga påverkar naturligtvis ledarskapet för både 
insatsledarna och styrkeledarna. Det torde främst påverka ledarskapet på ett negativt sätt, 

eftersom det leder till en osäkerhet för samtliga inblandade. Räddningsinsatser måste fungera 
effektivt och att rollerna är otydliga hindrar naturligtvis detta. Det finns således ett klart behov 
av att Räddningstjänsten tydliggör rollerna. Det måste vara tydligt vilka befogenheter de olika 
ledarna har samt hur kommunikationsvägarna ser ut.  

Metoddiskussion 
När detta arbete påbörjades var avsikten att fokus skulle ligga på relationen mellan 

brandmännen och styrkeledarna. I takt med att datainsamlingen fortskred hamnade dock fokus 
alltmer på relationen mellan styrkeledarna och insatsledarna. Det blev ett återkommande tema i 
intervjuerna och därmed skiftade arbetet fokus. Ledarskapsstrukturen visade sig vara långt mer 

komplex än författaren hade anat i början. Detta kan ha medfört att en del intervjufrågor inte 
är optimalt utformade, eftersom de utformades innan författaren blev medveten om hur 
ledarskapsstrukturen såg ut. Ett sätt att undvika detta hade kunnat vara att ha en längre och mer 
djupgående intervju med berörd räddningschef eller att utföra en pilotstudie.  

 
En annan svaghet är det faktum att författaren i stor omfattning har refererat till sekundärkällor 
och att inga vetenskapliga artiklar har använts. Författaren har dock försökt att använda 
primärkällor så långt det har varit möjligt. I de fall primärkällan har varit svår att hitta har 

sekundärkällor använts. De sekundärkällor som har använts består av läroböcker och 
utredningar.  

Reliabilitet och validitet. 

Reliabilitet innebär att tillvägagångssättet i en studie ska kunna upprepas av andra och att de ska 

komma fram till samma resultat och slutsatser. För att detta ska vara möjligt krävs att den valda 
metoden noggrant och stegvis dokumenteras (Yin, 2006). För att säkerställa reliabiliteten har 
det Yin (2006) kallar för fallstudieprotokoll använts. Ett fallstudieprotokoll innehåller regler och 

tillvägagångssätt, som forskaren ska följa genom hela fallstudien. Författaren utformade ett 
protokoll som inleddes med studiens syfte och frågeställningar. Därefter redogjordes för det 
planerade tillvägagångssättet vid datainsamlingen, hur själva rapporten skulle utformas samt 

aktuella intervjufrågor. Protokollet hjälper till med att behålla fokus på de frågor som ska 

besvaras och därmed ökar reliabiliteten. Protokollet fick dock revideras efterhand och i 
synnerhet i samband med att författaren blev medveten om hur ledarskapsstrukturen inom 
Räddningstjänsten faktiskt såg ut och således får reliabiliteten anses som låg. Detta hade kunnat 

undvikas om författaren hade samlat in mer bakgrundsfakta innan protokollet utformades.    
 
Enligt Miles & Huberman (1994) handlar intern validitet om huruvida resultat och analys är 
rimliga. I detta arbete har analysen gjorts med utgångspunkt i den teoretiska referensramen. 
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Analysen är således väl sammanlänkad med teorin, varför den bör anses som rimlig. Extern 

validitet anger huruvida resultatet från en studie kan generaliseras till andra fall (Miles & 
Huberman, 1994). Eftersom detta arbete enbart berör Räddningstjänsten i Luleå kommun är 
den externa validiteten låg. För att stärka den externa validiteten finns det ett behov av att 

upprepa undersökningen inom flera räddningstjänstorganisationer.  
 
Begreppsvaliditet innebär att forskaren operationaliserar de begrepp som ska studeras (Yin, 
2006). Det innebär således att forskaren specificerar och definierar de begrepp som ska studeras. 

Författaren har operationaliserat viktiga, och för rapporten relevanta, begrepp såsom ledare och 
ledarskap. Genom operationaliseringen kunde författaren utforma intervjufrågor som var 
relevanta i förhållande till rapportens syfte och frågeställningar.  

 

Forskningsetiska överväganden 
Vetenskapsrådets (2002) fyra grundkrav inom humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning 

har genomsyrat detta arbete. Dessa består av informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Samtliga informanter upplystes om studiens syfte 
och deras roll i datainsamlingen. De informerades även om att deltagandet var frivilligt samt att 

de när som helst kunde välja att avbryta sin medverkan. Vidare garanterades de anonymitet 
genom hela forskningsprocessen samt i den färdigställda rapporten. De material som har samlats 
in kommer att förstöras när arbetet är avslutat.  
 

