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Vad innebär jämställdhet för räddningstjänsten? 
Hur ser jämställdhetsarbetet ut? Vilka är utsik-
terna för fortsatt förändring? 

Bära slang som en man? En bok för aktivt jämställdhetsarbete 
inom kommunal räddningstjänst bygger på vetskapen att 
ökade krav om jämställdhet måste följas av vägledning och 
stöd. Boken ger en teoretisk grund för jämställdhetsarbete, 
förklarar och tydliggör förekommande begrepp och lagar. 
Förslag på praktiskt användbara arbetsmetoder varvas med 
goda exempel från landets räddningstjänster. 
Bära slang som en man? är en bok för alla med intresse för 
jämställdhet och räddningstjänst. Den kan läsas från pärm 
till pärm, användas som uppslagsverk, handledning och 
inspirationskälla. Möjligheterna är många.
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Jämställdhet är en
självklarhet, eller hur? Göran Gunnarsson.

Alla kan i tal och skrift med stor tyngd uttrycka krav på jäm-
ställdhet. Det görs givetvis med fördel i politiskt korrekta ter-
mer som inte kan ifrågasättas. Det är emellertid en stor skillnad 
mellan att bekänna sig till jämställdhet och att aktivt arbeta för 
jämställdhet i ordets rätta bemärkelse. 

Ställningstaganden och tydliga uttalanden för jämställdhet 
från såväl chefer som medarbetare är en nödvändig och bra 
start på jämställdhetsarbetet. Det är dock bara början. Starten 
måste följas upp av ett omfattande och uthålligt lärande för att 
var och en ska kunna bygga upp den kunskap som krävs för det 
vidare arbetet. Det gäller att ta reda på vilka värderingar som 
styr vårt handlande, analysera och klarlägga hur det ser ut på 
den egna arbetsplatsen. Vilka erfarenheter finns? Vad kan och 
bör vi göra?

Den bok du just nu håller i din hand kan, enligt min uppfatt-
ning, vara ett gott stöd i jämställdhetsarbetet. Den bygger på 
ett stort antal intervjuer, enkäter och kontakter med chefer och 
personal inom den kommunala räddningstjänsten. Läs den och 
reflektera på egen hand och tillsammans med dem du möter i 
ditt dagliga arbete!

Karlstad, maj 2007
Göran Gunnarsson, generaldirektör
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är högaktuellt i såväl politiska debatter som inom organisatio-
ner. Därför är det ingen tillfällighet att räddningstjänsten måste 
förhålla sig till krav om jämställdhet. 

Vid jämställdhetsarbete brukar det emellertid krävas kon-
kreta förklaringar, metoder och mål för förändringarna. Annars 
påverkas arbetet lätt av personligt tyckande. Erfarenheter och 
förutfattade meningar formar ”sanningar” om arbetsplatsen, 
kollegerna och om kvinnor och män. Sådana sanningar är inte 
lätta att radera i efterhand. Arbeta med jämställdhet inom rädd-
ningstjänsten handlar om att lära sig se sådant som man tidigare 
inte sett. Med ett könsperspektiv kan åtgärderna anpassas för att 
skapa bestående förändring. 

Många tack till de kommunala räddningstjänster och Rädd-
ningsverkets skolor som besvarat vårt enkätutskick. Tack till all 
räddningstjänstpersonal och alla SMO-studerande för era ovär-
derliga reflektioner om arbetssituationen och jämställdhetsfrå-
gorna. Tack även för alla välbehövliga koppar kaffe, rundvis-
ningar och åkturer. Utan er hade boken inte gått att skriva! 

Vi vill dessutom tacka Anna-Lena Göransson, Maina Gus-
tafson och Johan Gert på Räddningsverket, Jörgen Eksell vid 
Lunds universitet, Helen Ekström på JämO samt Christer Nils-
son vid Landskrona räddningstjänst. Era givande synpunkter 
och optimism har betytt mycket för vårt arbete. Slutligen ett 
varmt tack till våra familjer och vänner. 

Hanna Glans och Bettina Rother

Författarnas förord
Vi klättrade ner från utryckningsfordonet. Avståndet till det 
rensopade golvet var kortare än väntat. Visningen fortsatte när 
brandmannen förde upp en av de silverfärgade luckorna. Det 
var samme brandman som en stund tidigare samtalat med oss 
om jämställdhet inom räddningstjänsten. Vi lutade oss nyfiket 
framåt.
– Har ni känt på slangkorgarna någon gång, tjejer? 

Utan att vänta på svar lyfte han ut slangarna, två stycken, 
ordentligt förvarade i var sin stålram med handtag. Han place-
rade dem framför oss på golvet. Vi tittade på varandra. Svarade 
sedan att vi aldrig varit i närheten av några slangkorgar, men 
att vi givetvis ville känna på dem. Samtidigt förklarade brand-
mannen hur viktig det är med styrka för att utföra jobbet. De 
tunga och klumpiga slangkorgarna ska vid behov bäras kanske 
sex eller sju våningar upp. Det gäller att orka och ha krafter kvar 
för fortsatt arbete.

Vi provade mycket riktigt att lyfta slangkorgarna. Båda är vi 
akademiker vars träningsintresse mättas av regelbundna jog-
gingturer eller pass på Friskis & Svettis. Vi är tillika kvinnor. En 
av oss klarade precis att rubba korgarna från golvet, knappast att 
förflytta sig med dem. Den andra förvånades, efter att ha sett sin 
kollegas ansträngningar, över att de kändes bra att lyfta. Men att 
bära dem sju våningar upp? Inte troligt. 

Vad har då våra erfarenheter från det där försöket med en 
bok om jämställdhet inom räddningstjänsten att göra? Platsar 
de över huvud taget i ett samtal om kvinnors och mäns förmåga 
att utföra brandmansyrket? Vi är övertygade om det. Utgångs-
punkten för den här boken är att våra försök att lyfta slangkorgar 
inte säger något om kvinnors eller mäns generella förmåga att 
utöva yrket. Men att det trots allt är de enskilda erfarenheterna 
och arbetsvillkoren som jämställdhetsarbete måste kretsa kring. 
Mål om ökad jämställdhet behöver konkretiseras i räddnings-
tjänstens verksamhet för att ge effekt. Men liksom det krävs viss 
färdighet för bilkörning, behövs det grundläggande kunskap för 
att förankra krav om jämställdhet i en organisation. Boken du 
håller i din hand är ett redskap för att möta de utmaningar och 
frågeställningar som arbete med jämställdhet genererar.

Jämställdhet är en viktig samhällsmålsättning. Det är även ett 
omfattande kunskaps- och forskningsområde. Studier har visat 
samband mellan ökad jämställdhet inom organisationer och 
bättre arbetsmiljö, större produktivitet och lönsamhet. Ämnet 
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1) Med räddningstjänst avser vi den kommunala räddningstjänsten.

Inledning
Den jämställda arbetsplatsens främsta värde är att den ger kvin-
nor och män lika rättigheter, samma förutsättningar, skyldigheter 
och möjligheter.  (Amundsdotter & Gillberg 2003:33) 

Räddningstjänsten1 beskrivs ofta något ironiskt som den sista 
manliga bastionen. Som svårförändrad och styrd av föråldrade 
traditioner och gubbar. Sådana beskrivningar är både onödiga 
och osanna. Trots att räddningstjänsten huvudsakligen består 
av män så delar den behovet av ökad jämställdhet med mer-
parten organisationer och branscher. Under senare år har rädd-
ningstjänsten ställts inför skärpta krav om förändring. Uppre-
pade och varierade försök att leva upp till kraven har dock inte 
gett varaktiga resultat. Utvecklingen går långsamt. Men det rör 
på sig. Därför är det på sin plats att understryka vikten av de 
förändringar som faktiskt pågår: 
• Medvetenheten ökar om varför jämställdhet är viktigt.
• Jämställdhet är allt oftare ämne för diskussion.
• Satsningar för att förändra den ojämna könsfördelningen 

genomförs regelbundet.

Jämställdhetsarbete inom räddningstjänsten är en relativt ny 
företeelse. De frågeställningar som väcks idag påminner om 
dem som polisväsendet och försvaret ställdes inför när de bör-
jade anställa kvinnor för tjugofem år sedan. Det finns gedigna 
erfarenheter av jämställdhetsarbete hos dessa och andra organi-
sationer. Men räddningstjänsten har inte dragit tillräcklig nytta 
av vare sig egna eller andra organisationers kompetenser. Jäm-
ställdhetsarbetet har dessutom visat sig svårare än förväntat. För 
vad är egentligen jämställdhet, varför är det viktigt och hur vet 
man när en arbetsplats är jämställd?
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Det varierar hur räddningstjänsterna förhåller sig till jäm-
ställdhet. En del anser inte att kvinnor platsar i yrket. Några är 
osäkra på om organisationen överhuvudtaget har en jämställd-
hetsplan och vad den i sådana fall innehåller. Samtidigt går det 
att finna räddningstjänster som driver frågorna hårt, trots att 
de har få medarbetare och knappa ekonomiska resurser. Vid 
Räddningsverkets skolor är situationen likartad. Prioriteringen 
av jämställdhetsfrågorna på utbildningen i skydd mot olyckor 
skiljer sig åt.

Ledningens inställning till jämställdhet är avgörande.  Ibland 
uttrycks en förmodan att räddningstjänsternas storlek och eko-
nomi styr arbetet med jämställdhet. Men det stämmer inte. 
Snarare handlar det om ledningens inställning och kunskap i 
frågorna. Utan en pådrivande, positiv ledning är det omöjligt 
att arbeta med jämställdhet på ett framgångsrikt sätt. Bara led-
ningen kan ge jämställdhet legitimitet inom räddningstjänsten 
och på Räddningsverkets skolor!

Det är värt att ifrågasätta varför arbetet med jämställdhet 
ser så olika ut. Vi kan bara spekulera kring hur skillnaderna 
påverkar möjligheterna att rekrytera kvinnor och skapa en mer 
jämställd organisation. De kvinnliga brandmän som vi träffat 
beskriver dock samma sak – deras arbetssituation är beroende 
av ledningens inställning till såväl jämställdhet som kvinnor 
inom yrket. 

Även om förhållningssätten till jämställdhet skiftar så är 
resonemangen och erfarenheterna i frågan tillräckliga för att 
fylla den här boken. Att ställa samman räddningstjänstens jäm-
ställdhetsarbete har varit ett omfattande men spännande upp-
drag. Genom diskussioner om risker och brister, om självklar-
heter och behov, har vi fått vår inledande förmodan bekräftad: 
lösningarna på eventuella jämställdhetsproblem finns redan 
inom organisationen. Men de behöver lyftas fram och i vissa fall 
utvecklas för att få bra effekt. Ett av syftena med den här boken 
är därför att uppmuntra till diskussion och erfarenhetsutbyte 
för att effektivisera jämställdhetsarbetet. 

Räddningstjänsternas jämställdhetsarbete
Med undantag av listor över vem som fått bidrag för prova-
på-dagar, enstaka tidningsartiklar och projektrapporter, har 
dokumentationen av räddningstjänsternas jämställdhetsarbete 
varit bristfällig. Vi har lagt vikt vid att skapa en bild av hur arbetet 
ser ut. Därför skickade vi hösten 2005 ut en enkätundersökning 
tll landets räddningstjänster, räddningstjänstförbund och 
Räddningsverkets skolor. Av 133 enkäter mottog vi 82 svar, 
något vi betraktar som en god svarsfrekvens med tanke på den 
låga prioritet som jämställdhet fortfarande har inom många 
räddningstjänster. Även om resultatet möjligen sett annorlunda 
ut om fler enkäter besvarats, anser vi oss ha en bra överblick av 
arbetet, erfarenheterna och tankarna om jämställdhet inom 
organisationen.

Fyrtioåtta intervjuer med räddningstjänstpersonal vid fjorton 
olika arbetsplatser kompletterar enkätmaterialet. Varje intervju 
varade runt en och en halv timme. Vi har haft privilegiet att möta 
både hel- och deltidsanställda brandmän och befäl, personer 
ur ledningen och personalsekreterare från såväl storstäder, 
mellanstora städer samt landsbygdsområden. Vi har även träffat 
studerande på utbildningen i skydd mot olyckor (SMO) och tagit 
del av deras reflektioner om det kommande arbetslivet. Givetvis 
rör det sig om både kvinnor och män. Flera av de arbetsplatser 
som medverkat i enkätundersökningen och vid intervjuerna 
finns med som referensarbetsplatser i bokens andra del.

Till detta material tillkommer mängder med telefonintervjuer, 
e-post korrespondens och en rad offentliga handlingar 
(utredningar, artiklar och insändare) på olika sätt bidragit till 
förståelsen av räddningstjänstens jämställdhetsarbete. 

Utöver de personer som deltar i boken med namn och bild 
är de medverkande anonymiserade. Nämnda namn är därför 
fingerade medan titel och position är korrekta. 
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Bokupplägg och läsanvisningar
Krav om förändring medföljs sällan av redskap för genomför-
andet. Därför vill vi med denna bok erbjuda stöd för räddnings-
tjänstens jämställdhetsarbete. Men varje räddningstjänst har 
en unik situation och den som hoppas på färdiga recept för ett 
lyckat resultat kommer att läsa förgäves. Några kompletta lös-
ningar finns inte och vi avråder från att använda vare sig denna 
eller andra böcker som givna manualer. 

Det är vår förhoppning att boken ska leda till mer kunskap och 
gynnsammare förutsättningar för ökad jämställdhet genom att 
uppmuntra till nya eller utveckla redan påbörjade satsningar. 

Vi riktar oss till alla med intresse för jämställdhet och rädd-
ningstjänst: till lärare och studerande på Räddningsverkets 
utbildningar, jämställdhetsombud, personalansvariga, lednings-
grupper och brandmän. Målgruppen är bred och texten kan 
därför läsas på flera sätt. 

Boken består av tre delar som kan läsas sammanhängande 
eller var för sig. Del ett är bokens teoretiska stomme. Här beskri-
ver vi krav om jämställdhet, vad ordet betyder och varför jäm-
ställdhet är viktigt. Räddningstjänstens verksamhet och orga-
nisation lyfts fram, samt räddningstjänstpersonalens syn på 
jämställdhet, kvinnliga brandmän och framtida förändringar. 
Efter varje kapitel finns tips på diskussionsfrågor och förslag på 
vidare läsning.

Del två handlar om räddningstjänsternas erfarenheter av att 
arbeta med jämställdhet. Vi uppmanar till erfarenhetsutbyte 
och presenterar en rad referensarbetsplatsers metoder för ökad 
jämställdhet. I de olika kapitlen presenteras räddningstjänstens 
önskemål om förändringar och uppmaningar för ökad jäm-
ställdhet.

Bokens tredje del innehåller konkreta metoder för jämställd-
hetsarbete. Allt från hur en jämställdhetsplan bör se ut till hur 
man genomför kartläggningar av den psykosociala arbetsmil-
jön eller upprättar handlingsplaner av olika slag. Del tre avslutas 
med tips på böcker och skrifter om praktiskt jämställdhetsar-
bete.

Längst bak i boken finns en referenslista för den som önskar 
gå tillbaka till ursprungskällorna för att kontrollera fakta eller 
fördjupa sig ytterligare på området. Hänvisningar till dessa refe-
renser görs löpande i texten med författarnamn och utgivnings-
år inom parentes t.ex. (Gonäs 2005) eller Gonäs (2005).  

Använd boken efter intresse. Diskutera, reflektera och åter-
vänd gärna till de olika delarna när behov uppstår. Och glöm 
inte att ha trevligt under tiden!

Några färdiga recept för 
arbete med jämställdhet 
finns inte. Men varje 
satsning bör innehålla 
delaktighet, kunskap, 
planering och gärna en 
skopa humor.
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del 1

förutsättningar för en
jämställd organisation
Del ett är bokens teoretiska stomme. Här beskriver vi 
krav på jämställdhet, vad ordet betyder och varför det 
är viktigt med jämställdhet. Vi lyfter fram och diskuterar 
den kommunala räddningstjänstens organisation och 
räddningstjänstpersonalens syn på jämställdhet, kvinn-
liga brandmän och framtida förändringar. Varje kapitel 
avslutas med tips på diskussionsfrågor och förslag på 
vidare läsning.
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kapitel 1

Arbetsliv på lika villkor
Skiftande förståelse av jämställdhet påverkar hur människor 
förhåller sig till krav på förändring. I kapitel ett förklarar vi där-
för vad jämställdhet är och varför det är viktigt.

Förståelsen av jämställdhet
är inte självklar  
En kall novembermorgon besökte vi en av Sveriges större rädd-
ningstjänster. Vi hade avtalat möte med ett arbetslag brandmän 
och blev som alltid väl mottagna. Brandmännen ville nyansera 
bilden av yrkeskåren som macho och negativ till kvinnliga kol-
leger. Den överensstämde inte med verkligheten: Man behöver 
egentligen inte diskutera kön och jämställdhet överhuvudtaget. 
Alla har möjlighet att söka och klarar man testerna så har det 
ingen betydelse vem man är… Ute på fältet ska ju jobbet ändå 
göras – oavsett om du är man eller kvinna, sa en av dem och fick 
medhåll av sina kolleger. För brandmännen betydde jämställd-
het lika behandling och lika villkor för kvinnor och män. Och 
att kompetens, inte könstillhörighet, måste vara avgörande vid 
anställning. Men efter hand blev frågan om jämställdhet inom 
räddningstjänsten betydligt svårare. Brandmännen uttryckte 
tvivel, den positiva inställningen till trots: Kvinnor är fysiskt 
svagare och det kan skapa osäkerhet vid tunga insatser. Då kan 
man inte ha en i laget som inte kan utföra alla uppgifter eller 
som man inte litar helt på.  

Brandmännens kommentarer synliggör ett dilemma som 
återfinns i de flesta diskussioner om jämställdhet: argumenten 
grundas ofta på personligt tyckande (Magnusson 1999). Kun-
skap och forskning om jämställdhet märks för lite i samtalen. Det 

Stereotyp: Förenklad 
uppfattning om 
egenskaper hos alla 
personer som tillhör 
en viss grupp. Till 
exempel människor 
från en specifik nation, 
religionstillhörighet 
eller med en viss 
etnicitet, sexualitet eller 
könstillhörighet.

gör att stereotypa uppfattningar om kön, om jämställdhet och 
lika villkor inte utmanas. Argument om att kvinnor, på grund 
av bristande fysik, är mindre lämpliga för brandmansyrket än 
män är uttryck för åsikter. Andra exempel på detta, hämtade 
från vår undersökning, är uppfattningen att den skeva könsför-
delningen bland operativ personal beror på kvinnors ointresse 
för yrket. Eller att kvinnor och män redan har lika möjlighe-
ter att bli brandmän och att jämställdhetssatsningar därför är 
onödiga. Förståelsen av jämställdhet är långt ifrån tydlig utifrån 
sådana resonemang. 

I Sverige finns en generell politisk enighet om att demokrati 
förutsätter jämställdhet mellan kvinnor och män. Under det 
senaste årtiondet har lagstiftning och rekommendationer från 
regeringen skärpt kraven på ökad jämställdhet inom organisa-
tioner. Frågan är mer aktuell för räddningstjänsten än någonsin 
tidigare. Det är viktigt för brandmännen att framstå som före-
språkare. De vill ta avstånd från en föråldrad syn på kvinnliga 
och manliga yrken och poängtera att könstillhörighet är ovä-
sentligt för arbetsuppgifterna. 

Ovanstående tankegångar visar att det finns skillnader mel-
lan enskilda personers syn på jämställdhet och de samhällsö-
vergripande, politiska ståndpunkterna. Trots detta förväntas 
jämställdhet ofta betyda samma sak för alla (Eriksson & Eriks-
son 2002, Magnusson 1999). En brandman konstaterade: Hela 
samhället bygger på att det ska vara jämställt, allting. Men det 
är liksom bara snack. Det är en uppfattning som han tycks dela 
med en hel del personer i vår undersökning. Kommentaren 
tyder på att jämställdhet ofta diskuteras på ett sätt som män-
niskor inte känner igen sig i eller förstår. Då är det inte konstigt 
att frågor om jämställdhet framstår som snack. Vad som menas 
med jämställdhet är ingen självklarhet. En tumregel är därför att 
inte utgå från personliga erfarenheter och tyckanden när jäm-
ställdhet diskuteras. Det är viktigt att tydliggöra vad jämställd-
het innebär för räddningstjänsten och att betydelsen är känd 
av alla inom organisationen. Annars är det lätt att hamna i en 
situation där alla tror sig tala om samma sak – utan att faktiskt 
förstå varandra. 

De olika förståelserna av jämställdhet beror bland annat 
på följande: (Alvesson & Billing 1999, Magnusson 1999)
• Jämställdhet ingår i ett överordnat samhällsideal om alla 

människors lika värde. Det är en grundläggande demokra-
tisk rättighet, ett politiskt mål.
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• De politiska analyserna av vad som bör göras för att rätta till 
ekonomiska, sociala och politiska skillnader mellan kvinnor 
och män skiljer sig åt.

• Jämställdhet handlar om våra närmsta relationer, beteenden 
och erfarenheter. Alla har vi medvetna eller omedvetna för-
väntningar på hur kvinnor och män är, vad de kan eller bäst 
förmår, som präglar vår syn på jämställdhet. 

Jämställdhet handlar om både kvinnor och män
Ordet jämställdhet började användas i den politiska debatten 
på 1960-talet som en markering av att de så kallade kvinnofrå-
gorna även berör män. Jämställdhet sätter fördelningen av makt, 
privilegier och resurser mellan könen i fokus. Begreppet togs 
officiellt i bruk som samlingsnamn för frågor om könsrelationer 
år 1975. (Klint 2002, Nordberg 2005)

I vår grundlag, kapitel två i regeringsformen, nämns jäm-
ställdhet som en överordnad demokratisk värdering. Därmed 
är det även en politisk målsättning. Den svenska jämställdhets-
politiken strävar efter att uppnå (SCB 2006):
• en jämn fördelning av makt och inflytande
• lika möjligheter till ekonomiskt oberoende
• lika villkor och förutsättningar i fråga om företagande, 

arbete, arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i 
arbetet

• lika tillgång till utbildning och möjligheter till utveck- 
ling av personliga ambitioner, intressen och talanger

• delat ansvar för hem och barn
• frihet från könsrelaterat våld.

Begreppet jämställdhet används för att lyfta fram hur kvinnors 
och mäns villkor skiljer sig åt och är beroende av varandra. 
Betydelsen är att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, 
rättigheter och skyldigheter inom alla väsentliga områden i livet 
(SCB 2006, SOU 1998:6). Könstillhörighet får inte påverka en 
persons livsvillkor.

Sedan 1980 finns det en särskild lag om jämställdhet.2 Till 
skillnad från grundlagens generella definition av jämställdhet 
gäller jämställdhetslagen villkoren i arbetslivet. Det är dessa 
villkor som vi behandlar i den här boken.

Jämställdhetslagen infördes för att främja kvinnors och 

2) Lag (1979:118) om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet. 
 Författningen upphävdes genom SFS 1991:433.

Jämlikhet: Rättvisa 
förhållanden mellan alla 
individer och grupper i 
samhället. Alla har lika 
värde oavsett kön, ras, 
religion, social tillhörighet, 
sexualitet etc. Jämlikhet 
är ett vidare begrepp än 
jämställdhet.

Jämställdhet: Rättvisa 
förhållanden mellan 
kvinnor och män. 
Jämställdhet är en viktig 
jämlikhetsfråga. 
(SCB 2006, 
www.jamombud.se)

mäns lika rättigheter i arbetslivet (Jämställdhetslagen 1991:433, 
Lauren & Laven 1992). Eftersom kvinnor är särskilt utsatta på 
arbetsmarknaden siktar lagen främst till att förbättra och säkra 
deras anställnings- och arbetsvillkor.

Lagen kan delas in i två delar. Den första delen innehåller 
arbetsgivarens ansvar att aktivt och målinriktat arbeta med jäm-
ställdhet i samverkan med arbetstagarna. I praktiken brukar det 
betyda samarbete mellan arbetsgivare och fackrepresentanter. 
Den andra delen av jämställdhetslagen innehåller förbud mot 
diskriminering. Det betyder exempelvis att kvinnor eller män 
inte får särbehandlas vid rekrytering, lönesättning eller i arbe-
tet. Jämställdhetslagen fastslår att det inte får förekomma någon 
form av sexuella trakasserier. Alla ovälkomna sexuella närman-
den, handlingar eller uttalanden som kränker en persons inte-
gritet och värdighet är förbjudna. (JämO 1997, Lauren & Laven 
1992).

Trakasserier på grund av kön handlar således om mycket mer 
än det man vanligen lägger i begreppet ’sexuella trakasserier’. 
Visst handlar det om att enskilda kvinnor och män blir utsatta 
för kränkningar av sexuell natur. Men även om en kultur på 
arbetsplatsen som tillåter eller t.o.m. uppmuntrar att kvinnor 
– och emellanåt män – tilltalas och behandlas som könsobjekt, 
skämtobjekt o. dyl. i stället för som fullvärdiga medlemmar i en 
arbetsgemenskap (JämO 1997).

Parallellt med jämställdhetslagen grundades även Jämställd-
hetsombudsmannen (JämO). JämO är en statlig myndighet som 
särskilt arbetar med jämställdhet. JämO övervakar att kvinnor 
och män har lika rättigheter inom bland annat arbetsmarknads-, 
föräldraledighets- och högskoleområdet, samt inom grundsko-
la och barnomsorg. Myndigheten granskar arbetsplatsers jäm-
ställdhetsplaner och lönekartläggningar så att de överensstäm-
mer med lagens krav. Uppvisar arbetsplatser brister krävs åtgär-
der i form av kompletterande handlingar. JämO arbetar även 
med att ta fram metoder för jämställdhetsarbete och ger råd och 
utbildning. Det är möjligt både för enskilda personer och för 
organisationer att göra anmälan till myndigheten om arbetsgi-
vares brott mot jämställdhetslagen (Lauren & Laven 1992, www.
jamombud.se). Vid anmälan genomförs en kostnadsfri utred-
ning. Om det förekommit diskriminering försöker JämO för-
handla fram en förlikning mellan de inblandade parterna, till 
exempel genom ekonomisk eller annan form av kompensation. 
JämO kan även bistå med stöd och vägledning vid tvister. 

En jämställdhetsplan 
ska upprättas av alla 
organisationer med fler än 
tio anställda. Förutom en 
kartläggning av kvinnors 
och mäns löner ska planen 
även innehålla konkreta 
åtgärder och mål för att 
nå ökad jämställdhet 
inom organisationen. (Se 
kapitel 11 för ytterligare 
beskrivning av innehållet i 
en jämställdhetsplan samt 
hur man kan gå tillväga 
för att upprätta en sådan.)

Läs mer om JämO på: 
www.jamombud.se
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Jämställdhetslagen (SFS 1991:433) i korthet
Jämställdhetslagen syftar till att uppnå jämställdhet mellan kvin-
nor och män i arbetslivet. Enligt lagen ska arbetsgivaren bedriva 
ett målinriktat jämställdhetsarbete (1-3 §§) i samverkan med 
arbetstagaren genom aktiva åtgärder (4-14§§). Arbetsgivaren 
måste se över arbetsförhållanden, rekryteringsförfaranden och 
lönesättningar så att de inte diskriminerar eller försvårar yrkesutö-
vandet för arbetstagare på grund av kön. 
• (4-6 §§) En genomgång av arbetsförhållandena innebär till 
 exempel att se över om omklädningsrum, arbetsredskap, 
 arbetskläder etc. är anpassade för båda könen. Men även att 
 möjliggöra för arbetstagaren att förena arbete och föräldra- 
 skap och aktivt förebygga och förhindra sexuella trakasserier. 
• (7-9 §§) Arbetsgivaren ska se över rekryteringsförfarandet och 
 verka för en representativ* fördelning mellan kvinnor och män 
 inom alla yrkeskategorier och arbetsuppgifter. Arbetsgivaren 
 ska särskilt anstränga sig för att anställa personer av det under- 
 representerade könet. 
• (10-12 §§) Löner och arbetsuppgifter ska kartläggas i syfte att 
 åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra 
 anställningsvillkor mellan kvinnor och män.  
• (13 §) Arbetsgivare med fler än 10 anställda ska upprätta en 
 jämställdhetsplan som ses över årligen.  
• (14 §) Eventuella kollektivavtal befriar inte arbetsgivaren från 
 att följa bestämmelserna. 

Lagen skiljer mellan olika former av könsdiskriminering (15-22 §§).
Arbetsgivare får inte ge instruktioner om könsdiskriminering eller 
utsätta arbetstagare för repressalier om de har avvisat sexuella 
närmanden, påtalat eller anmält arbetsgivaren för diskriminering. 
Likaså är arbetsgivaren skyldig att utreda samt vidta åtgärder vid 
diskriminering.
• (15 §) Direkt diskriminering innebär att arbetsgivaren inte får 
 missgynna en arbetstagare på grund av könstillhörighet.
• (16 §) Indirekt diskriminering är ett otillåtet beteende som 
 framstår neutralt men i praktiken missgynnar det ena könet.
• (16a §) Trakasserier på grund av kön och sexuella trakasserier 
 är ett kränkande otillåtet beteende som har samband med 
 kön eller är av sexuell natur.
• (23-29 §§) Brott mot jämställdhetslagen kan leda till skade- 
 stånd och andra påföljder.
• (30-44 §§) Jämställdhetsombudsmannen och jämställdhets- 
 nämnden tillser att lagen efterlevs.
• (45-56 §§)Vid rättegång i diskrimineringstvister ligger bevis- 
 bördan hos arbetsgivaren, inte hos arbetstagaren eller hos 
 den som anser sig diskriminerad. 
*Vid representativ fördelning utgör det underrepresenterade 
könet minst 40 % av antalet anställda inom varje yrkesgrupp (SCB 
2006).
Se lagen i dess helhet: http://www.notisum.se

Behov av förändring
Jämställdhet handlar om att hjälpas åt. Som brandman måste 
man hjälpas åt och ha stöd från den äkta hälften, det gäller både 
män och kvinnor. Har man beredskap går det inte att diskutera 
vem som ska köra till fotbollsmatchen. Men det är kanske vikti-
gare för en kvinna som har mer ansvar för hemmet. (Lars, brand-
befäl)

Du måste ha en man som ställer upp till 100 % och passar barnen 
om du åker iväg på ett larm. Jag tror det kan vara problemet för 
många… att mannen jobbar väldigt mycket. Jag tror att det är 
den största anledningen till att kvinnor inte söker sig till rädd-
ningstjänsten. (Charlotte, deltidsbrandman)

I få andra länder yrkesarbetar så många kvinnor som i Sve-
rige. Samtidigt är den svenska arbetsmarknaden en av de mer 
könssegregerade i Europa. Kvinnor och män befinner sig i hög 
utsträckning inom skilda sektorer och yrken. Även i andra länder 
där kvinnor lönearbetar syns samma mönster – ju fler kvinnor 
på arbetsmarknaden desto mer uppdelad är den. Förklaringen 
är bl. a att de arbetsuppgifter som kvinnor tidigare utfört obetalt 
i hemmen numera är förlagda på arbetsmarknaden. Men även 
om arbete med vård, omsorg och utbildning etc. idag ger lön så 
är det fortfarande främst kvinnor som utför dem. Män arbetar 
oftare inom tekniska yrken och inom transport, handel och för-
svaret (Alvesson & Billing 1999, Gonäs 2005, SCB 2006).

Orsakerna till att kvinnor och män väljer olika yrken anses 
ibland bottna i skilda intresse- och kompetensområden. Fördel-
ningen av yrken ses som självklar eftersom människors yrkes-
val förmodas vara frivilliga (Abrahamsson 1999, Gonäs 2005, 
Löfström 2005). Jämställdhetssatsningar för att förändra arbets-
marknaden kan då uppfattas som försök att ”tvinga in” kvinnor 
på manligt dominerade områden och tvärtom. Utifrån sådana 
resonemang är det inte underligt om jämställdhetsarbete ver-
kar motsägelsefullt. En annan förklaring till den könsuppde-
lade arbetsmarknaden är att fria val inte är detsamma som val 
fria från omständigheter. Kvinnor och män har vanligtvis olika 
livssituationer och erfarenheter och väljer yrke därefter (Con-
nell 2002, Löfström 2005). Jämte förväntningar på kvinnor 
och män, familjens yrkestraditioner, privatekonomi, familje- 
och bostadsförhållanden begränsar könstillhörighet vilka val 
som står till buds. 

Könssegrering innebär att 
obetalt arbete i hemmen, 
yrken, arbetsuppgifter 
och arbetstider fördelas 
olika mellan kvinnor och 
män. På en könssegrerad 
arbetsmarknad är de 
flesta yrkesområden 
antingen kvinno- 
eller mansdominerade. 
(Gonäs 2005)
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Många kvinnor finner det 
svårt att förena yrkesliv 
och föräldraskap. Kvinnor 
är i högre utsträckning 
än män ansvariga för 
barn och hushållsarbete. 
Minst jämställda är 
sammanboende kvinnor 
och män med barn i 
åldern 0-6 år. I dessa 
familjer utför kvinnorna 
drygt 43 timmar obetalt 
arbete per vecka. Männen 
utför knappt 27 timmar. 
(SCB 2006)

Trots att Sverige 1995 utnämndes av FN till världens mest 
jämställda land är kvinnors och mäns arbetsvillkor inte lika SCB 
2006, Schömer 2004: 
• Kvinnor arbetar deltid oftare än män.
• Kvinnor utför det obetalda hushållsarbetet i högre utsträck-

ning än män.
• Kvinnor tar ut störst del av föräldraledigheten.
• Kvinnor är hemma för vård av barn oftare än män.
• Kvinnor har svårare än män att få arbetsskador erkända.
• Kvinnor utsätts oftare för sexuella trakasserier på arbetsplat-

sen än män. 
• Kvinnor befinner sig oftare på lägre positioner än män.
• Kvinnor har svårare än män att avancera på arbetsmarkna-

den. 
• Kvinnor har genomsnittligt lägre lön än män för samma 

arbete.
• Kvinnodominerade yrken är i genomsnitt lägre avlönade än 

mansdominerade.

Att kvinnor av fri vilja skulle välja lågavlönade arbeten, med små 
möjligheter till avancemang och riskera sexuella trakasserier är 
inte troligt (Gonäs 2005, SOU 1998:6). Kvinnors situation på 
arbetsmarknaden står istället i relation till att män har högre 
löner, lättare för att avancera, fler heltidstjänster och mindre 
ansvar för hushållsarbete och barn. 

Brandmannens och brandbefälets kommentarer om arbete 
och familj, som inleder detta avsnitt, visar tydligt hur fördelning-
en mellan kvinnor och män vanligen ser ut. I praktiken innebär 
det att kvinnor och män inte har lika möjligheter och villkor på 
arbetsmarknaden, även om de enligt lag har samma rättigheter. 
Män har en självklar plats på arbetsmarknaden, samtidigt som 
kvinnor fortfarande förväntas ha huvudansvaret för hem och 
barn. Med andra ord finns det en könsordning i samhället och 
på arbetsmarknaden. Den gör att män och mansdominerade 
yrken generellt värderas högre än kvinnor och kvinnodomine-
rade yrken (Acker 1990, Conell 2002, Wahl m.fl. 2001).

Regeringen tillsatte 1994 en kvinnomaktsutredning för att 
kartlägga och analysera fördelningen av makt och ekonomiska 
resurser i Sverige. Uppdraget avslutades 1998 med slutsatsen 
att Sverige inte är ett jämställt land. På grund av invanda tan-
kesätt och handlingsmönster fortgår ett odemokratiskt förhål-
lande på arbetsmarknaden som diskriminerar kvinnor. Kvin-

Kvinnor tjänar 83% av 
männens lön (JämO).

nomaktutredningen visade att könskvotering av män är vanligt 
förekommande på den svenska arbetsmarknaden. Det betyder 
att män premieras till fördelaktigare arbetsvillkor än kvinnor. 
Därför vore det, enligt utredningen, bättre för kvinnor att ”satsa 
på könsbyte än utbildning” (SOU 1998:6) om de eftersträvar 
samma möjligheter och villkor som män. En sådan situation 
förändras inte av sig själv! Det behövs medvetna och upprepade 
insatser för att förbättra jämställdheten på arbetsmarknaden. 
Målet är att alla resurser, privilegier och all makt i samhället ska 
fördelas jämt mellan kvinnor och män.

Könsordning är ett 
begrepp som används 
för att beskriva 
maktrelationer mellan 
kvinnor och män på 
en strukturell nivå . I 
en organisation syns 
könsordningen i hur arbete 
fördelas och värderas. 
(Wahl m.fl. 2001).
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Sammanfattning
Samhällsidealet om jämställdhet krockar ofta med våra vardag-
liga erfarenheter av hur kvinnor och män är. För att undvika 
missförstånd är det därför viktigt att på ett tydligt sätt definiera 
och sprida vad jämställdhet innebär för räddningstjänsten. Jäm-
ställdhet handlar om demokrati, om att fördela makt, resurser 
och privilegier lika mellan kvinnor och män, såväl på arbets-
marknaden som i hemmen.

Diskutera!
Det är bra om så många som möjligt inom räddningstjäns-
ten ges utrymme att diskutera jämställdhet. Ha gärna pen-
na och papper tillgängligt vid samtalen och anteckna de 
frågeställningar och argument som kommer fram. 
• Vad är jämställdhet?
• Är Sverige ett jämställt land?
• Varför är det ofta svårt att diskutera jämställdhet?
• Hur ser arbetsfördelningen ut i era egna familjer?
• Varför är arbetsmarknaden könsuppdelad? 

Är det ett problem?
• Vad innebär jämställdhetslagen? Behövs den?
• Hur kan jämställdhetslagen användas inom er organisation?

Läs mer!
Handbok för aktivt jämställdhetsarbete, JämO (1999), http://

www.jamombud.se 
På tal om kvinnor och män – Lathund om jämställdhet. SCB 

(2006), http://www.scb.se 
Jämställdhetsarbete med kvalitet. En handbok för arbetsplatsen. 

Syvonne Nordström & Camilla Simonsson (2003). 
Länsstyrelsen i Jämtlands län: http://www.lst.se

Strategier för förändring – på väg mot den jämställda 
arbetsplatsen. Eva Amundsdotter (2004). ESF-rådet: http://
www.esf.se 

Stopp – om trakasserier på grund av kön. Utvecklingsrådet 
(2001), www.utvecklingsradet.se

Viktiga årtal i svensk jämställdhetshistoria
1864 Män förlorar lagstadgad rätt att aga hustru. 
1872 Kvinnor får själva bestämma vem de vill gifta sig med. 
1909 Män får allmän rösträtt. 
1921 Kvinnor får allmän rösträtt. 
1939 Förlovning, giftermål, graviditet eller förlossning kan inte 
 längre användas som skäl för att avskeda kvinnor i statlig 
 tjänst. Lagen undantar småföretag och gäller endast om 
 man haft sammanhängande anställning i minst två år. 
1950 Båda föräldrarna, inte enbart fadern, blir förmyndare för 
 barnet. 
1960 Lika lön för lika arbete för kvinnor och män införs. LO och 
 SAF beslutar att inom fem år slopa de särskilda kvinno- 
 lönetarifferna. 
1974 Föräldraförsäkring ger föräldrarna rätt att dela ledigheten. 
1980 Lag om jämställdhet i arbetslivet införs och JämO upp- 
 rättas. 
1982 All kvinnomisshandel på enskild plats faller under allmänt 
 åtal. Förbud mot pornografi på offentlig plats. 
1983 Alla yrken öppnas för kvinnor, även inom försvaret. 
1991 Jämställdhetslagen upprättas och ersätter lagen från 1980. 
1995 Lagstadgat krav om att kartlägga löneskillnaderna mellan 
 kvinnor och män på alla arbetsplatser införs. 
1998 Ny lag om våld mot kvinnor upprättas. Jämställdhetslagen 
 skärps avseende sexuella trakasserier. 
1999 Lag om förbud mot köp av sexuella tjänster införs. 
2001 Jämställdhetslagen skärps avseende lönekartläggningar 
 och handlingsplaner för jämställda löner. 
2002 Lag om likabehandling av studenter inom högskolan 
 införs. 
2005 Lagen om könsdiskriminering skärps. 

(Kvinnohistoriska samlingarna, SCB 2006).

Arbetsgivare arbetar för 
ökad jämställdhet 
eftersom:
• jämställdhet är ett 
 lagstadgat krav
• jämställdhet är en 
 politisk målsättning
• jämställdhet är en 
 rättvisefråga
• jämställdhet ger 
 minskad sjukfrånvaro
• jämställdhet ger bättre 
 social arbetsmiljö
• jämställdhet ger ökad 
 effektivitet och 
 produktion
• jämställdhet ger bättre 
 kundrelationer
• jämställdhet ger en 
 positivare bild av 
 organisationen.
(JämOs handbok om 
aktivt jämställdhets- 
arbete, Enström & 
Jakobsson 2006)
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kapitel 2

Jämställd
räddningstjänst 
Kapitlet handlar om jämställdhetsarbetet på räddningstjänster-
na. Vi lyfter fram räddningstjänstpersonalens åsikter och reflek-
tioner om effekter av jämställdhet inom organisationen.

En riktlinje för räddningstjänstens arbete med jämställdhet 
utgår från jämställdhetslagen. För att anpassa lagen till orga-
nisationens verksamhet upprättas en jämställdhetsplan. Den 
ska revideras en gång om året och är ett viktigt redskap för att 
man ska kunna leva upp till kraven om ökad jämställdhet. Vår 
undersökning tyder på att flertalet räddningstjänster inte har 
någon egen jämställdhetsplan eller -policy. Det stora flertalet 
använde den jämställdhetsplan som tagits fram för hela kom-
munen. Även om en överordnad kommunal jämställdhetsplan 
är en viktig markör för räddningstjänstens verksamhet, så är 
användbarheten begränsad. En jämställdhetsplan, anpassad för 
varje räddningstjänst, blir ett betydligt effektivare redskap för 
jämställdhetsarbetet. Den tydliggör arbetsgivarens skyldigheter 
och konkretiserar riktlinjerna i den kommunala jämställdhets-
planen.

Bakgrund till jämställdhets-
arbetet 
Vi är väldigt klara med att vi vill ha både män och kvinnor och 
människor med olika perspektiv i alla våra yrken. Vi tror det är 
viktigt för att vi ska kunna nå ut till våra målgrupper i samhället, 
att vi har människor som kan prata med folk på ett sätt så att de 
känner igen sig.  (Anna, personalansvarig vid räddningstjänst)

Under 1990 talet fick räddningstjänsten kritik av JämO och 
regeringen för det låga antalet kvinnor inom organisationen 
(Räddningsverket & Stockholms brandförsvar 1997, Rädd-
ningsverket 1997). 

Regeringen gav Räddningsverket i uppdrag att utreda var-
för få kvinnor sökte lediga tjänster och hur detta skulle kunna 
förändras. Uppdraget resulterade i rapporten Brandman – och 
kvinna? som presenterades 1997. Den gav förslag på fem åtgär-
der: 
• Förändra attityder till kvinnliga brandmän. 
• Informera om vilka krav som ställs för att bli brandman.
• Ta fram ett stöd för rekryteringsprocessen som innehåller 

arbetsrelaterade fysiska tester och övriga tester. 
• Utveckla materiel, teknik och metoder för räddningstjänsten.
• Forska om fysiska och psykiska krav på brandmän, i första 

hand vid rökdykning.

Jämställdhetsplaner
Bristande kunskaper om varför det är viktigt med en 
jämställdhetsplan och om hur den kan användas i 
verksamheten gör att räddningstjänsterna ser olika på 
dess betydelse för organisationen. En del har ingen 
jämställdhetsplan, trots att lagen kräver det. Andra utgår från 
den kommunövergripande planen, utan att använda den i 
verksamheten. Problemet med de kommun- 
övergripande jämställdhetsplanerna är att de inte anger 
konkreta åtgärder för de enskilda förvaltningarna. Innehållet 
berör främst kommunens gemensamma värdegrunder 
(www.jamombud.se). Men vilken betydelse dessa har för 
räddningstjänsten är inte lätt att konkretisera.

Ett antal räddningstjänster har emellertid anpassat 
jämställdhetsplanen till den egna organisationen. Utifrån den 
har de påbörjat eller genomfört olika åtgärder.

För att följa jämställdhetslagen måste alla räddningstjänster 
skaffa kunskap om hur en jämställdhetsplan utformas och görs 
aktuell för den egna verksamheten.  
Jämställdhetsplanen: 
• är ett sätt att anpassa jämställdhetslagen till räddningstjäns- 
 tens verksamhet 
• kan användas som ett verktyg för förändring 
• kan användas för att lyfta fram konkreta exempel på hur ojäm- 
 ställdheten ser ut inom organisationen. Om jämställdhetsfrå- 
 gorna istället görs till en av flera mångfaldsfrågor riskerar 
 sådana exempel att falla bort. (JämO 2006, Nordström & 
Simonsson 2003)

 

Rapporten Brandman 
– och kvinna? (P30-194/97) 
kan laddas ner från 
Räddningsverkets 
webbplats: 
www.raddningsverket.se
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Könsfördelning inom 
räddningstjänsten: 
2006 års uppgifter.
(Räddningsverket)

Åtgärdsförslagen har haft betydelse för hur räddningstjänsten 
bedriver sitt jämställdhetsarbete. I första hand har insatserna 
för att nå ut till kvinnor ökat. Idag uppmanar de flesta rädd-
ningstjänster både kvinnor och män att söka lediga tjänster. 
Många räddningstjänster har under senare år genomfört prova-
på-dagar i hopp om att öka intresset för brandmansyrket och 
erbjuda möjligheter att testa rekryteringskraven.Vår undersök-
ning visar att det pågår omfattande diskussioner inom organisa-
tionerna om förändringar av rekryteringskraven för att nå ökad 
jämställdhet.

Jämställdhet inom räddningstjänsten innebär emellertid 
mer än ökad rekrytering av kvinnor. Organisationen blir inte 
nödvändigtvis mer jämställd av att könsfördelningen förändras. 
Fler kvinnliga brandmän är en bra början, men det krävs mer. 
En relevant fråga är därför: Vad tillför jämställdhet räddnings-
tjänsten?

Reflektioner om jämställdhet
Det är ju så att på en brandstation, så säger en liten grupp att – nej, 
vi vill inte ha tjejer och invandrare. Sen kommer det hit tjejer och 
invandrare. Då säger man – vi vill inte ha tjejer och invandrare, 
men Maria var det inget fel på och Ahmed var det inget fel på, eller 
Zaheb, eller Karin, eller Jessica. (Morgan, brandmästare)

Svaren på vår enkät är likartade: Det råder enighet om att jäm-
ställdhet bl.a. handlar om att leva upp till lagstadgade principer 
om lika villkor för alla. Både ledning och anställda menar också 
att jämställdhet är positivt och att både kvinnor och män är väl-
komna till operativ verksamhet. Räddningstjänsten anser att:
• jämställdhet är naturligt och självklart
• jämställdhet handlar om att tillvarata kompetenser 
• jämställdhet är en värdegrundsfråga
• jämställdhet innebär organisationsutveckling
• jämställdhet handlar om att spegla samhället.

Det finns en motsägelse mellan de överordnade om jämställd-
het och åsikterna om dess konkreta betydelse för verksamhe-
ten. I flera fall handlar reflektionerna, bland såväl ledning som 
anställda, om oro inför förändringar av framtida rekryteringar. 
Osäkerheten om kvinnors kompetens och hur blandade arbets-
lag påverkar arbetssituationen är stor. 

Intervjuerna med operativ personal visar att negativa erfa-
renheter av blandade arbetslag ofta handlar om hur enskilda 
kvinnor inte klarat arbetsuppgifterna. Ledningspersonal har 
berättat om hur kvinnliga brandmäns arbetsprestationer påver-
kats av mobbning och trakasserier. Efter kortvarig tjänstgöring 
har kvinnorna ibland avslutat sin tjänst eller begärt förflyttning. 
Men kopplingar mellan kvinnors korta tjänstgöring, arbetspres-
tationer och eventuella trakasserier är svåra att bedöma. Tyvärr 
föranleder negativa händelser särskilt brandmän att dra slutsat-
sen att blandade arbetslag inte fungerar. Det är lätt att enskil-
da kvinnors arbetsinsatser läggs till grund för antaganden om 
kvinnors generella potential för operativt arbete.