Framtida forskning 
Med utgångspunkt i arbetets resultat skulle det vara intressant att jämföra olika 
Räddningstjänster i Sverige. Detta för att undersöka hur ledningsstrukturen ser ut i regioner 

som har liknande förutsättningar som i Luleå samt även regioner som har helt andra 
förutsättningar. Det finns även ett behov av att undersöka ledarskapet vid räddningsinsatser 
närmare för att studera hur räddningsledarrollen ska kunna överföras mellan olika personer, 
utan att det skapar osäkerhet hos räddningsarbetarna. 
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Bilaga 1:  
 

Intervjuguide för insatsledarna     

Bakgrund 

 Vad har du för utbildning? 

 Hur länge har du arbetet inom Räddningstjänsten och vilka befattningar har du haft? 

 Hur länge har du varit aktuell som insatsledare?  

 Har du någon ledarskapsutbildning? 

 

Arbetet mellan räddningsinsatser 

 I vilka sammanhang och hur ofta har du direkt kontakt med brandmännen mellan 

räddningsinsatser? 

 Hur kommunicerar du (oftast) med brandmännen mellan räddningsinsatser?  
 

Ledarskap under räddningsinsatser 

 Kan du beskriva hur det brukar gå till från det att ni får ett larm, arbetet under 

räddningsinsatsen och till det att ni är tillbaka på stationen?  

 Kan du beskriva din roll under en räddningsinsats? 

 Vilka svårigheter gällande gruppen och ledarskapet har du stött på under olika 

räddningsinsatser?  

 Vad anser du, enligt din erfarenhet, är viktigt för att en räddningsinsats ska fungera 

effektivt? 

 Vilka förväntningar tror du att brandmännen har på dig som ledare under en 

räddningsinsats? 

 Vilka förväntningar har du på brandmännens agerande under en räddningsinsats? 

 Har det hänt att någon ifrågasatt order/direktiv som du gett vid en räddningsinsats och 

hur hanterade du detta i så fall? 

 Om du jämför ditt ledarskap över tid, anser du att din ledarstil har förändrats? Hur och 

varför har den i så fall förändrats? 

 

Ledarskap efter räddningsinsatser 

 Vad händer när ni återvänder till stationen efter en större räddningsinsats?  

 Kan du beskriva hur ett samtal med anledning av en större räddningsinsats går till?  

 Vad brukar komma upp under samtalen?  

 Vilka reaktioner hos brandmännen brukar du möta efter en större räddningsinsats? 

 Har det hänt att någon brandman har behövt ytterligare stöd efter en räddningsinsats? I 

så fall, hur märkte du detta? Vilka åtgärder vidtogs?  
  



 
 

 
 

Bilaga 2:  
 

Intervjuguide för inre befäl   
 

Bakgrund 

 Vad har du för utbildning? 

 Hur länge har du arbetet inom Räddningstjänsten och vilka befattningar har du haft? 

 Hur länge har du varit aktuell som inre befäl?  

 Har du någon ledarskapsutbildning? 
 

Projektet inre befäl 

 Kan du beskriva projektet med inre befäl? 

 Hur länge pågår projektet? 

 Kan du beskriva din roll under en räddningsinsats? 

 
 

 

 
  



 
 

 
 

Bilaga 3:  
 

Intervjuguide för styrkeledarna    
  
Bakgrund 

 Vad har du för utbildning? 

 Hur länge har du arbetet inom Räddningstjänsten? 

 Hur länge har du varit styrkeledare?  
 

Ledarskap i allmänhet 

 Vilka för- och nackdelar kan det innebära för ditt ledarskap att du har varit brandman i 

din grupp? 

 Vem får du feedback av? I vardag och under/efter insats? 

 Ger du feedback till insatsledarna?  

 Vad tror du är viktigt för att brandmännen ska känna förtroende för dig som ledare? 

 

Ledarskap under räddningsinsatser  

 Kan du beskriva hur det brukar gå till från det att ni får ett larm, arbetet under 

räddningsinsatsen och till det att ni är tillbaka på stationen?  

 Hur går det till när en insatsledare tar över din roll som räddningsledare? 

 Kan du beskriva din egen, insatsledarens och brandmännens roller under en 

räddningsinsats? 