Merparten av de kvinnliga brandmännen är anställda på 
deltid vilket gör att deltidspersonalen har större erfarenhet av 
blandade arbetslag. Men positiva såväl som negativa åsikter 
om jämställdhet och kvinnliga brandmän återfinns inom alla 
ålderskategorier och yrkesgrupper. Jämställdhet uppnås inte 
genom generationsväxlingar. Nina som är brandman berät-

kvinnor 2,43% 
män 97,57%

Heltid

Deltid

Räddningstjänstens åsikter om jämställdhet
”Jämställdhet medför �er blandade arbetslag”

Blandade lag förmodas inte medföra
förändringar av arbetet. Eventuellt kan
det bidra till trevligare arbetsklimat.

Stationsarbete/
förebyggande arbete

Rädsla för att kvinnor ska ta över de
lättare stationsarbetsuppgifterna.

Operativt arbete/ larmsituationer

Rädsla för att de manliga brandmännen ska få tyngre och mer
omfattande arbetsuppgifter i blandade arbetslag.  Kvinnor förmodas
försena insatser. På grund av bristande fysisk styrka och lägre teknisk
kompetens antas kvinnor kunna utgöra en möjlig säkerhetsrisk.
Stämningen i lagen förmodas påverkas negativt.

Arbetsgemenskap/Social samvaro

Kvinnor antas splittra gemenskapen.

Kvinnor förmodas att på  ett positivt
sätt bidra till en mjukare och vän-
ligare attityd kollegerna emellan.

Kvinnor anses eventuellt kunna bidra till att teknikutvecklingen tar fart 

”Jämställdhet medför nya rekryteringskrav”
Kvotering/ sänkta krav

För att kunna anställa kvinnor förmodas
kvotering eller sänkta krav vara nödvändigt.

Ny sorts tester
Kvinnor antas eventuellt bidra till en debatt om vilken
sorts brandman man vill ha i framtiden. Förmodas även
medverka till att rekryteringskrav blir nationellt mer likriktade.

Diskriminering av män
Viljan att anställa kvinnor anses 
diskriminera bättre lämpade män.  

“SMO utbildningen kommer att påverka jämställdheten”
SMO utbildningen ses som den stora förändringsfaktorn inom räddningstjänsten. Inte enbart inom jämställdhetsområdet.

Ny verksamhet
Verksamheten och arbetsuppgifterna måste förändras och breddas för att kunna
möta de nya brandmännens kompetens. Detta inkluderar organisationens
arbetsmiljö och kultur.

Verksamheten anses inte i behov av förändring. Man anser sig vara i behov
av traditionella brandmän. 

Fler kvinnor
Med SMO förväntas antalet kvinnor som vill bli brandmän öka.
Det förmodas bli lättare att möta krav om anställning av kvinnor.

Antalet kvinnliga SMO elever är för lågt för att kunna bidra till någon
förändring av könsblandningen inom den operativa verksamheten. 

A och B lag
Det �nns en oro för att dagens brandmän i framtiden ska anses vara
ett B-lag. Många brandmän har tankar om kompetensutveckling och
känner rädsla för arbetslöshet. 

Ny kunskap
SMO utbildade förväntas ha ny kunskap och ny kompetens med sig in i verksam-
heten. De förmodas att vara positiva till kvinnliga brandmän.

SMO utbildade medför ingen automatisk förändring av verksamheten.
De socialiseras in i rådande mönster - både socialt och arbetsmässigt.  

Könsfördelning inom 
räddningstjänsten 2006 
(Räddningsverket 2006)

kvinnor 0,58% 
män 99,32%



�0 ��

tar hur hennes situation förändrades när hon bytte arbetslag: 
Egentligen kan man väl tro att det är de äldre som är motstån-
dare, men jag har upplevt precis tvärtom… I mitt förra lag var det 
helt annorlunda, de hade en helt annan syn på kvinnan. Man fick 
höra att man hade ett brett arsel eller… eller sådana små… Min 
personlighet och det som jag har kommer mycket bättre fram i den 
här gruppen än vad den kom fram bland de yngre. I det här laget 
är det mer harmoniskt. Här är det en helt annan arbetssituation. 

Det finns tecken på att de med högre utbildning inom respek-
tive yrkesgrupp generellt är mer positiva till jämställdhetssats-
ningar. Sambandet mellan erfarenhet av kvinnliga kolleger och 
inställning till jämställdhet är påtagligt. En majoritet av dem 
som arbetar i blandade arbetslag anser att det fungerar utmärkt. 
Ledningen och arbetsledarna har därför ansvar att förtydliga att 
enskilda personers kompetens inte säger något om andra män-
niskors förmågor.

Sammanfattning
Det låga antalet kvinnor inom räddningstjänsten föranledde 
regeringen att ställa krav om satsningar på ökad jämställdhet. 
Räddningsverket startade därför 1997 utredningen Brandman 
och kvinna? Utredningen resulterade i en rapport vars åtgärds-
förslag på många sätt legat till grund för jämställdhetsarbetet. 

Både ledning och personal inom räddningstjänsten välkom-
nar jämställdhet även om det råder delade meningar om dess 
betydelse för verksamheten. Tvärtemot många föreställningar 
har varken positiva eller negativa åsikter om jämställdhet och 
kvinnliga brandmän med befattningsgrad eller ålder att göra. 
Inställningen påverkas snarare av ledningens agerande, utbild-
ningsnivå och erfarenhet av att arbeta i blandade arbetslag.

Diskutera!
• Vad betyder jämställdhet för räddningstjänsten? 
• Vilka positioner och arbetsuppgifter finns det inom organi-

sationen? 
• Hur mycket makt att påverka organisationen och den egna 

arbetssituationen för de olika arbetsuppgifterna och positio-
nerna med sig? 

• Hur många kvinnor och män finns på respektive position 
och arbetsuppgift? Finns det skillnader i vilka utvecklings- 
och karriärmöjligheter dessa ger?

• Hur fördelas eventuell vidareutbildning, kompetensutveck-
ling eller andra förmåner mellan kvinnor och män? 

• Hur ser de formella och informella gruppsammansättning-
arna på arbetsplatsen ut? Hur många kvinnor och män består 
de olika grupperna av? Vem har formell eller informell makt 
i dessa grupper? 

Läs mer! 
Brandman – och kvinna? Räddningsverket (1997), 

Publikationsnr: P30-194 
Brandman – och man. Mathias Ericson, Räddningsverket 

(2003), Publikationsnr: P21-442  
Räddningsstyrkans inre liv. En studie av räddningskårens 

företagskultur. Ola Mårtensson, Räddningsverket (2005), 
Publikationsnr: P21-413/02

Kvinnor som brandmän. Samarbete mellan Räddningsverket, 
Stockholms brandförsvar och Arbetslivsinstitutet (1997). 
Kan endast laddas hem som PDF via Räddningsverkets 
webbplats: www.raddningsverket.se

 Samlade erfarenheter och slutsatser från utvärderingen av 
projekt Kvinnlig brandman. Hanna Glans & Bettina Rother, 
Malmö Brandkår räddningstjänstavdelningen (2005). 
Kontakta Räddningstjänst syd: www.rsyd.se
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kapitel 3

Räddningstjänstens
sociala strukturer
För att ge en förståelse för de senaste årens diskussioner om 
jämställdhet fokuserar vi i detta kapitel på räddningstjänstens 
sociala organisation. Vi visar hur verksamheten och synen på 
yrket påverkas av uppfattningar om kvinnor och män. 

Ingen könsneutral
organisation 
Att här inte finns kvinnor beror kort och koncist på att testerna 
och kraven för att kunna utföra det här arbetet på ett så säkert 
sätt som lagen och instruktionerna föreskriver är för höga för den 
normalt utrustade kvinnan. Hon klarar inte de testerna. Det är 
orsaken till att de inte är här och absolut inget annat. Det är min 
uppfattning.  (Peter, insatsledare) 

Samhällsnormer och värderingar avspeglas inom räddnings-
tjänstens sociala strukturer: i målsättningar, arbetsfördelning, 
umgängesformer, jargong och sätt att sprida information. De 
sociala strukturerna rymmer förväntningar på människors 
egenskaper och beteenden. De styr vem som gör vad inom en 
organisation och varför fördelningen ser ut som den gör. (Acker 
1990, Hatch 2002, Wahl m.fl. 2001). För att stödja positiva hand-
lingar eller förändra negativa mönster är det viktigt att känna till 
hur strukturerna ser ut och fungerar.

Alla räddningstjänster har likartade sociala strukturer och 
uppfattning av verksamhetens syfte och mål. På samma sätt 

Norm: En norm är det som 
allt annat jämförs med 
och som anses vara  riktigt 
och normalt. Till exempel 
förväntningar, medvetna 
eller omedvetna, om hur 
en kvinna eller man ska 
vara. 
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skaper hade hamnat i någondera av spalterna, när en deltagare 
utbrast: Det här är skitlöjligt! De där egenskaperna har inte med 
kön att göra. De är ju individuella.

Vi avbröt övningen och berättade att listan var ett resultat av 
samtal med brandmän om lämpliga egenskaper och kompe-
tenser för att utföra yrket. Deltagaren som opponerat sig hade 
redan hunnit fram till poängen med övningen, till svårigheten 
att tilldela kvinnor och män specifika könsegenskaper. Samti-
digt är det något som ständigt görs. 

Vårt intervjumaterial visar motsägelser mellan en positiv 
inställning till jämställdhet och stereotypa uppfattningar om 
kvinnor och män. Å ena sidan finns en samstämmighet om att 
könstillhörighet inte säger något om förmågan att utföra yrket. 
Å andra sidan är man enig om att män har det som krävs för 
brandmansyrket. Motsättningen beror på att erfarenheterna av 
kvinnliga brandmän är begränsade samtidigt som åsikterna om 
kvinnor är många och skiftande. Men även på att yrket är man-
ligt könskodat. 

Könskodning innebär att ett yrke förknippas med ett visst 
kön (Westberg 2001). Kopplingen mellan yrken och kön är 
ofta omedveten och inte alltid överensstämmande med verk-
liga förhållanden. Det finns faktiskt manliga sjuksköterskor och 
kvinnliga snickare, även om yrkenas könskodning är en annan. 
Könskodning är problematiskt. För med den följer även idéer 
om vilka egenskaper som en person inom ett visst yrke bör ha.4 
Det gör att kvinnors och mäns kapacitet att utföra ett arbete som 
går på tvärs med invanda föreställningar ifrågasätts.

Män utgör normen för hur en brandman ska vara och för-
väntas därför vara mer passande för yrket: Klart att kvinnor är 
välkomna. Men när de har fött tre barn och är över fyrtio, då är 
de slut. Då orkar de inte mer. Man ska ju räcka också, man ska 
ju räkna med att jobba tills man är en sextio, sextiofem år. Kolla 
bara på tanter som är sextio år, skulle de klara av jobbet? (Anders, 
brandman).

Anders tveksamhet inför kvinnliga brandmäns kapacitet är 
inte ovanlig. Likt merparten brandmän tvivlar han på om 
kvinnor kan uppnå och bibehålla rätt fysik och rätt attityder. 
Utgångspunkten för sådana resonemang bygger på att:
• brandman är ett manligt könskodat yrke
• yrket är fysiskt krävande 
• kvinnor är generellt sett svagare än män.

finns en gemensam förståelse för hur arbetet och diverse situ-
ationer bör hanteras. Sociala strukturer skapar trygghet och 
sammanhang och ger arbetstagare vilja att utföra sitt arbete till-
fredsställande. 

Kön anses vanligtvis inte ha betydelse för hur verksamheten 
läggs upp, arbetsuppgifter fördelas eller hur samvaron mellan 
kolleger ser ut (Acker 1990, Calàs & Smircich 1990). Organi-
satoriska skillnader mellan kvinnors och mäns positioner och 
arbetsuppgifter anses snarare ha med kompetens och intresse 
att göra. Men ingen organisation är könsneutral. Att den svenska 
arbetsmarknaden är könsuppdelad och att det finns förutfattade 
meningar om kvinnors och mäns kompetenser och egenskaper, 
avspeglas inom verksamheterna. Eftersom de sociala struktu-
rerna är svåra att förändra är det viktigt att beskriva, tolka och 
problematisera vad det innebär att vara kvinna eller man på 
arbetsplatsen.  

Räddningstjänsten är ingen könsneutral organisation. 
Det märks eftersom (Räddningsverket 1997, Glans & Rother 
2005ab):
• personalsammansättningen i den operativa styrkan är mans-

dominerad
• få kvinnor söker lediga tjänster och klarar rekryteringstes-

terna
• själva yrkestiteln brandman förutsätter en manlig arbetsta-

gare. 

Könstillhörighet kan vara både kvalificerande och diskvalifice-
rande i arbetslivet. Det är först när kvinnor blir brandmän, eller 
när det låga antalet kvinnor inom operativ verksamhet upp-
märksammas, som betydelser av kön blir tydliga.

Brandmansyrket har kön
Vi var inbjudna att prata om jämställdhet inom räddningstjäns-
ten. Ett antal arbetsmiljöansvariga, brandchefer och brandmän 
hade samlats i konferensrummet. Vårt föredrag inleddes med 
en övning. Utifrån en lista med egenskaper och kompetenser 
bad vi deltagarna att göra två spalter. En med typiskt kvinnliga 
egenskaper och en med typiskt manliga. De gav sig i kast med 
uppgiften. Det diskuterades och argumenterades. Ett antal egen-

3) Se bl.a. Elwin-Nowak & Thomsson 2003, Wahl m.fl. 2001, Westberg 2001.

Könsneutral: När 
exempelvis organisationer, 
arbetsuppgifter, redskap, 
lagar och media inte anses 
få skilda konsekvenser 
för kvinnor och män. En 
könsneutral uppfattning 
utgår från att idéer och 
förväntningar om kön inte 
påverkar hur individer 
bemöts eller beslut fattas. 3

Alla organisationer 
består av fysiska och 
sociala strukturer. Med 
fysiska strukturer menas 
exempelvis lokaler, 
material och redskap. 
De sociala strukturerna 
syns genom fördelning 
av arbete, makt och 
ansvar mellan dem som 
deltar i organisationen. 
Kulturen, de gemensamma 
värderingarna och 
åsikterna, bidrar till att 
fördelningen ses som 
självklar. 

4) Se bl. a Conell 2002, Nordberg 2005, Westberg 2001.

Könsstereoyp: Förenklad, 
allmänt accepterad 
uppfattning om specifika 
egenskaper hos alla 
kvinnor eller alla män. 

Könskodning innebär att 
ett yrke förknippas med ett 
visst kön.
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De flesta brandmän som vi mött har använt ordet macho för 
att beskriva en syn på brandmän och stämningen i arbetslagen 
som tillhör det förgångna. Brandförmannen Stig beskriver hur 
machokulturen påverkade synen på brandmannen och arbets-
miljön förr: Då fick de som mådde dåligt gå in och sätta sig på 
kammaren och kräkas eller vad de nu gjorde. Det var ju aldrig 
någon som visade någonting då. Aldrig. För om man gjorde det, 
då hade man kanske blivit utsatt.    

Samtidigt används machobegreppet fortfarande flitigt. Det 
gör sig påmint i brandmännens beskrivningar av andra rädd-
ningstjänster och enskilda kolleger, men aldrig av det egna 
arbetslaget. Machokulturen färgar dessutom bedömningen av 
kvinnors kompetens. Stereotypa uppfattningar gör att de för-
modas vara otillräckliga som brandmän. Som brandchefen 
Robert säger: Det finns ju den där machobilden som vi själva är 
så duktiga på att upprätthålla. Det ska vara tungt, det ska vara 
svettigt och man ska gärna vara sotig och hosta lite.

Machoattityden är ett uttryck för den manliga könskod-
ningen av yrket. Trots förändringar går den fortfarande hand 
i hand med uppfattningar om vad som krävs av yrkesutövaren. 
Kvinnliga brandmän förväntas därmed leva upp till ett förlegat 
manligt ideal som begränsar möjligheterna att utföra brand-
mansyrket.

Sammanfattning
Räddningstjänsten är ingen könsneutral organisation. De soci-
ala strukturerna och synen på yrket påverkas av förståelser av 
kön. Brandmansyrket är könskodat och förknippas fortfarande 
med män och manlighet, trots att båda könen idag utför arbets-
uppgifterna.

Diskutera!
• Vilka egenskaper är viktiga för att kunna utföra brandmans-

yrket?
• Vad kan det bero på att många räddningstjänster tror att 

andra räddningstjänster har en machoattityd eller är negativa 
till jämställdhet?

• Påverkas arbetsplatser av uppfattningar om kön? Förklara!
• Nämn några vanliga påståenden om hur kvinnor eller män 

är, eller om vad de kan eller inte kan göra.
• Är det kvinnor eller män som oftast tömmer diskmaskinen 

på arbetsplatsen eller gör det lite extra trivsamt i de gemen-
samma lokalerna? 

Så här ser listan från arbetsmiljöträ�en ut.
Gör övningen själv. Vilka egenskaper och

kompetenser anses vara kvinnliga respektive
manliga? Vad beror det på?

Fysiskt stark

Initiativrik

Samarbetsvillig

Stresstålig

Problemlösare

Ödmjuk

Socialt kompetent

Praktisk

Snäll

Trevlig

Lyhörd

Uthållig

Empatisk

Flexibel

Tekniskt kunnig

Psykiskt stabil

Humoristisk

Ärlig

Viljestark

Idag arbetar 
räddningstjänsten 
med debriefing eller 
avlastningssamtal efter 
psykiskt påfrestande 
insatser. Samtalen är 
till för att bearbeta 
händelser och därigenom 
förebygga eller mildra 
efterreaktioner. De är 
även till för att fånga upp 
personal i behov av extra 
hjälp. Möjligheten att 
prata om upplevelser och 
känslor ses som positivt 
och nödvändigt. Det som 
förr ansågs omanligt är 
idag en självklar del av 
yrkesutövningen.

Läs mer! 
Det ordnar sig. Teorier om organisation och kön. Anna Wahl 

m.fl. Studentlitteratur, Lund (2001).
Ny tid, Ny man. Utvecklingsrådet (2000): 

http://www.utvecklingsradet.se  
Könssegregering i arbetslivet. Lena Gonäs m.fl. (red.), 

Arbetslivsinstitutet (2001).
Ty makten är din… Myten om det rationella arbetslivet 

och det jämställda Sverige. Betänkande från 
Kvinnomaktutredningen, SOU 1998:6
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kapitel 4

Könsperspektiv
möjliggör förändring
I det här kapitlet visar vi att uppfattningar om kön påverkar 
möjligheterna att arbeta för ökad jämställdhet. Vi beskriver 
även hur ett könsperspektiv på räddningstjänstens organisation 
kan möjliggöra varaktiga förändringar. 

Uppfattningar om kvinnor och
män påverkar jämställdheten
… den här frågan är absolut inte unik för räddningstjänsten. Den 
är lite speciell här kanske, det handlar så mycket om det manliga 
och om brandmannens identitet. Men man har ju samma bekym-
mer i vilken annan verksamhet eller organisation som helst. (Mar-
cus, brandchef ) 

Räddningstjänsten delar de motsägelsefulla uppfattningarna 
om jämställdhet, kön och lika villkor med en brokig skara före-
tag, organisationer, myndigheter och enskilda individer. Att 
uppfattningarna krockar med formella beslut om ökad jäm-
ställdhet är inte ovanligt. Allt för ofta berör jämställdhetsarbetet 
bara organisationens yta. De sociala strukturerna eller maktför-
hållandena blir oförändrade om satsningarna bara återställer 
den gamla ordningen eller ger vika för motstånd (Abrahamsson 
2000).  För att undvika att detta sker är det viktigt att känna till 
vilka processer som förhindrar positiva effekter av jämställd-
hetsarbete (Acker 1990, Lee 2001, Wahl m.fl 2001):

Önskemål om lämpliga egenskaper för att utföra yrket säger ingenting om 
brandmannens könstillhörighet.
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1. Könsrelaterade värderingar påverkar lika möjligheter och 
villkor inom räddningstjänsten. 

Den här processen gör att villkor och möjligheter inom organi-
sationen påverkas av förståelser av kön. En vanlig motsättning 
är när kvinnor välkomnas till räddningstjänsten på lika villkor 
samtidigt som de inte förväntas kunna utföra yrket.5

2. Könsskillnader lyfts fram och kvinnor definieras som
 problem. 
När jämställdhet diskuteras inom räddningstjänsten nämns ofta 
förmodade skillnader mellan kvinnor och män. Många menar 
att skillnaderna skapar problem. Detta genom att yrket brand-
man förmodas passa mäns förutsättningar bäst. Men även då 
den sociala samvaron antas förändras när kvinnor deltar. I vissa 
fall ses förändringar av rekryteringstester som ett sätt att för-
enkla för kvinnor. Skillnader mellan kvinnor och män görs till 
sakfråga. 

Kvinnor som grupp synliggörs när könsskillnader befästs. 
Processen gör att kvinnor avviker från majoriteten och hamnar 
i kontrast till män. När individer befinner sig i minoritet är det 
vanligt med generaliseringar om dem som grupp (Wahl m.fl.  
2001 ref. Kanter). Exempelvis framställs kvinnliga brandmän 
ofta som ett problem. 

3. Könsskillnader befästs genom en rad olika processer och 
aktiviteter. 

Den tredje processen innebär att förmodade skillnader mel-
lan kvinnor och män som grupper görs till sanningar. Det här 
sker med såväl positiva som negativa intentioner. Kvinnor inom 
räddningstjänsten förväntas tillföra ett annorlunda perspektiv 
och ny kompetens. De tilldelas ansvarsuppgifter som passar in 
på förväntningar om dem som kvinnor och blir kanske kamrat-
stödjare eller engagerade i utbildnings- och informationsinsat-
ser. När negativa uppfattningar om könsskillnader styr uttrycks 
det istället genom att kvinnor kontrolleras extra mycket vid 
övningar eller larm. Eller genom att de erbjuds mer hjälp än 
manliga kolleger. I andra fall beskriver kvinnliga brandmän att 
de inte lika självklart som männen blir avbytta vid tunga arbets-
insatser. Kvinnorna upplever att de förväntas bevisa sin kom-
petens och att de därför inte ber om en paus i rädsla att framstå 
som sämre. Det förekommer även att kvinnliga brandmän anser 

att de medvetet undanhålls information och ställs utanför den 
sociala samvaron. I intervjumaterialet redogörs för situationer 
där kvinnor direkt har motarbetats. Kvinnorna har då utsatts för 
mobbning och trakasserier. 

Könsskillnader lyfts ofta fram som argument för att kvin-
nor inte passar som brandmän. Skillnaderna bekräftas genom 
att kvinnor och män både behandlas och förväntas vara olika. 
Merparten av de personer inom räddningstjänsten som vi mött 
anser att jämställdhet är positivt. Samtidigt välkomnas kvinnor 
på villkor som de inte förväntas klara av. Detta faktum behöver 
uppmärksammas och bemötas om räddningstjänsten ska bli en 
mer jämställd organisation.

Omvandla stora visioner till
konkreta mål – lär dig tänka kön
Vi befann oss på en av landets många räddningstjänster. Det 
var dags för ännu en intervju om jämställdhet inom organisa-
tionen. Utanför körde en grävmaskin, fullastad med asfalt från 
den tidigare gårdsplanen. Det bjöds på bullar och stämningen 
var avslappnad. Vi var nyfikna på att höra om det fanns en jäm-
ställdhetsplan på arbetsplatsen. Styrkechefen reste sig upp, bad 
oss vänta ett ögonblick och gick för att leta efter planen på sitt 
kontor. Några minuter förflöt. Så tittade han åter in genom dör-
ren, berättade att det tog lite tid att hitta dokumentet, men att 
han skulle återkomma strax. När styrkechefen satte sig hos oss 
igen var det utan jämställdhetsplan. Det finns en, sa han ursäk-
tande, jag tror nog att det finns något skrivet, men jag kan inte få 
fram den just nu.    