 Vilka svårigheter gällande gruppen och ditt ledarskap har du stött på under olika 

räddningsinsatser?  

 Vad anser du, enligt din erfarenhet, är viktigt för att en räddningsinsats ska fungera 

effektivt? 

 Vilka förväntningar tror du att brandmännen respektive insatsledaren har på dig som 

styrkeledare under en räddningsinsats? 

 Vilka förväntningar har du på brandmännens respektive insatsledarens agerande under 

en räddningsinsats? 

 Har det hänt att du som styrkeledare och insatsledaren har haft skilda åsikter om hur om 

insatsarbetet ska bedrivas? Vad hände i så fall? Hur upplevde du i så fall att det var 
insatsledarens beslut som gällde?  

 Om du jämför ditt ledarskap över tid, anser du att din ledarstil har förändrats? Hur och 

varför har den i så fall förändrats? 

 Är det viktigt att insatsledaren har tidigare erfarenhet av att vara brandman för att du ska 

känna förtroende för honom?  

 Vad anser du om försöket med inre befäl? 

 

Ledarskap efter räddningsinsatser 

 Vad händer när ni återvänder till stationen efter en större räddningsinsats?  

 Kan du beskriva hur ett samtal med anledning av en större räddningsinsats går till? Vem 

leder samtalet? Är insatsledaren med i samtalet? Hur upplever du det om en insatsledare 

leder samtalet?  

 Vad brukar komma upp under samtalen?  

 Vilka reaktioner hos brandmännen brukar du möta efter en större räddningsinsats? 



 
 

 
 

 Har det hänt att någon brandman har behövt ytterligare stöd efter en räddningsinsats? I 

så fall, hur märkte du detta? Vilka åtgärder vidtogs?  



 
 

 
 

Bilaga 4:  

 
Intervjuguide för brandmännen 

Bakgrund 

Anställningsform Heltid  

 Deltid   

 Annan   

  

 
Ålder Under 30 år   
 30-45 år   
 Över 45 år   
 

Anställningstid 0-5 år   
 6-10 år    
 11-16 år   
 17 år eller längre    

Frågor om ledarskapet i allmänhet 
 

1. Finns ledaren tillgänglig under dina arbetspass? 

 Ja   
 Nej    
   
 

 

 

 

    

2. Uppmärksammar ledaren dig som individ? 

 Ja   
 Nej    
   
 

 

 

 



 
 

 
 

  

 
3. Lyssnar ledaren på dina åsikter? 

 Ja   
 Nej    
   
 

 

 

 

  
 

4. Värdesätter ledaren dina åsikter? 

 Ja   
 Nej    
   
 

 

 

 

 
 

5. Ställer ledaren tydliga krav på dig i ditt arbete? 

 Ja   
 Nej    
   
 

 

 

 

  

 
6. På vilket sätt anser du att ledarskapet i vardagen skulle kunna förbättras? 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

Frågor om ledarskapet under och efter en räddningsinsats 

 
7. Känner du förtroende till att ledaren har den kompetens som krävs vid olika 

räddningsinsatser? 

 Ja   
 Nej    
   
 

 

 

 

  

8. Vet du vad som förväntas av dig vid olika räddningsinsatser?  

 Ja   
 Nej    
   
 

 

 

 

 
  

9. Ser ledaren till att du inte utsätts för onödiga risker i samband med räddningsinsatser? 

 Ja   
 Nej    
   
 

 

 

 

  
  



 
 

 
 

10. Är ledaren bra på att fatta beslut om vad som måste göras under olika räddningsinsatser? 

 Ja   
 Nej    
   
 

 

 

 

 

  

11. Upplever du ledarens agerande i olika räddningsinsatser som logiskt? 

 Ja   
 Nej    
   
 

 

 

 

 

  

12. Har ledaren en god förmåga att mentalt förbereda dig inför olika räddningsinsatser? 

 Ja   
 Nej    
   
 

 

 

 

  
  



 
 

 
 

13. Har ledarens agerande under en räddningsinsats någon gång bidragit till din upplevelse 

av stress?  

 Ja   
 Nej    
   
 

 

 

 

 
14. Upplever du att samtal/debriefing efter en större räddningsinsats underlättar din 

återhämtning? 

 Ja   
 Nej    
   
 

 

 

 

 

 
15. På vilket sätt anser du att ledarskapet under och efter räddningsinsatser skulle kunna 

förbättras? 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 