Anledningen till att vi frågade efter jämställdhetsplanen var 
inte en önskan att kontrollera att alla papper fanns på plats. Men 
reaktionen från styrkechefen, ovissheten om vad jämställdhets-
planen innehöll eller var den fanns att tillgå, stämde väl in på 
våra tidigare erfarenheter. Nämligen att det skiftar mycket hur 
man förhåller sig till jämställdhetslagen och att det inte har med 
räddningstjänsternas storlek eller antal medarbetare att göra.

Att upprätta en jämställdhetsplan är det vanligaste sättet att 
uppmärksamma jämställdhet inom räddningstjänsten. Det är 
även ett lagstadgat krav. Men i praktiken brukar en sådan åtgärd 
inte innebära mycket för jämställdhetsläget på arbetsplatsen. 

5) Se även bl.a. Eriksson & Eriksson 2002.
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Om inte räddningstjänsten arbetar med jämställdhet ur ett hel-
hetsperspektiv och vet att planen endast är ett led i arbetet för 
en mer jämställd organisation blir dokumentets främsta funk-
tion att agera hyllvärmare. Många kommentarer vittnar om hur 
”jämställdhet är naturligt” och ”självklart” och att man därför 
inte arbetar specifikt med frågorna. Faran med ett sådant reso-
nemang är att jämställdhet i praktiken ofta glöms bort.

Ojämställdheten inom räddningstjänsten förändras inte utan 
konkreta åtgärder. Generationsskiften lär inte påverka attityden 
till jämställdhet och kvinnliga brandmän märkbart – de gamla 
tankesätten och strukturerna är seglivade. Av samma anledning 
kan inte heller SMO-utbildningen förväntas bidra till attityd-
förändringar.

Jämställdhetsarbetet behöver en rejäl skjuts för att komma 
igång på allvar. Det behöver utvecklas och integreras i organi-
sationens verksamhet. Och jämställdhetsmålen fordrar ett för-
tydligande:
• Det övergripande målet om jämställdhet måste definieras. 

Jämställdhet inom räddningstjänsten handlar om att leva 
upp till demokratiska, lagstadgade principer om kvinnors 
och mäns lika värde, möjligheter och villkor.

• Jämställdhetsmålet måste konkretiseras. För räddnings-
tjänsten betyder detta en jämnare könsfördelning inom alla 
yrkesgrupper och på alla nivåer. Sociala strukturer som ger 
män mer makt än kvinnor, tillgång till positioner med högre 
lönesättningar etc. måste ändras. Organisationskulturen 
måste förändras så att könsdiskriminerande jargonger, attity-
der och beteenden försvinner.

• Därefter behöver alla räddningstjänster formulera delmål för 
att genomföra förändringarna. Exempel på sådana kan vara 
lönekartläggningar, jämställdhetsplaner med tydliga åtgärds-
förslag, genomgång av rekryteringsförfaranden och arbete 
för ökad anställning av kvinnor. Men även att arbeta med 
förändring av attityder, motverka sexuella trakasserier och 
att underlätta anställdas föräldraskap.

• Viktigast av allt är emellertid att hela räddningstjänsten för-
stås utifrån perspektivet att kön alltid spelar roll. Alla föränd-
ringar som planeras eller beslut som fattas måste inkludera 
frågan: Hur påverkar detta kvinnor och män som grupper?

För att kunna tänka kön behövs kunskap, förankrad i vardagen. 
Ju mer vi lär oss om orsakerna till ojämställdheten desto svårare 

blir det att blunda för att sociala strukturer, verksamheter och 
beslut påverkar kvinnor och män olika. Förändringen mot en 
jämställd organisation handlar därför om att förstå hela rädd-
ningstjänsten ur ett könsperspektiv och att handla därefter.

Sammanfattning
Olika förståelser av jämställdhet och kön påverkar möjligheten 
att arbeta för ökad jämställdhet och förändra räddningstjänstens 
organisation. Därför är det viktigt att gå steget längre än att enbart 
upprätta en jämställdhetsplan. Organisationen måste förstås ur 
ett könsperspektiv och alla övergripande mål om jämställdhet 
behöver brytas ner i konkreta delmål för verksamheten.

Diskutera!
• Har ni erfarenhet av att kvinnliga och manliga brandmän 

behandlas olika under larm, vid stationsarbete, under trä-
ningspass eller i den sociala samvaron? 

• Bemöter ni hjälpbehövande olika beroende på deras kön, 
ålder eller etnicitet?

• Vilka effekter kan det få på arbetet om brandmän, på grund 
av kön, inte har lika villkor?

• Hur anser ni att ett jämställdhetsarbete bör genomföras för 
att få bästa effekt?

• Är det någon särskild jämställdhetsfråga som ni anser är sär-
skilt viktig?

Läs mer! 
Att göra kön – om vårt våldsamma behov av att vara kvinnor 

och män. Ylva Elvin – Nowak & Helené Thomsson, Albert 
Bonniers Förlag (2003).

Om genus. R.W. Connell, Bokförlaget Daidalos (2003).
Genuspedagogik. Kajsa Svaleryd, Liber (2002).
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del 2

räddningstjänstens
erfarenheter av
jämställdhet
Del två handlar om räddningstjänsternas erfarenheter 
av att arbeta med jämställdhet. Vi uppmanar till erfaren-
hetsutbyte och presenterar en rad referensarbetsplat-
sers metoder för ökad jämställdhet. I de olika kapitlen 
presenteras räddningstjänstens önskemål om föränd-
ringar och uppmaningar för ökad jämställdhet.
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kapitel 5

Organisationen har
praktiska kunskaper
I det här kapitlet visar vi att räddningstjänsterna förhåller sig 
olika till arbetet med jämställdhet och att ett större erfarenhets-
utbyte kan ge många fördelar. Kapitlet är en introduktion till 
övriga kapitel i del 2 som beskriver räddningstjänstens val av 
metoder och möjligheterna för fortsatt jämställdhetsarbete. 

Satsa på erfarenhetsutbyte
Det har varit väldigt tydligt från både nuvarande och föregående 
försvarsminister att det måste hända någonting. Och det gör ju att 
det börjar klia i huvudet – hur ska vi få till den här förändringen?     
(Fredrik, insatsledare)

Vår undersökning visar att 40 % av räddningstjänsterna anser 
sig arbeta eller ha arbetat med jämställdhet. Vad detta innebär 
i praktiken varierar emellertid. Några räknar utformandet av 
annonser, där kvinnor uppmanas söka anställning, som jäm-
ställdhetsarbete. Andra ser sådant som rutin och nämner istäl-
let utbildningar, prova-på-dagar eller projekt som exempel på 
hur de förhåller sig till jämställdhet. 

Det är inte lätt att verka för en mer jämställd organisation. 
Räddningstjänstpersonal har beskrivit hur förväntade resul-
tat av jämställdhetssatsningar inte uppnåtts. Ibland har arbe-
tet väckt mer uppmärksamhet än vad man föreställt sig, andra 
gånger har det passerat obemärkt. Viljan att arbeta med jäm-
ställdhet följs ofta av osäkerhet om hur det bör göras. Personal 

ur alla befattningar har uttryckt önskemål om tips på hur de 
ska arbeta med frågan. Dessvärre finns det inte något rätt sätt. 
Valet står istället mellan mängder av bra, spännande, enklare 
eller svårare metoder.

Jämställdhet är en samhällsmålsättning och ett kunskapsper-
spektiv som inte går att förhandla bort. Det är dessutom ett sätt 
att ta tillvara kompetenser och skapa en god arbetsmiljö. (JämO 
1999) Men argument om att leva upp till politiska krav om jäm-
ställdhet får sällan räddningstjänstens anställda att okritiskt 
acceptera förändring. Därför har ledningen ett viktigt ansvar att 
noga planera jämställdhetsarbetet. Att formulera målsättningar, 
välja passande metoder och skapa delaktighet är en bra början. 
Med ett sådant förhållningssätt är det aldrig fel med jämställd-
hetsarbete, utan bara att jobba på!    

Grunden för allt jämställdhetsarbete bygger på:6

• Problemkartläggning. Hur ser organisationen ut ur ett jäm-
ställdhetsperspektiv? Finns det särskilda områden som behö-
ver förändras?

• Mål- och åtgärdsformulering. Vilka är målen för jämställd-
hetsarbetet? Kan de tydliggöras i delmål och slutmål? Vilka 
åtgärder behöver genomföras och vilka metoder är lämpli-
gast för arbetet?

• Resultatredovisning. Hur kan resultatet av arbetet jämföras 
med målen? Är det relevant med resultatredovisning under 
arbetets gång?

• Utvärdering. Uppnåddes målen? Kunde åtgärderna ha 
genomförts på annat sätt?

Det finns mängder med idéer för och erfarenheter av jämställd-
hetsarbete inom räddningstjänsten. Men kunskapen om vem 
som gör vad är liten. Vår enkät visade att bara 12 % av rädd-
ningstjänsterna kontaktar andra räddningstjänster för stöd och 
tips inför arbete med jämställdhet. Erfarenhetsutbytet såväl 
inom som mellan kommunerna kan fungera mycket bättre. 

Nedan följer beskrivningar av metoder för jämställdhetsar-
bete inom räddningstjänsten. I fyra kapitel presenterar vi beprö-
vade tillvägagångssätt för arbete med:
• Rekrytering
• Psykosocial arbetsmiljö
• Fysisk arbetsmiljö
• Anpassning till SMO-utbildningen 

6) Se bl. a Amundsdotter & Gillberg 2003, Nordström & Simonsson 2003, 
www.jamstod.se)

Linda Häggström.

Vi genomförde en inter-
vjuundersökning som en 
del av vårt jämställdhets-
arbete. Målet var att se 
om vi kunde hitta några 
symboler eller traditioner 
som gör att män söker sig 
hit och upprätthåller den 
ordning som finns. (Linda 
Häggström, personalse-
kreterare, räddningstjäns-
ten Trelleborg)
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I varje kapitel sammanfattar vi våra slutsatser av räddningstjäns-
tens jämställdhetsarbete. Med hjälp av enkätsvar och intervjuer 
har vi även sammanställt organisationens önskemål om fram-
tida jämställdhetsarbete samt de utmaningar som den står inför. 
Varje kapitel avslutas med en lista på referensarbetsplatser inom 
räddningstjänsten samt en kort beskrivning av deras jämställd-
hetsarbete. Referensarbetsplatserna är positiva till att kontaktas 
för utbyte av idéer och erfarenheter. 

kapitel 6

Jämställd rekrytering
Detta kapitel handlar om räddningstjänstens arbete för en jäm-
ställd rekrytering av brandmän. Synen på kön, lika villkor och 
yrket försvårar förändringar av rekryteringsprocesserna. Vi 
beskriver erfarenheterna av jämställdhets- och rekryterings-
arbetet och räddningstjänstens önskemål om förändring. Våra 
uppmaningar för en mer jämställd rekrytering följs av en pre-
sentation av referensarbetsplatsernas arbete. 

Rekrytering på lika villkor 
I värderingen av vem som passar ligger föreställningen om vad 
som krävs för att utföra jobbet och vem som kan utföra det. Målet, 
rätt person på rätt plats, kräver att personen som anställs antas ha 
de egenskaper som anses vara nödvändiga för att utföra arbets-
uppgifterna.  (Hanna Westberg 2001: 86)

Få frågor väcker sådan diskussionslust som den om rekrytering. 
När kvinnliga brandmän och jämställdhet förs på tal blir det 
särskilt tydligt. Vi har upprepade gånger frågat räddningstjänst-
personal vad som är viktigast för rekrytering av brandmän. Sva-
ren har genomgående varit: Lika villkor.

Både vid hel- och deltidsanställningar varierar rekryterings-
krav och testförfaranden mellan olika kommuner och orter. 
Förutom den fastställda fysiska nivån för rökdykning (AFS 
2005:6) finns det inga formella anställningskrav.  

Det är genom rekryteringen som räddningstjänstens för-
väntningar och krav på brandmännen synliggörs. Traditionellt 
har brandmän och befäl anställts ur yrkesgrupper med bygg-
nadsarbetare, militärer, sotare eller idrottsmän. Inte sällan har 

Med ökat erfaren-
hetsutbyte kan idéerna 
för jämställdhetsarbete 
utvecklas.



�0 ��

yrket gått i arv från far till son.7 En kvinna som söker lediga 
brandmanstjänster avviker från bilden av den typiske rekryten 
och deltar därför på andra villkor vid rekryteringen. Räddnings-
tjänstpersonal uttrycker ofta en förmodan om att anställning av 
kvinnor förutsätter sänkta krav eller kvotering (Glans & Rother 
2005ab samt uppgifter ur vårt enkät- och intervjumaterial). 
Med andra ord är det kvinnors lämplighet att utföra yrket som 
ifrågasätts.

Rekryteringsprocessen är utformad för att vara könsneutral. 
Men eftersom främst män rekryterats till operativ tjänst så har 
testerna inte ifrågasatts ur ett könsperspektiv. När det satsas på 
anställning av personer av båda könen hamnar rekryteringen 
i ett annat ljus – frågan om kvinnors och mäns lika villkor blir 
oundviklig. Möjligheten att rekrytera på lika villkor handlar om 
att anpassa rekryteringskraven efter yrkets förutsättningar och 
den medarbetare som önskas. 

En brandchef menar att de lämpligaste brandmännen riske-
rar att klassas ut när rekryteringen främst mäter fysisk styrka. 
Styrka är enligt honom inte en kvalifikation i sig själv. Vid en 
annan räddningstjänst understryker testansvariga att lika vill-
kor förutsätter att rekryteringstesterna inte bygger på vana eller 
teknisk förkunskap. Detta med motiveringen att kvinnor och 
män ofta har olika erfarenheter. Vägledande för deras rekry-
teringar är istället att bedöma om förutsättningarna att utföra 
yrket finns och om den tekniska kompetensen kan läras in i 
efterhand. Även andra räddningstjänster har vid rekrytering 
uppmärksammat att kvinnor och män har skilda förkunskaper:  
Killarna visste precis vilka tester vi hade, de hade tränat på det. 
De hade gått på rullband och burit ryggsäckar med uppslagsverk 
i för de visste att vi hängde vikter på ryggen på dem (Michael, 
brandchef). Kvinnorna däremot var ofta oförberedda på testda-
garnas innehåll.  

Generellt anses det bristande rekryteringsunderlaget av kvin-
nor vara problematiskt. Samtidigt medverkar räddningstjäns-
terna själva till det otillräckliga underlaget och till att få kvinnor 
klarar rekryteringstesterna. De till synes lika villkoren är ofta 
allt annat än lika. Det behöver uppmärksammas.

Så här får man göra för att rekrytera fler kvinnor
För att jämna ut könsfördelningen kan räddningstjänsten använ-
da positiv särbehandling. Det betyder att en tjänst kan tilldelas 
en person av det underrepresenterade könet som har likvärdiga 
kvalifikationer men färre meriter än andra sökande. Skillnaden 
i meriter får dock inte vara för stor. Arbetsgivare kan även välja 
att beakta jämställdhetsprincipen vid rekrytering. Då går tjäns-
ten till en sökande av underrepresenterat kön när två sökande 
har likvärdiga kvalifikationer och meriter. (JämO 1999)
 
Så här får man inte göra för att rekrytera fler kvinnor
En vanlig missuppfattning inom räddningstjänsten är att det 
krävs kvotering för anställning av kvinnliga brandmän. Köns-
kvotering innebär fördelning av tjänster enbart beroende på 
sökandes kön. Kvotering är inte tillåtet på den svenska arbets-
marknaden (Schömer 2003).

Skilda rekryteringsförlopp
– en trovärdighetsfråga?
Det är ju väldigt konstigt egentligen att man har olika tester runt 
om i Sveriges rike… det är ju ändå samma yrke oavsett var man 
jobbar. (Patrik, brandman)

De skilda rekryteringskraven ger inte någon trovärdig bild av 
räddningstjänsten. (Michael, brandchef)
Syftet med rekryteringsförloppet är att bedöma rekryters för-
måga att utföra yrket. Men hur testerna ska utformas och resul-

7) Se t.ex. www.brandhistoriska.org , Ericson 2003.

Fram till 2003 utbildades 
heltidsbrandmän efter 
anställning. Numera söker 
räddningstjänsten främst 
SMO-utbildad personal 
eller personer med 
motsvarande kompetens 
för heltidstjänster. 
Deltidsanställd personal 
utbildas efter anställning.
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taten bedömas är inte givet. Det är inte heller klart vilka kom-
petenser och rekryteringskrav som eftersöks. Ann Johansson, 
forskare vid Försvarshögskolan, genomförde 1997 en studie 
av rekryteringsförfarandena inom räddningstjänsten. Hennes 
studie (Räddningsverket 1997) visar att det förekommer stora 
skillnader, inte bara mellan större och mindre orter, utan även 
mellan dem vars riskbilder är likartade. Detta gäller främst antal 
tester och fysiska krav. Johansson hävdar att skillnaderna mel-
lan räddningstjänsternas rekryteringsförfaranden är betydligt 
större än skillnaderna mellan kommunernas riskbilder. Både 
Johanssons och vår studie visar dessutom att rekryteringstes-
ter och krav emellanåt är resultat av respektive räddningschefs 
tyckande om rimliga fysiska nivåer. I vissa fall är testmomenten 
utarbetade av anställda med stort intresse för fysisk träning. 

Flera intervjuer har handlat om rekryteringsförlopp som 
omfattat innebandy, skeppsbrottslekar eller armhävningar i 
dörrposten. En brandchef berättar hur hans räddningstjänst 
tidigare hade 78 kg som idealvikt vid rekrytering. Siffran byggde 
på medelvärdet hos dem som gjorde värnplikt samma år som 
han själv. Något belägg för att 78 kg var en relevant vikt för yrket 
fanns inte, men det blev ändå en etablerad kvalifikation. Vid en 
annan räddningstjänst förekom fotbollsmatcher under rekryte-
ringen och den testansvarige visade sig föga förvånande vara 
fotbollsintresserad. 

Det är intressant att yrkesrelevansen av exempelvis armhäv-
ningar i dörrposten betonas av en räddningstjänst, men förkas-
tas som krav vid en annan. Merparten av räddningstjänsternas 
ledning och personal hävdar dessutom att deras tester är rele-
vanta. Misstro mot andra räddningstjänsters rekryteringar är 
däremot vanlig. 

Rekryteringskrav och testmetoder har i vissa fall tillkommit 
på godtyckliga grunder och är inte nödvändigtvis relevanta för 
att utföra brandmansyrket. Ett flertal räddningstjänster anser att 
de skiftande rekryteringsförfarandena är ett problem. Trovär-
digheten för räddningstjänstens kompetens kan ifrågasättas och 
personalrörligheten försvåras. Oklara riktlinjer har gett utrym-
me för ryktesspridning om kvinnors kompetens och bidragit till 
osäkerhet inför rekrytering av SMO-utbildade. 

Lars Eriksson.

Snacket om kondition och 
styrka kommer man ju 
ofta in på, framförallt när 
det gäller tjejer. Kondi-
tionsmässigt är det inga 
problem, men med styrka 
ligger man efter som tjej 
redan från början. Men 
då kan man fråga sig 
– vad är det viktigast att 
man har? Jo, det är kon-
dition. Det är det vikti-
gaste. De här stora starka 
killarna som ser ut som 
muskelberg, hur bra kon-
dition och smidighet har 
många av dem? Frågan är 
snarast vilken brandman 
man är ute efter. (Lars 
Eriksson, brandman, 
Södertörn brandförsvar)

Slutsatser om räddningstjänstens arbete
för jämställd rekrytering
• Lika villkor för kvinnor och män anses vara en grund- 

förutsättning för lyckat jämställdhetsarbete. 
• Rekrytering av kvinnor antas förutsätta kvotering eller 

sänkta krav.
• Förändrade rekryteringskrav ses ofta som en försämring 

bland de anställda.  
• Förändringar av rekryteringstesterna påverkar de anställdas 

uppfattning av hur de själva rekryterats och leder emellanåt 
till misstro mot nya kollegers kompetens. Vid anställning av 
kvinnor blir detta särskilt påtagligt. 

• Brandmännens måttstock för relevanta krav och tester anses 
antingen vara de rådande eller de som gällde när de själva 
anställdes.

• Rekryteringskrav och testförfaranden är emellanåt 
godtyckliga. 

• De skiftande rekryteringsförfarandena anses vara ett 
problem. 

Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS 2005: 6)
För att få arbeta med rök- eller kemdykning ska arbetstagarens 
fysiska arbetsförmåga testas och bedömas. Testmetoden är 
antingen: 
• Rullbandsprov under sex minuter. Bandets lutning ska vara 
 åtta grader med gånghastighet 4,5 km/timme, alter- 
 nativt annan lutning/hastighet som ger samma belastning.  
 Under provet ska personen vara iförd full larmutrustning, dock 
 ej andningsmask. Av säkerhetsskäl får stövlar ersättas med 
 gymnastikskor. Utrustningens totalvikt ska vara 24+/-0,5 kg. 
• Cyklingsprov på cykelergometer med belastning 200W i sex 
 minuter. Provet är under avveckling. Gäller fram till 1 januari 
 2008. 

Vid det första testtillfället av personer under 30 år bör kraven 
på arbetsförmåga sättas högre än de rekommenderade 
gränsvärdena. Detta för att bedöma om arbetsförmågan kan 
förväntas bibehållas på miniminivå vid hög ålder. Det innebär en 
motsvarande gånghastighet på 5,6 km/timme på rullband eller 
250W på cykelergometer. De fysiska testerna kompletteras med en 
läkarundersökning och ett arbets-EKG.
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• Nästan alla räddningstjänster framhåller det egna rekryte-
ringsförfarandet som relevant och ifrågasätter andras. 

• Kvinnliga och manliga rekryter har ofta inte lika rekryte-
ringsvillkor. Könskodningen av brandmansyrket ger män ett 
försprång som ökas ytterligare genom att många tester base-
ras på styrka och teknisk vana. 

• Rekryteringsunderlaget av kvinnor är lågt. 
• Få kvinnliga rekryter klarar de uppställda fysiska kraven.

Räddningstjänstens önskemål för en mer
jämställd rekrytering
• Anställning av fler kvinnor till operativ räddningstjänst.
• Större rekryteringsunderlag av kvinnor.
• Nationellt likriktade rekryteringskrav och tester. 
• Relevanta rekryteringstester i förhållande till faktiska arbets-

moment och belastning.
• Vägledning från Räddningsverket, utifrån lagen om Skydd 

mot olyckor och SMO-utbildningen, om hur kompetenser 
bör viktas vid rekrytering.

• Mall, utarbetad av Räddningsverket, för vilka krav och tester 
som ska gälla vid rekrytering. 

• Rekryteringstester av studerande vid antagning till SMO-
utbildningen och vid dess slut efterfrågas. Många räddnings-
tjänster önskar att Räddningsverket ska ansvara för detta.

Uppmaningar för en mer jämställd rekrytering 
• Utbilda rekryteringsansvarig personal i jämställdhet. 
• Definiera vilken sorts brandman räddningstjänsten önskar 

rekrytera. Vilka betydelsefulla egenskaper och kompetenser 
kan räddningstjänsten enas om? 

• Se över hur meriter och kompetenser hos de sökande jämförs 
och värderas.

• Se över rekryteringsförfarandet. Det är viktigt att testerna 
ger en uppfattning om rekryternas fysiska status och kapa-
citet att lära yrket. Uteslut moment som bygger på vana eller 
erfarenhet eftersom de inte ger en rättvis bild av förmågan att 
träna och lära vissa moment efter anställning. 
Låt ej fysisk kapacitet vara utslagsgivande.

• Låt önskan om att rekrytera kvinnor till räddningstjänsten 
tydligt framgå på räddningstjänstens webbplats samt beskriv 
det jämställdhetsarbete som genomförs/ har genomförts på 
arbetsplatsen. 

• Utforma annonser om lediga tjänster så att det framgår att 
sökande av båda könen önskas. Kraven för rekrytering bör 
nämnas.

• Starta informationskampanjer riktade till arbetsplatser och 
arbetsgivare inom kommunen för att förbättra rekryterings-
underlaget av kvinnliga deltidsbrandmän. 

• Sök intresserade kvinnor genom informationskampanjer 
särskilt riktade till målgruppen. Exempelvis genom att delta 
vid utbildningsmässor och utforma informationsmaterial om 
yrket för spridning i sammanhang där kvinnor befinner sig.

• Öka samarbetet med arbetsförmedlingar, syokonsulenter, 
idrottsföreningar, skolor etc. Låt dem informera om yrket 
och om räddningstjänstens önskan att anställa kvinnor.  

• Kräv att all personal har en syn på jämställdhet och kvinnliga 
kolleger som stämmer överens med organisationens uttalade 
värderingar.

Referensarbetsplatser med erfarenhet av
jämställt rekryteringsarbete

Arbete med prova-på-dagar 
Räddningstjänsten Västervik, Östersjövägen 4, 
593 32 Västervik. Tel: 0490-88660 
raddningsnamnden@vastervik.se www.vastervik.se.
Räddningstjänsten Västervik har genomfört prova-på-dagar 
utifrån ett långsiktigt perspektiv om framtida rekryteringsun-
derlag. De ger även möjlighet för intresserade, främst kvinnor, 
att regelbundet testa sin fysiska status genom rullbandstest.
Räddningstjänsten Luleå, Skomakargatan 35, 972 41 Luleå. 
Tel: 0920-453000
E-post till kansliet: gunnel.ellert@raddn.lulea.se, www.lulea.se
Luleå räddningstjänst har gedigen erfarenhet av prova-på-
dagar. Under 2005 har de genomfört sex prova-på-dagar för 
kvinnor med totalt 65 deltagare. Även under 2006 genomför-
des prova-på-dagar i syfte att öka antalet kvinnliga brandmän. 
Luleå Räddningstjänst har erfarenhet av blandade arbetslag.

Då kommunerna 
själva ansvarar för 
räddningstjänsten har 
Räddningsverket inte 
befogenhet att besluta 
om rekryteringstester 
och förfaranden. 
Många kommuner 
efterfrågar dock riktlinjer. 
Genom samarbete 
kan räddningstjänsten 
utforma gemensamma 
riktlinjer.

Mikael Wennerbeck.

Vi har satt en gräns för 
vad man ska klara vid 
rekryteringstesterna, rela-
terad till kravet i arbetet. 
Men det premieras inte 
om du gör massor utöver 
det. Det är en gräns och 
det räcker att du har 
klarat den och det gör det 
möjligt för alla att klara 
rekryteringstesterna för 
brandman, oavsett om du 
är tjej eller kille. Det är 
inga omänskliga nivåer. 
(Mikael Wennerbeck, test- 
och friskvårdsansvarig, 
Räddningstjänsten Stor-
göteborg)

Kontakta gärna dessa 
arbetsplatser för 
utbyte av idéer och 
erfarenheter.
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Södra Dalarnas räddningstjänstförbund, 
Axel Johnsons väg 70, 774 34 Avesta. Tel: 0226-64 58 00
sdr@avesta.se, www.sdrf.nu
Har erfarenhet av prova-på-dagar med inriktning på fysiska 
krav och rökdykning, samt livräddning vid trafikolyckor.
(För fler räddningstjänster med erfarenhet av prova-på-dagar 
se: http://www.raddningsverket.se/)

Uppsökt t.ex. skolor för att nå intresserade 
kvinnor
Räddningstjänsten Mark, Redskapsgatan 7, 511 80 Skene.
Tel: 0320-21 72 90 rn@mark.se, www.mark.se
Tillsammans med utbildningsförvaltningen har räddningstjäns-
ten Mark upprättat räddningstjänst som tillvalsämne på omvård-
nadsprogrammet. Se mer på webbplatsen under krisberedskap. 
Räddningstjänsten har erfarenhet av blandade arbetslag.
Räddningstjänsten Strömstad, Ringvägen 112, 
452 35 Strömstad. Tel: 0526-191 01 (Räddningschef) 
bernt.eriksson@stromstad.se, www.stromstad.se
Samarbete med gymnasieskolan där eleverna har ”räddnings-
tjänst” som tillvalsämne. Två terminers studier ger eleverna 
en kompetens som motsvarar introduktionsutbildningen för 
deltidsbrandmän. Räddningstjänsten Strömstad har erfarenhet 
av blandade arbetslag.
Räddningstjänsten Enköping-Håbo, Brandstation Enköping
Västra ringgatan 6-8, 745 31 Enköping.
Tel: 0171-52851 (kontaktperson)
brandforsvar@enkoping.se, www.enkoping.se
Anordnar särskilda informationsdagar om brandmansyrket för 
kvinnor. Räddningstjänsten Enköping-Håbo har erfarenhet av 
blandade arbetslag.

Arbete med platsannonser
Norra Jämtlands Räddningstjänstförbund, Regementsgatan 
23, 831 41 Östersund. Tel: 063-14 47 00 
raddningstjanst@ostersund.se, www.raddningsforbundet.se 
Platsannons som riktar sig till ”deltidsbrandman/kvinna” Se 
annons på webbplatsen. 
Räddningstjänsten Storgöteborg, Box 5204, 402 24 Göteborg. 
Tel: 031-335 26 00 raddningstjansten@rsgbg.se, www.rsgbg.se 

Platsannons som riktar sig till ”Kvinnlig och manlig brandper-
sonal”. Informativ annons med tydligt jämställdhetsperspektiv. 
Se annons i bl.a. Sirenen nr 4: 2006.

Webbplats där organisationens jämställdhets-
intentioner framgår
Södertörns Brandförsvarsförbund, Box 563, 136 25 Haninge.
Tel: 08-721 22 00 brandforsvaret@sbff.se 
www.sodertorn.brand.se
Bra webbplats med sökmotor. Lätt att finna information om 
jämställdhetsmålen. Södertörns Brandförsvarsförbund tydlig-
gör en positiv inställning till kvinnliga brandmän. Organisatio-
nen har erfarenhet av blandade arbetslag.

Information till kvinnor inom kommunen om 
lediga tjänster
Södra Roslagens Brandförsvarsförbund/Ljusterö, 
Nytorpsvägen 3, 183 53 Täby. Tel: 08-792 99 00 
info@srb.brand.se www.srb.brand.se
Skickat informationsfolder till alla kvinnor inom anspännings-
området med inbjudan till informationsdag. Södra Roslagens 
brandförsvarsförbund har erfarenhet av blandade arbetslag.
Räddningstjänsten Västra bergslagen/Ludvika, 
Prästgårdsgatan 11, 771 32 Ludvika. Tel: 0240-86321/86000
raddningstjanstenvb@ludvika.se, www.ludvika.se
Skickat ut informationsblad med svarstalong till alla hushåll i 
kommunen. Räddningstjänsten Västra bergslagen har erfaren-
het av blandade arbetslag.
Räddningstjänsten Munkedal, Klockvägen 9, 
455 30 Munkedal. Postadress: Räddningstjänsten 
455 80 Munkedal. Tel: 0524-18 202
raddningstjansten@munkedal.se, www.munkedal.se
Skickat ut personligt brev till alla kvinnor som bor och arbetar 
inom 5 minuters avstånd från räddningstjänsten. Räddnings-
tjänsten Munkedal har erfarenhet av blandade arbetslag.

Kontakta gärna dessa 
arbetsplatser för 
utbyte av idéer och 
erfarenheter.
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Arbetat med förbättrade möjligheter att 
kombinera anställning med deltidstjänst vid 
räddningstjänsten 
Räddningstjänsten Gnesta kommun, Räddningstjänsten 
Gnesta, 646 80 Gnesta. Tel: 0158-70000 www.gnesta.se
Chef för räddningsenheten kent.dornelius@gnesta.se
Utvecklat informationsfolder till huvudarbetsgivare med sär-
skilt fokus på kvinnliga deltidsbrandmän. Räddningstjänsten 
Gnesta har erfarenhet av blandade arbetslag.
Räddningstjänsten Härjedalen, Härjedalens kommun 
842 80 Sveg. Tel: 0680-16253 raddningstjansten@herjedalen.se
www.herjedalen.se
Har genomfört otraditionell lösning för fler deltidsbrandmän 
i glesbygden och fördelning av tjänster mellan kommunens 
förvaltningar. Räddningstjänsten Härjedalen har erfarenhet av 
blandade arbetslag.
Älmhults räddningstjänst, Bäckgatan 15, 343 34 Älmhult.
Tel: 0476-55261 www.almhult.se
Älmhults räddningstjänst driver ett samarbete med omsorgs-
förvaltningen. Tillsammans arbetar de långsiktigt med bland 
annat delade tjänster för att öka jämställdheten inom den 
mansdominerade räddningstjänsten och inom de kvinnodo-
minerade omsorgsarbetena. Älmhults räddningstjänst har 
erfarenhet av blandade arbetslag.

Förändrade rekryteringstester för att undvika 
diskriminering av specifika grupper med 
sökande 
Räddningstjänsten Syd/Lund, Box 44 34, 203 25 Malmö.
Tel: 046-358017 info@rsyd.se, http://rsyd.se
Vid dåvarande Lunds Brandkår togs gränsvärden för tid och 
antal bort vid rekryteringstesterna. Istället bedömdes om fysi-
ken var mycket hög eller medel, om rekryterna behövde träna 
mer osv. De här omdömena tillsammans med personliga tester 
avgjorde vem som togs ut för djupintervjuer och vilka som 
sedan erbjöds anställning. Räddningstjänst Syd/Lund har erfa-
renhet av blandade arbetslag.
Räddningstjänsten Storgöteborg, Box 5204, 402 24 Göteborg. 
Tel. vxl: 031-335 26 00
raddningstjansten@rsgbg.se, http://www.rsgbg.se

Räddningstjänst Syd. Box 44 34, 203 25 Malmö.
Tel: 046- 358017/040 342894 info@rsyd.se, http://rsyd.se
Stockholms Brandförsvar, Box 1328, 111 83 Stockholm.
Tel: vxl: 08-4548700 brand@brand.stockholm.se
www.brand.stockholm.se
”Rapport från projektgruppen för gemensamma principer och 
metoder vid nyrekrytering av brandmän”. Rapporten är utfor-
mad av räddningstjänsterna i Göteborg, Malmö och Stock-
holm. Den innehåller förslag på testmetoder och rekryterings-
upplägg som kan tillämpas för att undvika att någon grupp 
med sökande diskrimineras. Kontakta räddningstjänsterna för 
att ta del av rapporten.

Positiv särbehandling
Gästrike räddningstjänstförbund, Hamntorget 8, 
803 10 Gävle. Tel: 026-179653 
gastrike.raddning@gavle.se, www.gastrike-rtj.se
Alla kvinnliga sökande med behörighet kallas till rekryterings-
tester. Gästrike räddningstjänstförbund har erfarenhet av blan-
dade arbetslag.
Räddningstjänsten Västra bergslagen/Ludvika, 
Prästgårdsgatan 11, 771 32 Ludvika. Tel: 0240-86321/86000
raddningstjanstenvb@ludvika.se, www.ludvika.se
Tillämpar positiv särbehandling vid rekrytering om flera 
sökande har likvärdiga meriter.
Alingsås räddningstjänst, 441 39 Alingsås. Tel: 0322-616162
raddningstjansten@alingsas.se, www.alingsas.se
Tillämpar positiv särbehandling vid rekrytering om flera 
sökande har likvärdiga meriter.

Projektsatsningar
Kristianstads räddningstjänst, Ringvägen 20, 
291 54 Kristianstad. Tel: 044-200 400 www.kristianstad.se  
kristianstad@raddningstjansten.se
Har genomfört ett jämställdhetsprojekt i vilket de sökandes 
testresultat utvärderades med ett jämställdhetsperspektiv. Kon-
takta Kristianstads räddningstjänst för mer information.
Räddningstjänsten Syd/Malmö, Box 44 34, 203 25 Malmö. 
Tel: 040-342894 info@rsyd.se, http://rsyd.se
Dåvarande Malmö Brandkår genomförde en tvåårig projekt-

Kontakta gärna dessa 
arbetsplatser för 
utbyte av idéer och 
erfarenheter.
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satsning kallad ”Kvinnlig brandman”. Syftet var att under pro-
jekttiden ge de sex deltagande kvinnorna möjlighet att lära sig 
yrket brandman och träna på de moment som de brustit i vid 
rekryteringstesterna till lediga tjänster. Målet var att anställa 
deltagarna om de efter projektet uppfyllde kraven. De fem 
kvinnor som fullföljde projektperioden anställdes 2005. Kon-
takta Räddningstjänst Syd föra att ta del av projektplan samt 
utvärdering. Räddningstjänst Syd har erfarenhet av blandade 
arbetslag. 
Stockholms Brandförsvar, Box 1328, 111 83 Stockholm.
Tel: 08-4548700 brand@brand.stockholm.se
www.brand.stockholm.se
Projekt ”Kvinnor i utryckningsstyrka” genomfördes för att 
kartlägga kvinnors möjligheter att utföra brandmansyrket 
och utifrån detta utvärdera och eventuellt arbeta fram en ny 
testmodell för rekrytering. Åtta kvinnor deltog i projektet som 
varade under 10-12 månader. Utvärderingen av Kvinnor i 
utryckningsstyrka går att ladda hem via www.raddningsverket.
se under namnet Kvinnor som brandmän. Finns under rubri-
ken jämställdhet – publikationer. 

kapitel 7

Jämställd psykosocial
arbetsmiljö
I kapitel sju visar vi hur räddningstjänstens psykosociala 
arbetsmiljö ser ut med fokus på samvaro, jargong och ryktes-
spridning. Oavsett om arbetslagen är blandade eller inte, är 
den sociala samvaron en viktig arbetsmiljöfråga, tätt förknip-
pad med räddningstjänstens värderingar och mål. Vi beskriver  
räddningstjänstens psykosociala arbetsmiljö, organisationens 
önskemål om förändringar och uppmaningar för att genomföra 
dessa. Kapitlet avslutas med en lista med referensarbetsplatser 
som arbetat med frågorna.

Den sociala gemenskapen
Stämningen är rå, men den är fan inte hjärtlig alltid. Och det är 
inte säkert att alla skrattar, det är inte säkert att alla tycker att det 
här är så himla roligt och ibland går man över gränsen. Det gäller 
att tänka till ibland. (Michael, brandchef) 

Insatsarbetet upptar genomsnittligt 3,2 % av räddningstjänst-
personalens tid. De övriga 96,8 % ägnas åt andra arbetsuppgif-
ter, träning och social samvaro. Ola Mårtensson beskriver i sin 
studie Räddningsstyrkans inre liv (Mårtensson 2002) hur det 
ofta saknas motiverande arbetsuppgifter på räddningstjänster-
na. Den informella kulturen gör det dessutom möjligt för per-
sonalen att ägna sig åt egna intressen på arbetstid (Mårtensson 
2002, Ericson 2003). Under flera intervjuer omnämner brand-
männen arbetslaget som en andra familj. De umgås såväl under 
arbetspassen som på fritiden och sammanhållningen mellan 
kollegorna är stark.
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Rykten om enskilda personer och andra räddningstjänster är 
vanliga. Vid intervjuerna har kommentarer om att ”de andra” är 
macho eller negativa till kvinnor framkommit. Eller att det är 
”de andra” som har en olämplig jargong eller ”snackar en massa 
skit”. Brandmän, oberoende av könstillhörighet, framhåller ofta 
gruppsammanhållningen mellan personalen på den egna rädd-
ningstjänsten som ett föredöme. Men den psykosociala arbets-
miljön innehåller även gemensamma värderingar, jargong och 
informationsutbyte. Under intervjuerna har vi lagt märke till att 
arbetslagens samvaro och attityder ofta strider mot räddnings-
tjänstens formella värderingar och beslut. Personer med arbets-
ledande befattningar anser i betydligt större utsträckning än 
brandmän att den psykosociala arbetsmiljön måste förändras 
för att bli jämställd. 

Arbete med psykosocial arbetsmiljö handlar om att ifråga-
sätta åsikter och beteenden som tas för självklara. Därför är det 
inte konstigt om personalen tar illa upp om den ifrågasätts. Men 
en oförändrad social samvaro, med en emellanåt både sexistisk 
och rasistisk jargong, försvårar allt jämställdhetsarbete. Att 
uppmärksamma och förändra inställningen till den psykosoci-
ala arbetsmiljön, jämställdhet och blandade arbetslag är därför 
viktigt.

Jargong 
Gruppsammanhållning uttrycks bland annat genom jargong. 
Det är ett sätt att kommunicera som skapar samhörighet, grun-
dat i gemensamma värderingar, uppfattningar om yrket och 
omgivningen (Arvidsson 2005, ref. Angelöw 1991, Pettersson & 
Persson 2005). Jargongen används även som ett sätt att bearbeta 
svåra upplevelser eller kanske skjuta dem ifrån sig (Göransson 
2004).

Samtalstonen inom räddningstjänsten beskrivs som hård, full 
av personliga påhopp och sexistiska och rasistiska anspelningar. 
Nyanställda testas och utsätts ofta för skämt innan de släpps in 
i den sociala gemenskapen (Mårtensson 2002). Flera brandmän 
berättar hur viktigt det är att kunna munhuggas för att accepte-
ras av kollegerna. Det är en del av jargongen och ett sätt att vara 
som förknippas med yrket. På frågan om hur jargongen uppfat-
tas svarade en brandman: Vad jag vet är ingen särskilt pryd av sig 
på denna arbetsplats. Det är ingen som har klagat hittills.

Den ”råa men hjärtliga” jargongen anses ofarlig. Det som sägs 
är sällan allvarligt menat. Man säger sig kunna skämta om ”både 

det ena och det andra” med kollegerna utan att någon tar illa 
upp. (Glans & Rother 2005ab, Pettersson & Persson 2005). 

Kvinnor är generellt inte mer kritiska till jargongen än män. 
Långt ifrån alla kvinnliga brandmän upplever den som proble-
matisk eller kränkande. Flertalet hävdar snarare att det var den 
sociala samvaron och den tuffa jargongen som bidrog till deras 
yrkesval. Men det har visat sig särskilt viktigt för kvinnorna att 
uppfattas som tuffa och kunna bita ifrån när kommentarer och 
prövningar är gränsöverskridande: Man måste kunna slänga 
käft. Annars blir det riktigt tufft. Och det har det varit med. (Jes-
sica, brandman) Andra kvinnliga brandmän berättar om hur 
de testas av manliga kolleger. Antingen med kommentarer om 
deras kroppar eller genom att porrfilmer sätts på i deras närvaro, 
trots att det strider mot jämställdhetslagen. En kvinnlig brand-
man beskriver hur jargongen blev en del av arbetsvardagen och 
gemenskapen: I början när jag var anställd här så hoppade jag 
högt över … – Jösses, vad är det du säger?, eller – Hur utrycker du 
dig? Idag så glider det bara förbi, det ska vara rätt så grova grejer 
innan man reagerar. Det blir ju så, man anpassar sig. 

Räddningstjänstens jargong är så välkänd och inarbetad i 
den sociala samvaron att den är svår att ifrågasätta. Om detta 
vittnar det fåtal kvinnor och män, inom alla befattningar, som  
ifrågasätter jargongens lämplighet. Rädslan för att bli utstött gör 
att få invänder mot den etablerade samtalstonen. 

Det kan tyckas onödigt att problematisera ett språkbruk som 
merparten upplever som positivt. Men en viss jargong funge-
rar bara i grupper där alla känner varandra väl och har mycket 
gemensamt. När nya personer, vars kön, etnicitet eller sexuali-
tet man skämtar om, deltar i gemenskapen får jargongen en ny 
innebörd. Då är den inte rå och skämtsam i största allmänhet, 

Finns det någon enda 
som upplever att ett visst 
beteende är kränkande 
så ska det upphöra (ur: 
JämO’s handbok om 
sexuella trakasserier 
1997).
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utan ett direkt angrepp på specifika kolleger. Jargongen inom 
räddningstjänsten behöver därför uppmärksammas och för-
ändras. Den är ett olämpligt inslag i den sociala arbetsmiljön 
och strider mot formella värderingar om lika villkor för kvinnor 
och män. 

Ryktesspridning
Det går mycket rykten och mycket spekulationer… Det är saker 
som är helt tagna ur luften. Så har det nog alltid varit här, mycket 
rykten och att man alltid tyckt sig få för lite information. Det är 
ett problem. (Katrin, personalsekreterare) 

Ryktesspridningen inom organisationen är en del av jargongen. 
Det är ett sätt att prata om individer som inte närvarar eller om 
andra räddningstjänster. När kvinnor anställs eller jämställd-
hetsarbete genomförs är det, enligt många av dem vi samtalat 
med, vanligt att felaktig information sprids. Då spekuleras det 
om sänkta krav och om kvinnornas testresultat håller måttet. 
Orsakerna till ryktesspridningen bottnar ofta i en bristande 
relation mellan brandmän och ledning. Informationen anses 
otillräcklig, dold eller onödigt svårtillgänglig. Många brandmän 
uttrycker dessutom att de saknar delaktighet och inflytande 
över förändringar och nya beslut om jämställdhetsarbete. Sam-
tidigt slår personer ur ledande befattningar vanligtvis ifrån sig 
när vi frågar om informationen är svårtillgänglig. De menar att 
informationen finns, men att personalens rutiner att ta del av 
veckoblad, intranät och uppsöka information inte fungerar. Det 
bidrar till att syftet med jämställdhetssatsningar ofta inte når de 
anställda.

Otaliga personer, ur alla befattningar, har uttryckt missnöje 
med ryktesspridningen som bidrar till onödiga missförstånd: Så 
har det varit under hela tiden som jag har arbetat inom denna 
bransch – det är ett mycket stort problem att information förvan-
skas under lång tid när ingen närvarar som kan rätta till den. 
Det är väl kanske lite en frukt av det arbetssystem som vi har, 
brandmännen lever och bor ju tillsammans och jobbar kvällar och 
nätter. (Michael, brandchef)

Ryktesspridningen och desinformationen är ett genomgå-
ende mönster och problem inom räddningstjänsten. Möjlig-
heterna till jämställdhet påverkas när felaktiga uppgifter om 
kvinnor som grupp och kvinnliga kolleger sprids och görs till 

sanningar. Därför är det värt att ifrågasätta informationsutbytet 
inom organisationen. Kritiken av bristande information hand-
lar förmodligen om dåligt fungerande kommunikation mellan 
ledning och arbetstagare. Ryktena lämnas ofta oemotsagda och 
kan få kännbara konsekvenser för enskilda anställda. 

Räddningstjänsternas arbete med den psykosociala arbets-
miljön utgår bl.a. från behovet av bättre kommunikation och 
förtroende mellan ledning och personal. När förändringar 
genomförs eller information delges måste arbetsledningen välja 
lämpliga förmedlingssätt. Därefter behöver budskapen uppre-
pas tills det inte råder tvivel om att de nått fram. 

En del av ledningspersonalen betonar vikten av att omedel-
bart bemöta ryktesspridning på ett respektfullt men rakt sätt. 
Till exempel genom att ställa följdfrågor när personal uttrycker 
påståenden om kvinnor inom yrket och be om källorna till des-
informationen. Ledningen bör även uppmuntra alla att kontrol-
lera påståenden innan de tas för givna. I vissa fall har det ansetts 
angeläget att kommunicera förändringar så att alla anställda  får 
säga sitt. De anställda har då samlats vid så kallade dialogmö-
ten för diskussion. På det sättet kan frågor om umgängesformer, 
gemensamma värdegrunder och krav om jämställdhetsarbete 
tas upp. Fördelen är att eventuella reaktioner kan bemötas direkt 
och att man gemensamt kan hitta lösningar och tillvägagångs-
sätt. 

Erfarenheter av arbete med
psykosocial arbetsmiljö
Konflikter försöker vi lösa och diskutera på plats. Annars får man 
ju be om hjälp, och då kan man be ledningen om en diskussion. 
Oftast kommer det aldrig så långt, man brukar lösa det mesta 
nere på golvet. Samtlig personal har precis genomgått ett sånt här 
test som kollar hur vi reagerar i normalsituationer och hur vi rea-
gerar när vi blir stressade. Det handlar om att se varför en person 
reagerar just som den gör i en speciell situation. Så att man inte 
behöver irritera sig på att han reagerar, utan istället vet varför. 
Det är rätt intressant. Det är ett sätt som kan lösa en del konflik-
ter. (Bengt, brandförman)

För att förändra den sociala arbetsmiljön är det viktigt att led-

Lotta Deden.

Männen måste förbere-
das innan man anställer 
en kvinnlig brandman. 
Det kan tyckas onödigt, 
men erfarenheter visar 
att det gör skillnad. Man 
måste förklara vad som 
är bestämt och vad som 
gäller. Och förtydliga 
vilka tester alla som söker 
ska göra – att det är lika 
för alla. Så att de hin-
ner smälta fakta.” Lotta 
Deden, Brandman och 
ansvarig för KIR – kvin-
nor i räddningstjänst, 
BRF.
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ningen är tydlig med organisationens värdegrunder. I vissa fall 
av trakasserier och mobbning har räddningstjänstledningar t.ex.  
splittrat hela arbetslag och satt samman nya. Samtidigt har de 
noga omtalat att förändringen berott på de beteenden som före-
kommit. Det är betydelsefullt att vid behov våga ta konfronta-
tioner och ge klara riktlinjer om vem de anställda kan vända sig 
till vid frågor eller problem. Ledningen bör därför vara tillgäng-
lig för samtal och stöd.

Slutsatser om räddningstjänstens
psykosociala arbetsmiljö
• Jargongen är bitvis sexistisk och rasistisk.
• Inga mönster visar att kvinnor är mer negativa till jargongen 

än män. Kritik framförs av båda könen, inom alla befattning-
ar och åldrar.

Jämställdhetslagen förbjuder sexuella 
trakasserier
Sexuella trakasserier innebär dels pornografiska bilder, tafsanden, 
närmanden, blickar och skämt av sexuell natur, dels trakasserier 
på grund av kön. Forskaren Berit Ås beskriver med hjälp av de fem 
härskarteknikerna hur dessa kan ta sig uttryck:  
• Osynliggörande: Olika sätt att få den som talar att inte känna 
 sig uppmärksammad, till exempel genom att gäspa, titta på 
 klockan, viska eller bläddra med papper. 
• Förlöjliganden: När personer gör sig lustiga på andras bekost- 
 nad på grund av deras kön, till exempel genom att hävda att kvinnor 
 inte kan köra bil eller beskylla vissa män för att köra som kärringar. 
• Undanhållande av information: När arbetsrelaterade beslut 
 fattas och information utbyts vid tidpunkter då inte alla närva- 
 rar, till exempel i bastun eller vid en öl efter jobbet. 
• Dubbel bestraffning: När personers agerande får dubbel inne- 
 börd. Exempelvis när en kvinna som satsar på karriären förmo- 
 das försumma barnen. Eller när en kvinna som väljer bort 
 arbete antas vara förtryckt av sin man. 
• Påförande av skuld och skam: När den utsatta personen 
 hävdas ha sig själv att skylla. Exempelvis när orsaken till att 
 ingen lyssnar anses vara att personen ifråga sagt fel saker. Eller 
 att kommentarer om en persons utseende sägs bero på utma- 
 nande klädsel.

Härskarteknikerna drabbar oftast kvinnor, men även män kan ut-
sättas. (JämO 1997, Nordström m.fl. 2006, Utvecklingsrådet 2001).

• Sammanhållningen i personalstyrkan/arbetslagen är stark.
• Informella informationskanaler och ryktesspridning är van-

ligt förekommande.
• Brandmännen anser att informationen från ledningen brister 

och att kommunikationen kan fungera bättre.
• Ledningen anser att informationen är tillgänglig och att 

arbetstagaren har ansvar att söka kompletterande uppgifter.

Räddningstjänstens önskemål för en mer
jämställd psykosocial arbetsmiljö
• Brandmännen vill ha mer och tydligare information från 

ledningen. 
• Brandmännen efterfrågar större delaktighet i organisatio-

nens utvecklingsprocesser. 
• Ledningen vill se en förändring av jargong, attityder, ryktes-

spridning och informella informationskanaler. 
• En del av brandmännen önskar förändring av jargong, attity-

der, ryktesspridning och informella informationskanaler.
• Bland såväl brandmän som ledning efterfrågas en förändring 

av attityder till kvinnor och andra minoritetsgrupper.

Uppmaningar för en mer jämställd
psykosocial arbetsmiljö
• Bemöt rykten och desinformation omedelbart.
• Nolltolerans mot en sexistisk och rasistisk jargong.
• Förbättra de formella informationskanalerna. 
• Starta samarbete mellan ledning och personalgrupper om 

informationsspridning.
• Stärk positiva beteenden – ge feedback. 
• Var tydlig med organisationens värderingar. 
• Ge arbetsplatsens kvinnliga brandmän möjlighet att delta i 

nätverk och organisationer för kvinnliga brandmän. 
• Se till att jämställdhetsplanen och handlingsplanen mot 

sexuella trakasserier är kända av alla inom organisationen. 
• Se till att de anställda vet vem de vänder sig till om de utsatts 

för kränkande behandling.
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Referensarbetsplatser med erfarenhet av
arbete med psykosocial arbetsmiljö

Utbildning i genus och jämställdhetsrelaterade 
frågor/jämställdhetsgrupper
Trelleborg räddningstjänst, Nygatan 15, 231 44 Trelleborg. 
Tel: 0410-733000 www.trelleborg.se
linda.haggstrom@trelleborg.se 
Två personer från Trelleborgs räddningstjänst deltog under två 
år i en utbildning kallad ”Det jämställda ledarskapet”. Organi-
sationen har erfarenhet av blandade arbetslag.

Arbete med organisationskultur och värdegrun-
der/organisationsanalyser
Räddningstjänsten Sundsvall-Timrå, Björneborgsgatan 40,
854 60 Sundsvall. Tel: 060-12 32 00
Räddningstjänsten Sundsvall-Timrå har genomfört en organi-
sationsanalys med fokus på arbetsplatsens kultur. Har erfaren-
het av blandade arbetslag. 
Halmstad Räddningstjänst, Kristinehedsv 2, 302 44 Halmstad. 
Tel: 035-16 00 00 raddningstjansten@halmstad.se
www.halmstad.se/raddningstjansten
Har genomfört en arbetsmiljöprofil. Tillsammans med perso-
nalen har man utformat en lista med vilka arbetsområden man 
vill fortbildas inom och fått bidrag från ESF-rådet för delar av 
fortbildningen. Halmstad räddningstjänst har erfarenhet av 
blandade arbetslag.
Landskrona Räddningstjänst, Motorgatan 4, Box 77, 
261 22 Landskrona. Tel: 0418-470700 
www.landskrona.se
Genomfört ett så kallat SDI-test (personlighetstest) för att för-
stå sig själv och kollegerna bättre. Vill på detta sätt främja dis-
kussioner om arbetsmiljö och umgängesformer mellan kolleger.

Dialogmöten
Räddningsjänsten Storgöteborg, Box 5204, 402 24 Göteborg. 
Tel: 031-335 26 00 raddningstjansten@rsgbg.se
http://www.rsgbg.se
Räddningstjänsten Storgöteborg har erfarenhet av att genomfö-
ra dialogmöten med personalen vid organisationsförändringar. 

 Sexuella trakasserier är mer än pornografiska bilder, tafsanden och närmanden. Det kan även vara 
blickar och förlöjliganden på grund av kön.

Kontakta gärna dessa 
arbetsplatser för 
utbyte av idéer och 
erfarenheter.
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Anpassat jämställdhetsplanen efter 
verksamheten:
Räddningstjänsten Storgöteborg, Box 5204, 402 24 Göteborg.
Tel: 031-335 26 00 raddningstjansten@rsgbg.se
http://www.rsgbg.se.
Jämställdhetsplanen är anpassad efter organisationens verk-
samhet. Den innehåller konkreta åtgärder och tydligt definie-
rade delmål och mål.
Räddningstjänsten Luleå, Skomakaregatan 35, 972 41 Luleå. 
Tel: 0920-453000
E-post till kansliet: gunnel.ellert@raddn.lulea.se, www.lulea.se.
Jämställdhetsplanen är anpassad efter organisationens verk-
samhet. Den innehåller konkreta åtgärder och tydligt definie-
rade delmål och mål.

kapitel 8

Jämställd fysisk
arbetsmiljö
I det här kapitlet beskriver vi räddningstjänstens uppfattningar 
om jämställd fysisk arbetsmiljö. Kapitlet innehåller slutsatser 
om den fysiska arbetsmiljön, en presentation av organisationens 
önskemål om förändringar och uppmaningar till en jämställd 
fysisk arbetsmiljö. Även här finns en lista med referensarbets-
platser och en beskrivning av deras arbete.

Den fysiska arbetsmiljön
påverkar kvinnor och män olika
Man har ögonen på sig och då vill man ju prestera ännu bättre. 
Det räcker inte med lika bra, utan man måste vara ännu bättre än 
vad killarna är. (Maria, brandman)

De kvinnliga brandmännen berättar att de trivs bra med yrket, 
kollegerna och sammanhållningen. Likt många av deras manli-
ga kolleger lockas de av det fysiska arbetet, tekniken och samar-
betet med kollegerna. Trots detta löper kvinnor generellt större 
risk än män att drabbas av arbetsskador. 

Liksom inom de flesta andra yrkesgrupper är risken för 
belastningsskador och ohälsa procentuellt större för kvinnor än 
för män. Orsakerna är flera och komplexa. Statistiskt är brand-
män den grupp som har flest anmälda belastningskador (sex 
gånger fler än genomsnittet). Olyckorna sker oftast vid träning. 
(Arbetsmiljöverket 2006). Att kvinnor oftare drabbas beror till 
stor del på att den materiella utrustningen inte är könsneutral. 
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Såväl verktyg som redskap och övrig utrustning är vanligtvis 
utformad efter manlig kroppsbyggnad och muskelstyrka. Det 
gör att kvinnor arbetar i en dåligt anpassad arbetsmiljö. (Arbets-
miljöverket 2006, Gonäs 2005).

Skadorna orsakade av den fysiska arbetsmiljön hänger ofta 
samman med arbetsplatsens psykosociala och organisatoriska 
förhållanden. Det gör att kvinnor råkar ut för stress och psykiskt 
relaterade arbetsbesvär i högre utrstäckning än män. (Arbetsmil-
jöverket 2006, Gonäs 2005). Arbetsmiljöverket (2006:27) visar 
att: ”… risken för belastningssjukdomar [är] stor när ergono-
miska brister i arbetssituationen förekommer tillsammans med 
tidspress, höga kvalitetskrav, bristande egenkontroll och arbets-
tillfredsställelse, eller andra faktorer som bidrar till stress. Om 
dubbla påfrestningar av denna typ är långvariga eller upprepas 
med täta intervaller utan tillräcklig vila däremellan, kan det 
innebära en hälsorisk.” 

Arbetsledare inom räddningstjänsten menar att blandade 
arbetslag ställer högre krav på ledarskapet eftersom bristan-
de tilltro till kvinnliga brandmän är en arbetsmiljörisk. Även 
brandmän har uppmärksammat att kvinnliga kolleger inte avlas-
tas lika självklart som män. Kvinnorna måste i högre utsträck-
ning visa vad de går för. De testas, såväl psykiskt som fysiskt, av 
vissa manliga kolleger och arbetsledare. Flera kvinnliga brand-
män beskriver att enbart medvetenheten om att ha ögonen på 
sig bidrar till att de känner krav på att vara bättre än männen. 
Nina berättar: Är vi ute och springer och de springer fyra varv, så 
springer jag fem … för att hålla konditionen uppe…

Våra enkätsvar och intervjuer visar att spekulationer om 
kvinnors och mäns kapacitet bidrar till att den fysiska arbets-
miljön inte ger lika villkor för alla. 
• Kvinnliga brandmän befaras vara en säkerhetsrisk. Deras 

möjlighet att utföra krävande arbetsmoment ifrågasätts och 
de manliga kollegerna antas därför få större arbetsbelastning. 
Emellanåt nämns männens önskan att gentlemannamässigt 
bistå sina kvinnliga kolleger som ytterligare orsak till ökad 
belastning.

• Kvinnor förmodas bidra till merkostnader när arbetsplatsen 
anpassas genom ombyggnader av omklädningsrum, duschar 
och liknande. Det är något som möts med frustration av en 
del manliga brandmän. Beslut om anpassning av den fysiska 
arbetsmiljön anses ofta vara dåligt planerade. Budgeten för 

värdefull teknikutveckling och träningsverksamhet förmo-
das minska.

• Graviditeter och föräldraledigheter befaras bidra till en nega-
tiv omorganisering av arbetsuppgifter och arbetslag. Att kvin-
nor under graviditet tas ur tjänst eller tilldelas andra uppgif-
ter ses ofta som ett kostsamt osäkerhetsmoment. Uppgifter 
som männen, vid ökad ålder eller arbetsskador, kan tilldelas 
förväntas minska. Kvinnors fysik och möjligheter att återgå i 
tjänst befaras avsevärt försämras av graviditet.

På grund av misstro mot kvinnors kapacitet, och de prövning-
ar som de emellanåt utsätts för och en dåligt anpassad fysisk 
arbetsmiljö, är riskerna att drabbas av arbetsskador större för 
kvinnliga än för manliga brandmän.

Erfarenheter av arbete med
fysisk arbetsmiljö
4 § Arbetsgivaren skall genomföra sådana åtgärder som med hän-
syn till arbetsgivarens resurser och omständigheterna i övrigt kan 
krävas för att arbetsförhållandena skall lämpa sig för både kvin-
nor och män. (Jämställdhetslagen 1991: 433).
   
Enligt jämställdhetslagen måste arbetsgivare försäkra sig om 
att arbetsförhållandena passar både kvinnor och män. För att ta 
reda på vilka åtgärder som planerats eller genomförts granskade 
JämO under 2003 trettiosju räddningstjänster. Räddningstjäns-
ternas svar till JämO visar att det inte fanns några praktiska hin-
der för blandade arbetslag eftersom lokaler, omklädningsrum, 
verktyg och övrig utrustning ansågs passa alla. Däremot sak-
nade majoriteten av arbetsplatserna en handlingsplan för hur 
graviditet och föräldraledighet ska hanteras. För att godkännas 
fick räddningstjänsterna komplettera sina handlingsplaner eller 
upprätta de förväntade dokumenten. Eventuella praktiska pro-
blem kan, enligt granskningen, lösas av bra planering och fram-
förhållning. (JämO 2003)

Behovet av en förändrad fysisk arbetsmiljö kan uppfattas på 
olika sätt. Men det finns ett samband mellan aktivt arbete för 
att anställa kvinnor och anpassning av den fysiska arbetsmiljön. 
(JämO 2003) 
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Enligt AFS 2005:6 får gravida brandmän inte lov att rök- och 
kemdyka. Gravida deltidsbrandmän blir därmed avstängda 
från jourarbetet. Det skapar problem vid ansökan om 
havandeskapspenning. Försäkringskassan säger i de flesta fall nej till 
ekonomisk kompensation då jourtiden inte räknas som arbetstid. 
Kvinnorna förlorar därför en viktig inkomstkälla.8

Heltidsanställda gravida brandmän har inte detta problem, men 
upplever ofta psykisk stress i samband med återgång till arbetet. 
Flera historier berättar om kvinnliga brandmän som, månaderna 
efter avslutad graviditet, hårdtränar för att motbevisa förväntningar 
om kvinnors bristande fysik.

Kvinnor i räddningstjänst (KIR) är en del av Brandmännens 
riksförbund och vänder sig till kvinnliga brandmän. Organisationen 
har idag både heltids och deltidsanställda medlemmar. Bland annat 
stödjer KIR kvinnliga brandmän som har problem i samband med 
havandeskapspenning och återgång till tjänst efter graviditet. KIR 
kontaktas via BRF webbplats: www.brandmannensriksforbund.se.

Det är viktigt att granska räddningstjänstens arbetsmiljö 
ur ett jämställdhetsperspektiv. Då framkommer inte bara om 
arbetsplatsen är anpassad för blandade arbetslag utan även på 
vilket sätt. Arbetstagares tillgång till den fysiska arbetsmiljön får 
känslomässiga och psykologiska följder som påverkar arbetsin-
satserna. (Arbetsmiljöverket 2006, Abrahamssom 2000, Gonäs 
2005). Frågan om den fysiska arbetsmiljön ger kvinnor och män 
lika villkor måste därför ställas.

Placeringen av kvinnors omklädningsrum är ett bra exem-
pel på vilka aspekter som ett könsperspektiv kan belysa. Många 
räddningstjänster inrättar nya omklädningsrum där det finns 
ledigt utrymme, inte sällan långt från de manliga kollegernas. 
Anpassningskravet är då uppfyllt, men placeringen kan få soci-
ala konsekvenser. Brandmannen Jessica berättar om hur det ofta 
är i omklädningsrummet som kollegerna bestämmer om pri-
vata saker som att ta en öl efteråt. Då kunde jag tänka att de inte 
ville ha med mig. Men det är inte så, det är inget medvetet. Jag var 
bara inte där. 

Enligt jämställdhetslagen måste könskränkande bilder och 
filmer tas bort. Det är vare sig lämpligt eller lagligt med porr-
bilder i offentlig miljö. Men frågan tas ofta inte på allvar. Sofia, 
som är personalsekreterare beskriver hur porrbilder negligeras 
under räddningstjänstens skyddsrundor, trots jämställdhets-
planens förbud: …[pornografiska] bilder och sånt får vi inte ha 
och det är avdelningschefen och skyddskommittén som ska se till 
att de följer det. Och så påpekar jag under skyddsrundor att – det 

här får ni ju inte ha uppe, det finns bland annat på två ställen har 
jag sett och retat mig på det rätt länge. Men – äsch, det tar vi inte 
nu och här… Det är lite så, att det vill man inte ta i för det är ju 
jobbigt på något sätt. Jag tror inte man vet riktigt hur man ska 
motivera det.

Personalsekreterarens slutsats om varför arbetsledningen 
inte tar porrbilderna på allvar är att de inte anser det vara ett 
problem. Pornografiska bilder eller filmer, precis som köns-
kränkande jargong eller beteende, gör att kvinnor och män inte 
har samma villkor på arbetsplatsen.  

Åsikterna om den fysiska arbetsmiljön och kvinnors förmå-
gor har visat sig vara betydligt fler än de erfarenhets- och fakta-
baserade resonemangen. Brandmän och befäl med erfarenhet 
av blandade lag har berättat om hur deras initiala skepsis mot 
kvinnornas närvaro motbevisats. När vissa kvinnor har funnit 
hantering av arbetsredskap och maskiner besvärlig har det van-
ligtvis berott på ovana och bristande utbildning. Därför har de 
lätt åtgärdats. 

Räddningstjänstpersonal vittnar om att kvinnor generellt har 
andra erfarenheter med sig in i organisationen än män. Erfaren-
heter som har gett nya perspektiv på verksamheten och bidragit 
till att arbetsstyrkan utvecklas. Förhoppningar uttrycks om att 
blandade arbetslag ska skynda på utvecklingen av teknik och ge 
mer ergonomisk utrustning.

Förbättringar av arbetsredskap kommer både kvinnor och 
män tillgodo då det höjer säkerheten och underlättar yrkesutö-
vandet. 

Christer Nilsson

Man klarar graviditeter 
på vilken arbetsplats som 
helst. Varför skulle man 
då inte kunna klara det 
inom räddningstjänsten? 
Kanske om du hade kom-
mit för tjugo år sen och 
varit tjej och gravid, för 
då var vi så fokuserade 
på den operativa biten… 
Idag har vi ett helt annat 
sätt, med förebyggande 
både före, under och 
efter. Vi på en sån här 
liten kår skulle ha råd till 
att någon bland perso-
nalgruppen – en eller två 
var gravida och gick på 
en annan tjänst under 
tiden som de inte kan 
vara på operativ tjänst. 
Det är inga problem. 
(Christer Nilsson, brand-
förman, Landskrona 
räddningstjänst)

Enligt jämställdhetslagen 
måste könskränkande 
bilder och filmer tas bort. 
Det är vare sig lämpligt 
eller lagligt med porrbilder 
i offentlig miljö.

För att skapa lika villkor 
för kvinnor och män är 
det relevant att diskutera 
räddningstjänstens 
fysiska arbetsmiljö. 
En genomgång av 
arbetsmiljön ur ett 
könsperspektiv kan ge nya 
spännande infallsvinklar. 
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Slutsatser om räddningstjänstens
fysiska arbetsmiljö
• Det finns ett utbrett antagande om att kvinnor på grund av 

fysiska brister inte kan hantera verktyg, maskiner och övrig 
utrustning likvärdigt med män. Bland dem med erfarenhet 
av blandade arbetslag anser flertalet att eventuella problem 
beror på ovana och bristande utbildning. Problemet kan 
åtgärdas med ökade träningsmöjligheter och stöd.

• Blandade arbetslag innebär ett större ansvar för arbetsledar-
na om kvinnor och män ska ha lika arbetsvillkor. 

• Det är relativt vanligt med könskränkande bilder, skärm-
släckare, tidningar m.m.

• Det är inte ovanligt att förändringar av den fysiska arbets-
miljön uppfattas som åtgärder avsedda för kvinnor. Därför 
anser många brandmän att förändringarna är negativa och 
onödiga. 

• Kvinnliga brandmän förmodas behöva utryckningsfri tjänst 
vid lägre ålder än män. Ingen forskning bekräftar detta anta-
gande.

• Det är oklart för många räddningstjänster hur de ska hantera 
graviditet och föräldraledighet.  

• Det är oklart hur försäkringskassan förhåller sig till deltids-
anställda brandmäns graviditet och föräldraledighet.

Räddningstjänstens önskemål för en
mer jämställd fysisk arbetsmiljö
• Praktiska lösningar för hur arbetsplatsen kan anpassas för 

kvinnor och män.
• Stöd till skyddsombud för att lättare kunna påpeka och åtgär-

da förekomst av olämpliga bilder, filmer, tidningar etc.
• Råd om hur verktyg, kläder och övrig materiell utrustning 

bäst anpassas för kvinnor och män. 
• Tips på hur träningen bör läggas upp för att passa blandade 

arbetslag. 
• Råd och tips för planeringsarbete inför eventuella gravidite-

ter och uttag av föräldraledighet. 

Uppmaningar för en mer jämställd
fysisk arbetsmiljö
• Se över ombyggnadsplaner och dess bakomliggande tankar 

och syften.
• Se över lokaler, arbetsredskap m.m. och anpassa dem för 

kvinnor och män. 
• Se över de anställdas träningsformer. Hur kan skador 

begränsas? Utestänger träningsformerna kvinnor eller män?
• Bemöt kritik och misstänksamhet gentemot kvinnors fysiska 

förmåga med fakta. 
• Upprätta en ”argumentbank” för att lättare hantera fördomar.
• Inför nolltolerans mot sexualiserade eller på annat sätt köns-

kränkande bilder, filmer, tidningar etc. 
• Uppmuntra all personal att vara föräldraledig. Visa hur för-

värvsarbete och föräldraskap kan förenas. 
• Förbered för graviditeter. Oklarheter med försäkringskassan 

bör lösas på förhand. 
• Se till att arbetskläder finns tillgängliga i mindre storlekar. 
• Anställ om möjligt minst två kvinnor åt gången. Erfarenheter 

visar att det är en fördel för det underrepresenterade könets 
arbetsmiljö att inte vara ’ensam’ på arbetsplatsen. Men kvin-
norna behöver inte nödvändigtvis placeras i samma lag. 

Referensarbetsplatser med erfarenhet av
arbete med den fysiska arbetsmiljön

Anpassat lokaler till både kvinnliga och manliga 
brandmän
Bergslagens räddningstjänstförbund, 
Box 424, 681 29 Kristinehamn. Tel: 0550-63600 
bergslagens.rtj@brt.se, www.brt.se 
Räddningstjänsten har under 2006 anpassat sina lokaler efter 
både kvinnliga och manliga brandmän. Bergslagens räddnings-
tjänst har erfarenhet av blandade arbetslag.
Räddningstjänsten Luleå, 
Skomakargatan 35, 972 41 Luleå. Tel: 0920-453000. E-post till 
kansliet: gunnel.ellert@raddn.lulea.se, www.lulea.se 
Räddningstjänsten Luleå har byggt omklädningsrum för 
kvinnliga brandmän.

Kontakta gärna dessa 
arbetsplatser för 
utbyte av idéer och 
erfarenheter.
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Halmstad räddningstjänst, 
Kristinehedsvägen 2, 302 44 Halmstad. Tel: 035-16 00 00 
raddningstjansten@halmstad.se
www.halmstad.se/raddningstjansten. Halmstad räddningstjänst 
har anpassat sina lokaler till både kvinnliga och manliga brand-
män. 

Förbättring av arbets- och träningsredskap för 
en mer jämställd arbetsmiljö
Landskrona räddningstjänst, 
Motorgatan 4, Box 77, 261 22 Landskrona. Tel: 0418-470700 
www.landskrona.se. Landskrona räddningstjänst har föränd-
rat motorkapens position på utryckningsfordonen. Detta har 
bidragit till en bättre arbetssituation för alla anställda. Motor-
kapen kan idag på ett smidigt sätt vinklas och därefter föras ut 
istället för att lyftas rakt upp.
Gästrike Räddningstjänst/Gävle, Hamntorget 8, 803 10 Gävle. 
Tel: 026-179653 gastrike.raddning@gavle.se, 
www.gastrike-rtj.se. Storlek och tyngder på vikter har mins-
kats.
Räddningstjänst Syd/Lund, Box 44 34, 203 25 Malmö. 
Tel: 040 342894 info@rsyd.se, http://rsyd.se. 
Dåvarande Lunds Brandkår ersatte träningsverksamhet såsom 
fotbollsspel och liknande med Friskis & Svettis gympa. Antalet 
träningsrelaterade skador reducerades. 

kapitel 9

SMO som förändrings-
faktor
I kapitel nio redogör vi för räddningstjänstens förhållningssätt 
till SMO-utbildningen och organisationens önskemål på utbild-
ning. Vi ger en rad uppmaningar inför framtida jämställdhets-
arbete och presenterar referensarbetsplatser som arbetar för 
förbättrade anställningsmöjligheter av SMO-utbildad personal.

Utbildning kantad av
förhoppningar 
Ska vi locka dessa ungdomar, då måste vi liksom vara en spegel 
utav samhället och den samhällsvärdering som är. Och då ligger 
vi på räddningstjänsten inte bra till. För gör vi inte en omriktning 
där, alltså framåt, då får vi ett rekryteringsproblem. Det säger sig 
självt. Vem vill till ett ställe som är stenålders? Då blir det gubb-
dagis av det, på riktigt. (Morgan, brandmästare)

Utbildningen Skydd mot olyckor (SMO) startade 2003 i Rädd-
ningsverkets regi och möjliggör utbildning till brandman på 
eftergymnasial nivå. Bakgrunden till utbildningen är lagen 
(2003:778) om Skydd mot olyckor som kräver mer förebyg-
gande insatser av räddningstjänsterna och att personalen kom-
petensutbildas. Under utbildningens två år får de studerande 
såväl teoretisk kunskap som yrkesrelaterad övning. De har även 
en period av lärande i arbete (LIA) förlagd både på en rädd-
ningstjänst och inom annan statlig, kommunal eller privat verk-
samhet. Tanken är att eleverna ska tillämpa sina kunskaper och 
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vinna nya genom praktisk erfarenhet. Förutom att bredda den 
teoretiska kompetensen och utveckla arbetstekniken förmodas 
SMO-utbildningen förändra räddningstjänstens rekrytering. 
Både när det gäller testernas upplägg och organisationens öns-
kemål om nya medarbetare. Eftersom räddningstjänsten främst 
kommer att anställa personal som genomgått SMO-utbildning-
en antas även rekryteringen av kvinnor förenklas.

Räddningsverkets sammanställning från hösten 2006 visar 
att 18,3 % av de studerande var kvinnor. Den högsta andelen 
sedan starten. Anledningen till att fler kvinnor visar intresse för 
SMO-utbildningen än för tidigare rekryteringar direkt till rädd-
ningstjänsten kan vara att antagningen sker via betyg och fysis-
ka tester enligt AFS. Men även att målgruppen för utbildningen 
ser annorlunda ut än den som brandmän tidigare rekryterats ur 
och att mer information riktas till kvinnor.

Förändringsprocess med
många frågeställningar 
SMO-utbildningen är verkligen en revolution för utbildningen till 
brandman, absolut. Men man kan inte säga att då väntar vi tills 
vi har fått ett generationsskifte så ordnar sig allting… det tar ju 
25 år! Anställer vi två SMO-brandmän och bara släpper in dem 
bland de övriga brandmännen, då formas de ju där om vi inte gör 
någonting. Nu har vi en möjlighet, nu när vi har SMO, men det är 
fortfarande en ledningsfråga. Man får inte ge tappt, utan det är ett 
långsiktigt arbete att köra igenom. (Håkan, brandmästare)

Räddningstjänsten befinner sig i en utvecklingsfas där invanda 
mönster och arbetsmetoder ifrågasätts. De flesta välkomnar 
detta men oro inför förändringarna är vanliga. Frågeställning-
arna handlar om hur rekryteringen av SMO-utbildade brand-
män ska se ut, vilka kompetenser som rekryterna har med sig 
och hur rekryteringskraven ska förändras. Om underlaget med 
deltidsbrandmän och kraven vid rekrytering av dessa påverkas 
av utbildningen är även det ämne för diskussion.   

Flertalet räddningstjänster vill att de studerande genomgår 
ett yrkesrelaterat rekryteringstest vid både antagning och exa-
men. De studerande skulle i sådana fall vara certifierade brand-
män vid utbildningens slut. Ett sådant tillvägagångssätt bidrar 

Lars Larsson.

Traditionens makt är inte 
bruten än. Tjejerna har 
inte sökt under årens lopp 
och fortfarande är det 
få sökande tjejer. I våra 
annonser om lediga tjäns-
ter skriver vi inte bara att 
vi söker nya brandmän. 
Vi är tydliga med att vi 
vill ha kvinnliga sökande. 
Kanske kan även SMO-
utbildningen bryta upp 
den här traditionen. (Lars 
Larsson, räddningschef, 
räddningstjänsten Örn-
sköldsvik)

till ökad enighet om relevanta rekryteringskrav menar flertalet 
av räddningstjänstpersonalen. Men eftersom ansvaret för kom-
petensprövningen av blivande brandmän tillfaller kommunerna 
och respektive räddningstjänst är detta inte möjligt. Räddnings-
verket har inte befogenhet att avgöra vilka yrkesrelaterade tester 
som bör ställas vid rekrytering av brandmän. 

Ytterligare frågeställningar rör utbildningens möjlighet att 
öka rekryteringsunderlaget av kvinnor och förändra attityder 
till kvinnliga brandmän. I förhållande till sådana förhoppning-
ar är det problematiskt att skolorna inte arbetar nämnvärt med 
jämställdhet. Charlotta Ankarliljas (2004) rapport Jämställdhet 
SMO Kvinnor visar att undervisningen inte bedrivs ur ett köns-
perspektiv. Bortsett från enstaka jämställdhetsdagar eller före-
läsningar finns inte jämställdhet på schemat. 

Antalet kvinnor på utbildningen är lågt. Att de bidrar till atti-
tydförändringar inom operativ verksamhet är inte självklart. 
Lika lite som att enstaka SMO-utbildade män skulle kunna göra 
det. Detta eftersom räddningstjänstens arbetsmiljö, så som i 
andra organisationer, formar och anpassar nyrekryterad perso-
nal efter egna önskemål och behov. Flertalet SMO-studerande 
söker sig till räddningstjänsten eftersom de finner den nuvaran-
de arbetsmiljön intressant och är inte nödvändigtvis inställda 
på förändring.

Att vara en del av den sociala samvaron, genom acceptans 
och delaktighet, är centralt för en nyrekryterad brandman. Om 
räddningstjänstens ledning är avlägsen eller de formella värde-
ringarna otydliga är gruppsamvaron än viktigare. Är förhopp-
ningar att en nyanställd person ska tillföra andra perspektiv 
måste denna få en position som gör det möjligt att påverka orga-
nisationen. Nyrekryterade SMO-brandmän förväntas bli en del 
av arbetsgruppen. Risken är då stor att hon eller han socialise-
ras in i den befintliga organisationskulturen utan möjlighet att 
påverka attityder till kvinnor eller synen på yrket. (Acker 1990, 
Hatch 2002)

Fler anställda SMO-utbildade brandmän med bredare teo-
retisk kompetens innebär många förändringar för räddnings-
tjänsten. Men för att förhoppningarna om SMO-utbildningen 
ska kunna infrias är det viktigt att räddningstjänsten anpassar 
organisationen och tillvaratar den nya kompetensen. 

Det är viktigt att inte tillskriva enskilda individer för stor 
förändringsförmåga. För att anpassa arbetsplatsen för kvin-
nor och män behöver arbetet med jämställdhetsfrågor förbätt-
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ras och organisationens värderingar tydliggöras. Dessutom är 
det grundläggande att ett jämställdhetsperspektiv integreras i 
SMO-utbildningen och blir en del av utbildningsprogrammet. 

Slutsatser om räddningstjänstens
förhållande till SMO-utbildningen
• Flertalet räddningstjänster anser att SMO-utbildningen är ett 

lyft för hela räddningstjänsten och att brandmän aldrig tidi-
gare haft en sådan bred kompetens. 

• Det finns en förhoppning om att utbildade SMO-brandmän 
kommer bidra till förändrade attityder till jämställdhetsar-
bete och kvinnliga kolleger.

• Många kvinnliga SMO-studerande skiftar intresseområde 
från operativt till förebyggande arbete under utbildningens 
gång. Det påverkar framtida rekryteringsunderlag av kvinn-
liga brandmän.

• Det finns en oro bland kvinnliga SMO-studerande att mötas 
av motstånd mot kvinnliga brandmän. 

• Flera kvinnliga SMO-studerande har märkt fördomar mot 
sitt studieval och mot kvinnor i operativt arbete såväl från 
lärare och studiekamrater som i privatlivet. 

• Räddningstjänsterna är osäkra på vilket rekryteringsförfa-
rande som bör gälla för SMO-brandmän. 

• Det finns en oro inom räddningstjänsten för att betyg ska bli 
alltmer avgörande för antagningen till SMO-utbildningen.

Räddningstjänstens önskemål på
SMO-utbildningen
• Flertalet räddningstjänster hoppas, genom SMO-utbildning-

en, kunna anställa fler kvinnliga brandmän. 
• Antalet kvinnliga studerande förväntas öka. 
• Förhoppningar finns om att personalrörligheten ökar. Detta 

då brandmän med SMO-kompetens förmodas anställas med 
mer likriktade tester, oavsett var i landet de söker tjänster. 

• Flertalet räddningstjänster uttrycker önskemål om att ta 
emot kvinnliga LIA-praktikanter. 

• Att betygen till SMO-utbildningen inte blir avgörande för 
vem som antas. Det måste finnas möjlighet att kvala in på 
andra kriterier. 

• Att Räddningsverket tar större ansvar i att förbereda de 
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SMO-studerande för framtida yrkesliv. 
• Räddningstjänsten önskar att SMO-utbildade vid examen 

blir certifierade brandmän. 

Uppmaningar till räddningstjänsten
och SMO-utbildningen
• Få fler kvinnor att söka SMO-utbildningen.
• Uppmuntra kvinnliga studerande att söka rekrytering i ope-

rativ verksamhet.
• Motverka diskriminering av kvinnor vid utbildningsinstitu-

tionerna.
• Stötta kvinnliga studerande under utbildningen.
• Uppmuntra kvinnliga studerande att bilda egna nätverk för 

att stödja varandra under utbildningen. 
• Informera om att räddningstjänsten vill och kan anställa 

SMO-brandmän. Det ökar intresset för utbildningen.

Referensarbetsplatser som på olika sätt börjat
förbereda räddningstjänsten på allt mer
förebyggande och SMO-inriktat arbete

Uppmuntrar kvinnor att söka SMO-utbildning 
och deltidsanställningar
Gästrike Räddningstjänst/Gävle, 
Hamntorget 8, 803 10 Gävle. Tel: 026-179653 
gastrike.raddning@gavle.se www.gastrike-rtj.se
Samarbetar med gymnasieskolan. Informationsinsatser för att 
få studerande att söka SMO-utbildningen. Har även ett aktivt 
arbete i kommunen för att finna kvinnliga deltidsbrandmän.

Informationsinsatser om rekrytering av kvinnor 
till SMO-studenter
Räddningstjänsten Sundsvall-Timrå, 
Björneborgsgatan 40, 854 60 Sundsvall. Tel: 060-123200 
www.rst.sundsvall.se 
Räddningstjänsten Sundsvall – Timrå har besökt SMO-utbild-
ningar och berättat för eleverna om önskemålen att rekrytera 
kvinnor.
Räddningstjänsten Storgöteborg, Box 5204, 402 24 Göteborg. 

Tel: 031-335 26 00 raddningstjansten@rsgbg.se
http://www.rsgbg.se 
Skickat personligt brev till alla kvinnliga SMO studerande och 
uppmuntrat dem att söka anställning.
Stockholms brandförsvar, Box 1328, 111 83 Stockholm.
Tel: 08-4548700 brand@brand.stockholm.se 
www.brand.stockholm.se 
Vid senaste nyrekryteringen skickades brev till alla färdigutbil-
dade kvinnliga SMO studenter med uppmaning att söka.

LIA-praktik
Södra Dalarnas räddningstjänst, 
Axel Johnsons väg 70, 774 34 Avesta. Tel: 0226-645800/01 
sdr@avesta.nu, www.sdrf.se
Tar emot LIA-studenter och prioriterar vid ansökan kvinnliga 
SMO studenter.
Kungälv/Ale räddningstjänst, Enbärsvägen 2, 442 42 Kungälv. 
Tel: 0303-238000 www.kungalv.se, www.ale.se
Kungälv/Ale räddningstjänst tar emot LIA elever och priori-
terar kvinnliga SMO-studenter. Har erfarenhet av blandade 
arbetslag. 
Räddningstjänsten Jönköping, 551 89 Jönköping. 
Tel: 036-107000 www.jonkoping.se 
raddning@rtj.jonkoping.se 
Räddningstjänsten Jönköping tar emot LIA-studenter. De vär-
desätter om studenterna kommer från Jönköpings kommun 
med omnejd och prioriterar vid urval kvinnor. Även i samband 
med brandingenjörspraktik och PRAO-verksamhet (för åk 8-9) 
väljs, om möjligt, praktikanter av underrepresenterat kön.

Kontakta gärna dessa 
arbetsplatser för 
utbyte av idéer och 
erfarenheter.



�� ��

kapitel 10

Blicka framåt
För även om man tycker man är jämställd så slinker det ändå ur 
grejer som visar att man har en speciell syn på kvinnor. Och det 
tycker jag är svårt… det är en jättestor förändring som inte görs 
på några veckor, utan det är ju… man måste komma åt varje 
medarbetare på något sätt då. (Sofia, personalsekreterare) 

Räddningsverkets tidning Sirenen publicerade i oktober 2006 
en artikel med rubriken Antalet kvinnliga brandmän ökar. Enligt 
artikeln fortsätter anställningstakten av kvinnor till operativ 
tjänst att öka. Från ett obefintligt antal har de heltidsanställda 
på tio år blivit 49 stycken. Den misströstande kan invända att 
knappt 1 % heltidsanställda och drygt 2,4 % deltidsanställda 
kvinnor är långt från en representativ könsfördelning. Men 
med ett annat synsätt blir siffrorna ett tecken på att räddnings-
tjänsten befinner sig i en förändringsprocess. En utveckling som 
märks genom att:
• jämställdhet allt oftare uppmärksammas inom 

organisationen
• bilden av den typiske brandmannen som man ifrågasätts
• SMO-utbildningen fokuserar på nya kunskaper och 

praktiska färdigheter
• rekryteringsunderlaget består av personer med annan 

kompetens och erfarenhet och i vissa fall annan 
könstillhörighet än tidigare

• det bedrivs arbete för att förändra könsfördelningen. 

Den försiktigt positiva utvecklingen till trots är uppfattningarna 
om jämställdhet många och motsägelsefulla. Kvinnor välkom-
nas till räddningstjänsten på lika villkor. Samtidigt påverkar 

såväl rekrytering som den psykosociala och fysiska arbetsmiljön 
kvinnor och män olika (Arbetsmiljöverket 2006, Gonäs 2005).

För att ge jämställdhet legitimitet måste ledningen vara enig 
om hur och varför arbetet ska bedrivas. Ledningen ansvarar 
även för att förankra satsningarna hos personalen. Enligt våra 
erfarenheter är det dessvärre sällan räddningstjänsterna lyckas 
tydliggöra syftet med ökad jämställdhet. Det är även vanligt att 
arbetet bedrivs över huvudet på dem som berörs – brandmän-
nen. Upplevelsen av att inte vara delaktig i förändringsarbetet 
resulterar ofta i missnöje och ryktesspridning (Mårtensson 
2002).

Förändringsprocesser kan planeras och styras mot särskilda 
mål även om det är svårt att helt förutspå resultatet. Det är rela-
tivt enkelt att räkna antal kvinnor och män i organisationen, 
jämföra löner och fördelning av arbetsuppgifter. Andra åtgärder 
såsom ändrade attityder och beteenden sker successivt och är 
svårare att redovisa. För att närma sig målet om ökad jämställd-
het är det centralt att förstå varför jämställdhetsarbete ifrågasät-
ter många rutiner, förhållanden och uppfattningar inom rädd-
ningstjänsten.

Våra slutsatser är att räddningstjänsten har stora resurser 
och kompetenser för att arbeta med jämställdhet. Vi uppma-
nar därför alla att dra fördel av det arbete som redan gjorts. 
Använd erfarenheterna, idéerna och viljan till förändring som 
finns inom organisationen. Sök ny kunskap och kompetens när 
det behövs. Möjligheterna är många, det är bara att kavla upp 
ärmarna och sätta igång. 

Möjligheter och uppmaningar för
räddningstjänstens fortsatta jämställdhetsarbete
• Skapa en gemensam förståelse av vad jämställdhet innebär 

för organisationen. Tydliggör vilken nivå och form av jäm-
ställdhet räddningstjänsten arbetar för. 

• Sätt konkreta mål och delmål för arbetet och gör en hand-
lingsplan för hur de ska nås. Kartlägg de åtgärder som krävs.  

• Samarbeta med arbetsplatsens fackliga organisationer.
• Förankra projektet i organisationen, skapa delaktighet. Alla 

som berörs av förändringen måste känna till vad den inne-
bär, varför den genomförs och hur deras arbetssituation 
påverkas. Möjliggör för personalen att komma med förslag 
och idéer. 

Man ska inte stirra sig 
blind på vad kvinnor eller 
män kan tillföra. Det är 
viktigt att komma ihåg 
att vi alla är individer och 
jobbar tillsammans som 
en grupp. Alla män tillför 
ju inte samma saker hel-
ler. Det är ju lite poängen 
med att jobba i grupp, att 
vi är bra på olika saker. 
Oavsett vad vi har för 
kön eller hudfärg eller vad 
det nu är. (Lina Thulin, 
brandman, Räddnings-
tjänst Syd)

Lina Thulin.

2 § Arbetsgivare och 
arbetstagare skall 
samverka om aktiva 
åtgärder för att 
jämställdhet i arbetslivet 
skall uppnås. De skall 
särskilt verka för att 
utjämna och förhindra 
skillnader i löner och 
andra anställningsvillkor 
mellan kvinnor och män 
som utför arbete som är 
att betrakta som lika eller 
likvärdiga. De skall också 
främja lika möjligheter 
till löneutveckling 
för kvinnor och män. 
(Jämställdhetslagen 
1991: 433).
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• Upprätta handlingsplaner för hur eventuella missförstånd 
och konflikter ska hanteras.

• Genomför löpande utvärderingar av förändringens/projek-
tets utfall. Uppnåddes de uppsatta målen? Vad fungerade bra, 
mindre bra? Vilka lärdomar är viktiga att ha med sig i baga-
get inför nästa organisationsförändring? 

• Möjliggör för bra kommunikation. Ledningen har ansvar för 
att informationen når ut. 

• All räddningstjänstpersonal har ansvar för ökad jämställd-
het. Det är varje lednings uppgift att tydliggöra hur ansvaret 
ska efterlevas. 

Betydelsen av den 
åttauddiga stjärnan 
är vägledande för 
räddningstjänstens 
arbete. Stjärnan syns ofta 
i räddningstjänsternas 
emblem.
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del 3

metoder för aktivt
jämställdhetsarbete
Alla arbetsgivare med fler än tio anställda är skyldiga 
att ha en jämställdhetsplan och arbeta för ökad jäm-
ställdhet. Hur en arbetsgivare planerar och genomför 
jämställdhetsarbetet beror främst på ambitionsnivån. 
Tumregeln för varaktiga förändringar är emellertid att 
allt jämställdhetsarbete kräver ledningens stöd och 
engagemang. Ju grundligare arbetet med jämställd-
het bedrivs desto troligare är det att arbetsplatsen blir 
mer jämställd. I denna tredje och sista del presenterar 
vi därför en rad metoder för jämställdhetsarbete. Möj-
ligheterna är många. Vi lovar att det blir en spännande 
utmaning.  
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kapitel 11

Lagstadgade krav
Att upprätta en jämställdhetsplan är ett lagstadgat krav. Men det  
finns ingen färdig mall för hur en jämställdhetsplan ska se ut, 
däremot krav på dess innehåll. För att en jämställdhetsplan ska 
fungera effektivt bör den även anpassas efter räddningstjänster-
nas lokala behov och problemområden (JämO 1999, 2006). En 
kommunövergripande plan är därför inte tillräcklig, även om 
den kan ge riktlinjer för hur jämställdhetsarbetet bör bedrivas. 

Kartläggning av förhållandena
på arbetsplatsen
En jämställdhetsplan förutsätter en grundlig kartläggning av 
arbetsplatsen ur ett jämställdhetsperspektiv. Enligt JämOs 
rekommendationer (JämO 1999, 2006) bör en kartläggning 
innehålla uppgifter om:

• Antal anställda. Hur många kvinnor respektive män finns 
inom olika typer av arbeten och nivåer på arbetsplatsen?

• Lönestatistik. Hur ser lönesättningen ut för kvinnor och 
män inom olika yrkeskategorier?

• Den fysiska arbetsmiljön. Är duschar, omklädningsrum, 
skyddskläder, maskiner, verktyg och övrig materiell utrust-
ning anpassade för kvinnor och män? 

• Statistik över arbetsskador. Finns det skillnader mellan 
kvinnors och mäns sjukfrånvaro och förtidspensioneringar? 

• Repetitiva och/eller monotona arbetsmoment. Hur stor del 
av arbetsuppgifterna, uppdelade på yrkeskategori och kön, 
innehåller sådana moment?

• Översyn av arbetstiden. Är arbetstiden uppdelad i hel/del-
tid, övertid, flextid, individuell arbetstid eller skift? Hur arbe-
tar kvinnor respektive män inom organisationen? 

• Den psykosociala arbetsmiljön. Finns det arbetsrutiner, 
attityder och språkbruk som är könsdiskriminerande eller 
som försämrar trivseln på arbetsplatsen? Hur upplever de 
anställda sin arbetsmiljö? 

• Uttag av föräldraledighet samt vård av sjuka barn. Vem 
står för största delen av denna? Vilka attityder finns det till 
föräldraledighet och vård av barn? Har kvinnor och män lika 
möjlighet till föräldraledighet? Hur ser löneutvecklingen för 
föräldralediga ut? 

• Utbildning och kompetensutveckling. Hur fördelas detta 
mellan kvinnor och män? Påverkas möjligheten till utbild-
ning och kompetensutveckling av exempelvis föräldraledig-
het eller vård av barn?

• Rekryteringsbehov. Behöver könsfördelningen på arbets-
platsen jämnas ut? Hur sker bedömningen av det aktuella 
årets pensioneringar, nyanställningar, återkommande arbets-
toppar och vikariat?

En viktig del av kartläggningsarbetet är att ta reda på vad per-
sonalen anser om jämställdhet och arbetssituationen. Det kan 
exempelvis göras genom en enkätundersökning. En sådan 
undersökning signalerar också att arbetsgivaren anser jäm-
ställdhet och personalens delaktighet som betydelsefull. 

Kartläggningens resultat måste sedan analyseras. Om det 
finns skillnader mellan kvinnors och mäns arbetsvillkor, löner 
osv. – Vad beror de på? Hur kan de åtgärdas? En analys visar 
vilka brister som finns inom räddningstjänsten, men även vilka 
områden som fungerar bra. Redovisa även det som fungerar i 
jämställdhetsplanen. De bra exemplen kan ge uppmuntran och 
idéer till förändring inom andra områden. Men glöm inte att det 
kan finnas områden med dold ojämställdhet vid arbetsplatsen 
som inte framkommer vid en första kartläggning. 

En jämställdhetsplan måste innehålla konkreta förslag på 
åtgärder och mätbara mål. Eftersom resultaten av en kartlägg-
ning utgår från varje räddningstjänst kan slutsatser om lämp-
liga mål och åtgärder skifta. Men det finns fyra delar som alltid 
måste ingå i en jämställdhetsplan (JämO 1999, 2006): 

Läs mer om rekrytering i 
kapitel 13.

I bilaga 1 presenteras 
Jämställdhetsplan 2007 
från Räddningstjänsten 
Storgöteborg.
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1. Mätbara mål för vart och ett av de områden som fal-
ler under 4–9 §§ jämställdhetslagen. Arbetsgivaren ska 
arbeta med följande områden: arbetsförhållanden, föräld-
raskap, sexuella trakasserier, könsfördelning, rekrytering, 
lönekartläggning och utvärdering av jämställdhetsplanen. 
Hur arbetsgivaren planerar arbetet ska framgå i jämställd-
hetsplanen genom tydliga och mätbara mål. Enligt JämO är 
mätbarheten en grundförutsättning för jämställdhetsplanen. 
Det är den som avgör om arbetet är realistiskt och kan leda 
till bestående resultat. 

2. En eller flera konkreta åtgärder för varje område. De 
åtgärder som räddningstjänsten väljer måste innebära 
konkreta och aktiva handlingar. Att verka för jämställdhet 
i största allmänhet ger inga resultat. Åtgärderna bör vara 
tidsbestämda. Det måste även framgå vad som ska göras och 
vem som ansvarar för åtgärderna.

3. De jämställdhetsplaner som efterföljer den första ska 
innehålla en utvärdering och redovisning av genomförda 
åtgärder. I redovisningen ska det anges i vilken utsträck-
ning målen uppnåtts. Utvärderingen är en förutsättning 
för att utveckla och förbättra planen. Har målen inte varit 
mätbara eller åtgärderna otydliga blir de svåra att utvärdera. 
Om så är fallet är det en viktig slutsats vid formuleringen av 
nästföljande jämställdhetsplan.

Lönekartläggningar
Jämställdhetslagen kräver att alla arbetsgivare med fler än tio 
anställda årligen gör en lönekartläggning som redovisas och 
utvärderas i jämställdhetsplanen. Detta för att upptäcka och 
motverka att personer lönesätts olika på grund av kön. Alla som 
utför lika eller likvärdigt arbete behöver inte nödvändigtvis ha 
samma lön. Men arbetsgivaren måste kunna visa att lönesätt-
ningen inte har samband med kön. Ansvaret för att lönekart-
läggningen genomförs vilar på arbetsgivaren. I samverkan med 
facken eller andra arbetstagarrepresentanter ska arbetsgivaren 
lägga upp och genomföra kartläggningsarbetet. 

En lönekartläggning innebär att (JämO 1999, 2006):
• Alla som räknas som arbetstagare omfattas, oberoende av 

anställningsform eller anställningstid. Det kräver att de som 
deltar i kartläggningen får del av individuella lönesättningar. 

• Arbetstagarna placeras i grupper där de som utför lika eller 
likvärdigt arbete jämförs. Använd kollektivavtalets indel-
ningar eller egna lokala uppgörelser om gruppindelningar. 
Likvärdigt arbete betyder att arbetsuppgifterna kan vara 
helt olika, men att arbetet kräver lika kunskap, förmåga, 
ansträngning och arbetsmiljö. Det viktiga är att gruppering-
arna och arbetsvärderingen speglar de faktiska arbetsupp-
gifterna. Därefter ska två typer av jämförelser göras: en inom 
varje grupp och en mellan grupperna.

• Alla delar av lönen ska kontrolleras. Då inkluderas ekono-
misk ersättning för arbetet såväl som förmåner. För att detta 
ska kunna göras behövs ett mått för jämförelse av de olika 
lönerna. Det innebär att deltidsanställdas löner räknas upp till 
heltid och därefter jämförs. Övertidsersättning eller förmåner 
bör jämföras vid sidan av den fasta lönen. Ofta är det mans-
dominerade grupper som gynnas av sådana ersättningar.   

• Analysen av löneskillnaderna måste utgå från orsakerna till 
att de finns. Därför behöver de som genomför kartläggningen 
veta hur den individuella lönesättningen går till och vilka 
faktorer som avgör denna. Tillämpas lönesättningen lika för 
kvinnor och män? Tar man hänsyn till ålder, anställningstid 
eller prestation? JämO menar att förklaringar om att lönesätt-
ningar gjorts med hänsyn till marknaden, löneläget på orten 
eller i överenskommelse med arbetstagaren vid anställning i 
allmänhet inte är giltiga.

• De löneskillnader som inte har en hållbar förklaring måste 
rättas till. För att göra detta kan man lägga upp en plan för att 
gradvis jämna ut skillnaderna. Planen måste innehålla upp-
gifter om individer eller grupper som berörs, vilka belopp 
justeringen rör samt när de ska genomföras.

• Resultatet av lönekartläggningen och åtgärderna ska redovi-
sas i jämställdhetsplanen och utvärderas årligen. Utelämna 
helst uppgifter om enskilda individer när kartläggningen 
presenteras i jämställdhetsplanen. 

Policy och handlingsplan
mot sexuella trakasserier
Upprätta en policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier. 
En handlingsplan mot sexuella trakasserier har störst effekt om 
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den upprättas i samarbete med facket eller, om sådant saknas, 
representanter för arbetstagarna inom räddningstjänsten. 

Inledningsvis bör arbetsgivaren formulera en policyförkla-
ring som tydliggör att ”alla anställda har rätt att bli behandlade 
med respekt för sin personliga integritet, att sexuella trakasse-
rier på arbetsplatsen inte kommer att tolereras och att anställda 
har rätt att framföra klagomål om sexuella trakasserier” (JämO 
1997). Arbetsgivaren ska vända sig direkt till arbetstagarna och 
vara tydlig med att sexuella trakasserier inte får förekomma på 
arbetsplatsen. Personer i arbetsledande ställning har ett särskilt 
ansvar att se till att policyn följs. De är tongivande för hur per-
sonalen uppfattar betydelsen av sexuella trakasserier och för 
eventuella åtgärder.

Policyn bör innehålla (JämO 1997):
• En definition av vad som anses vara sexuella trakasserier och 

trakasserier på grund av kön. Det ska framgå att olämpligt 
uppförande i vissa fall är straffbart.

• Beskrivning av påföljderna av sexuella trakasserier.
• Ett förtydligande av att alla arbetstagare är ansvariga att följa 

policyn. 
Arbetsgivaren rekommenderas av JämO att upprätta en hand-

lingsplan för rutinerna vid förekomst av sexuella trakasserier. 
I en handlingsplan ska det framgå (JämO 1997): 

• Vem arbetstagare ska vända sig till om de blivit utsatta. 
• Att arbetsgivaren åtar sig att behandla påståenden om sexu-

ella trakasserier seriöst, fort och konfidentiellt. Arbetsgi-
varen måste skydda arbetstagaren så att denne inte utsätts 
för trakasserier på grund av att de berättar och/eller gör en 
anmälan.

• Att arbetstagaren har rätt att göra en formell anmälan.
• Vilka åtgärder som vidtas gentemot den arbetstagare som 

utfört sexuella trakasserier. Exempel på åtgärder är var-
ningar, löneavdrag, omplacering, uppsägning, åtalsanmälan, 
avsked eller avstängning.

Graviditet och föräldraledighet
Gör upp en handlingsplan för hanteringen av graviditet och 
återgående till arbete efter föräldraledighet. På det viset under-
lättas förfarandet när situationerna blir aktuella. Genom hand-
lingsplanen signalerar räddningstjänsten även att den följer 

jämställdhetslagen och verkar för att arbetstagare ska kunna 
förena arbetsliv och familjeansvar.

 Förslag på innehåll i en handlingsplan vid graviditet och 
återgång till arbetet efter föräldraledighet:
• Rutiner för information till kvinnliga deltidsbrandmän om 

att de enligt försäkringskassans bestämmelser inte är berät-
tigade till havandeskapspenning.

• Tydlighet med vad som gäller när en gravid brandman blir 
ledig från sin tjänst. Kontakta försäkringskassan för skriftliga 
dokument.

• Formulera vilka alternativa arbetsuppgifter som en gravid 
brandman kan tilldelas. 

• Plan för kontakten mellan arbetsplatsen och den gravida 
eller föräldralediga personen. Hur informerar ni om aktuella 
beslut och förändringar?

• I handlingsplanen bör det framgå hur en person som varit 
föräldraledig återgår i arbetet. Samma regler som vid annan 
längre frånvaro bör gälla.8

Anpassa den fysiska
arbetsmiljön
Jämställdhetslagen kräver att alla arbetsgivare försäkrar sig om 
att den fysiska arbetsmiljön är anpassad för både kvinnor och 
män. Utgå från eventuell kartläggning av arbetsplatsen när den 
fysiska arbetsmiljön ses över. 

Följande måste anpassas för både kvinnor och män (JämO 
1999): 

• Duschar och omklädningsrum. Tänk på placeringen av 
dessa vid om- eller nybyggnad. Allt för ofta placeras kvinnors 
omklädningsrum i utrymmen med betydligt lägre standard 
och trevnad än mäns.

• Skyddskläder. Är storlekarna och modellerna anpassade för 
båda könen? Finns mindre storlekar på till exempel stövlar 
och handskar tillgängliga?

• Maskiner, verktyg och övrig materiell utrustning. Kan till 
exempel klippverktygen göras lättare? Kan utrustningen i 
bilarna placeras annorlunda så att den är tillgänglig för alla?  

• Höjder på arbetsbord, stolar, datorutrustning och liknande 
måste justeras.

8) Se även Räddningsverket 1997.
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kapitel 12

Frivilliga insatser
Det finns inga lagstadgade krav på arbetsgivare om att utse jäm-
ställdhetsombud eller genomföra projektsatsningar. Emellertid 
är det sådana åtgärder som ofta avgör jämställdhetsarbetets 
utveckling.

Utse jämställdhetsombud
Vi rekommenderar räddningstjänsterna, oavsett storlek att utse 
särskilda jämställdhetsombud. Men för att ombuden ska kunna 
arbeta med jämställdhet på ett givande och effektivt sätt krävs 
ledningens tydliga stöd. Ledningen bör även satsa på utbildning 
av ombuden och ge dem resurser att bedriva arbetet. Jämställd-
hetsombudens främsta uppgift är att driva projekt och sprida 
kunskap om jämställdhet inom organisationen (Amundsdotter 
& Gillberg 2005, Engström & Jacobsson 2006). 

Eftersom jämställdhetsfrågor ofta får oväntade reaktioner är 
det en god idé att utse minst två jämställdhetsombud på arbets-
platsen (Nordström m.fl. 2006). Tillsammans kan de bemöta 
kritik och svara på frågor om uppdraget. De kan även stödja 
och inspirera varandra i arbetet. Möjligheten för jämställdhets-
ombuden att få genomslag ökar med deras antal (Engström & 
Jacobsson 2006). Bestäm gärna på förhand hur lång tidsperiod 
som uppdraget sträcker sig över (exempelvis två år) och rotera 
sedan uppgifterna till andra personer inom organisationen. 

Jämställdhetsombudens uppgifter kan vara: 
• Att upprätta och revidera jämställdhetsplanen. 
• Att delta i jämställdhetsutbildningar och att föra ut kunska-

pen i organisationen.
• Att planera och delta i jämställdhetssatsningar, rekryteringar 

och liknande.

• Vara en extra kunskapsresurs när frågor som berör jäm-
ställdhet diskuteras på arbetsplatsen – ombuden är kunniga 
såväl på jämställdhetsområdet som på den egna räddnings-
tjänsten. 

Tänk på detta!
• Gör en noggrann plan för jämställdhetsombudens arbete. 
• Utse fler än ett jämställdhetsombud.
• Ge jämställdhetsombuden grundläggande utbildning i 

genus- och jämställdhetsfrågor. 
• Jämställdhetsutbilda alla i chefsposition. Deras kunskap och 

intresse är avgörande för att jämställdhetsombuden ska få 
möjligheter att driva arbetet. 

• Ge jämställdhetsombuden öronmärkt arbetstid för uppdra-
get.

• Planera regelbundna möten med överordnade och följ 
utvecklingen fortlöpande.

• Ge jämställdhetsombuden möjlighet att kontakta externa 
resurspersoner med kunskap om genus- och jämställdhets-
frågor. Det kan exempelvis röra sig om länsstyrelsens jäm-
ställdhetsdirektör eller kommunens jämställdhetsansvariga. 
Även forskare med specialkompetens i genusvetenskap kan 
fungera som stöd.

Starta jämställdhetsgrupper
och nätverk
En jämställdhetsgrupp kan arbeta med frågor som rör jäm-
ställdhet inom räddningstjänsten, delta i utbildningar och 
arbeta fram nya planer och policydokument. Variationerna är 
stora. Beroende på räddningstjänstens storlek kan man välja att 
antingen ha en grupp med representanter från organisationens 
alla avdelningar, eller ett fåtal utvalda representanter för hela 
räddningstjänsten. 

Många räddningstjänster har valt att tillsammans med orga-
nisationer inom kommunen bilda nätverk för jämställdhetsar-
bete. Då arbetar en grupp från räddningstjänsten tillsammans 
med representanter från andra organisationer. Erfarenhetsut-
byte och utbildningsinsatser är vanliga uppgifter för nätverken. 
Principerna för att starta ett nätverk är desamma som när en 
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jämställdhetsgrupp bildas. I de fall det upprättats nätverk enbart 
för kvinnor följs de ofta av spekulationer om varför männen inte 
får delta. Tydlighet med nätverkens syfte är därför viktigt. Var 
även förberedd på att alla som tillfrågas om deltagande i nätver-
ket inte finner det av intresse.

När en jämställdhetsgrupp eller ett nätverk bildas är det vik-
tigt att på förhand bestämma (Nordberg 2005, Amundsdotter & 
Gillberg 2005):
• Vad är nätverkets/jämställdhetsgruppens syfte? 
• Vilka konkreta frågor ska nätverket/jämställdhetsgruppen 

arbeta med? 
• Hur många personer ska delta? Ska anställda få anmäla 

intresse eller ska specifika personer tillfrågas?
• Ska nätverkets/jämställdhetsgruppens arbete vara tidsbe-

stämt? Hur lång tidsperiod ska de arbeta tillsammans innan 
delar av eller alla deltagarna byts ut?

• Vilka resurser får gruppen/nätverket tilldelade från ledning-
en? Vilka resurser kan sökas externt?

• Vem ansvarar för arbetet?
• Vilka metoder, exempelvis utbildnings- eller kartläggnings-

insatser, kan användas?
• Hur kommer den kunskap, de resultat som jämställdhets-

gruppen tillgodogör sig att spridas inom organisationen? 
På vilka sätt kan gruppens kompetens bäst användas i rädd-
ningstjänstens organisation och verksamhet?

• På vilka sätt kommer arbetet och resultaten att dokumente-
ras och utvärderas? Utvärderingen är ett viktigt moment för 
allt jämställdhetsarbete, som ofta glöms bort. Genom doku-
mentation och utvärdering bevaras och effektiviseras grup-
pens arbete.

Projektsatsningar
Det finns grundläggande moment för allt projektarbete. Lis-
tan nedan kan utvecklas och anpassas till de projekt som ska 
genomföras.  Grundmall för projektarbete (Engström & Jacobs-
son 2006):
• Bakgrund till projektet. Beskriv vilka slutsatser, behov och 

erfarenheter som ligger till grund för satsningen. 
• Syfte och mål med projektet. Beskriv projektets syfte och 

vilka mål som förväntas uppnås. 

• Upplägg. Projektets upplägg bör innehålla tidsram, delmål 
och tillvägagångssätt. 

• Resurser. Vilka medel och kompetenser behövs för att 
genomföra projektet? Går det att söka stöd för finansiering, 
personal och kompetensutveckling m.m. utanför organisa-
tionen? Vilka medel och kompetenser finns det inom organi-
sation?

• Förankring. Var noga med att förankra satsningen i organi-
sationen. Se till att eventuella berörda fackliga organisatio-
ner, utomstående organisationer eller personer är insatta i 
projektet. 

• Deltagare. Vem kommer att arbeta med/ansvara för pro-
jektet? Utse tydliga ansvariga och bestäm vem som gör vad i 
satsningen. Vem berörs i övrigt av projektet? 

• Utvärdering. Bestäm på förhand hur projektet ska utvärde-
ras, av vem och hur resultatet sedan presenteras i organisa-
tionen. Ska utvärderingen ske i flera led? Utvärderingen är 
grundläggande för att veta om projektet nått målsättningarna 
eller inte, samt för att dra lärdom inför kommande arbete. Ta 
gärna in externt stöd och hjälp vid utvärderingsarbetet. Det 
kan vara svårt att analysera den egna organisationen. Många 
gånger krävs ”nya ögon” och specialkompetens. 

• Hur går man vidare? Låt erfarenheterna från projektarbetet 
och utvärderingen ligga till grund för framtida jämställd-
hetsarbete. Kom ihåg att avsätta tid, pengar och personal!  
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kapitel 13

Rekrytering
Arbetsgivare bör fundera över lämpliga tillvägagångssätt för 
att nå tänkta rekryteringsgrupper. Annonsers utformning och 
innehåll är viktigt.

Annonsering och information
En annons bör innehålla: 

• Beskrivning av förvaltningen, huvudmål, antal anställda och 
kontaktuppgifter.

• Beskrivning av arbetsuppgifterna utifrån LSO – förbereda, 
avhjälpa och stödja.

• De formella villkoren för anställning som brandman.
• Vilka antagningstester som kommer att genomföras.
• En tydlig önskan om ökad mångfald, med jämnare etnisk 

och kulturell bakgrund samt könsfördelning. 
• Vilka ansökningshandlingar som behövs, samt när och till 

vem de ska skickas. 

Annonsernas text och bildinnehåll bör noga övervägas. Undvik 
formuleringar och bilder som för tankarna till den traditionelle, 
manlige brandmannen. Det ska tydligt framgå vem räddnings-
tjänsten önskar anställa och vilka kompetenser som efterfrågas. 
Presentationen av arbetsplatsen, arbetsgivaren, arbetsuppgif-
terna och testerna är viktiga för att få personer som vanligtvis 
inte söker brandmanstjänster intresserade. Annonsen måste 
signalera att organisationen är lämplig för både kvinnor och 
män, oavsett etnisk eller kulturell bakgrund.

Information om lediga tjänster bör riktas mot den målgrupp 
som önskas rekryteras. Förutom platsannonser i tidningar och 
via nätet, kan intresserade sökas via

• Räddningsverkets skolor
• Träningslokaler
• Arbetsförmedlingar
• Gymnasieskolor, komvux och folkhögskolor.

Rekryteringsprocessen
För att genomföra en rekrytering ur ett genusperspektiv är det 
grundläggande att ansvariga utbildas i jämställdhet, diskrimine-
ringslagar och intervjutekniker. Det är även en fördel om grup-
pen som ansvarar för rekryteringsarbetet består av både kvinnor 
och män, gärna med blandade åldrar och etnicitet. Representa-
tion av kompetenta personer ur olika målgrupper har betydelse 
för framtida rekryteringsunderlag. 

Rekryteringsprocesserna ser olika ut på landets räddnings-
tjänster. Enligt Rapporten för gemensamma principer och meto-
der vid nyrekrytering av brandmän (Räddningstjänsten Storgö-
teborg, Stockholms brandförsvar & Malmö brandkår 2005) kan 
rekryteringen läggas upp enligt följande: 

Gallring av ansökningar
Alla inkomna ansökningar ska diarieföras och en bekräftelse på 
att de inkommit skickas ut. De som inte uppfyller de formella 
kraven gallras ut. Eventuella kompletteringar begärs in.
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Referenstagning
Om sökanden redan har en anställning bör man vänta med 
referenstagning till slutskedet av rekryteringen. För SMO-stu-
derande som inte är anställda kan referenser kontaktas redan i 
samband med utbildningen. 

Tester och intervjuer
Det är vanligast att inleda med de fysiska testerna eftersom de 
anses lättast att mäta. De sökande som klarar de fysiska kraven 
går vidare till nästa testomgång. I anknytning till de fysiska tes-
terna kan en första kortare intervju genomföras för att få behöv-
lig information och en uppfattning om den sökande. Intyg från 
godkänt rullbandstest måste lämnas in av sökande och får vara 
högst tre månader gammalt. Enligt rapporten ska löpning och 
rodd genomföras med lång tid mellan momenten. Nedanstå-
ende är förslag på testordning. Sökande måste ha godkänt på 
alla delmoment för att gå vidare i rekryteringsprocessen.

Dag 1: Fysiologiska tester samt kort intervju. Rekryteringsgrup-
pen gör därefter en första utvärdering av de sökande.
Dag 2: Stresstolerans och personlighetstester samt intervju 
genomförs.

Urval
De som i första hand ska erbjudas anställning samt reserver 
väljs ut.

Läkarundersökning
Lagstadgad läkarundersökning samt rullbandstest enligt Arbets-
miljöverkets föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet 
(AFS 2005:6).

Utvärdering och uppföljning
När introduktionsutbildningen avslutats genomförs en utvär-
dering och uppföljning.

Genomgång av rekryteringskraven ur ett
genusperspektiv
Rekryteringskraven bör diskuteras utifrån ett genusperspektiv. 
Då är det viktigt att ta ställning till följande:
• Är kraven relevanta för arbetsuppgifterna?
• Kräver uppgifterna teknisk erfarenhet? 
• Är testförfarande och materiell utrustning (exempelvis verk-

tyg och kläder) lämpliga för både kvinnor och män?

Prova-på-dagar
Ett sätt att arbeta med framtida rekryteringsunderlag är att 
anordna prova-på-dagar. Syftet är att öka kunskapen om rädd-
ningstjänstens arbetsuppgifter hos den tilltänkta målgruppen. 
Flertalet räddningstjänster har goda erfarenheter av att arrang-
era prova-på-dagar.  

Checklista för dem som önskar anordna en prova-på-dag:
• Kontakta andra räddningstjänster som genomfört prova-på-

dagar för att ta del av deras erfarenheter.
• Beskriv syfte och mål med prova-på-dagen.
• Vem riktar sig satsningen till? 
• Hur och när ska satsningen genomföras? Vilka moment och 

tillvägagångssätt ska den innehålla? Hur ser tidsramarna för 
de olika delarna ut?

• Resurser. Vilka medel och kompetenser behövs för att 
genomföra prova-på-dagen? Går det att söka stöd för finan-
siering? Formulera en ansökan om ekonomiskt stöd med 
beskrivning av vad räddningstjänsten önskar göra, under 
vilken tidsperiod och hur många deltagare som omfattas. 
Kostnadsplan bör bifogas. 

• Engagera personalen! Vem kommer att arbeta med/ansvara 
för satsningen och för de olika momenten? Utse ansvariga 
och bestäm vem som gör vad.

• Hur ska allmänheten informeras? Hur nås den tilltänkta 
målgruppen på lämpligast sätt? Fundera över var annonse-
ring efter deltagare genomförs. Kanske finns det personer 
som tidigare visat intresse för verksamheten som kan kon-
taktas. 

• Utvärdera prova-på-dagen!
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kapitel 14

Organisationens
psykosociala miljö
Kunskap är grunden för allt jämställdhetsarbete. Förutom att 
besluta om vem som bör delta jämställdhetsutbildningar  är det 
viktigt att ta ställning till vilken slags utbildning som önskas.  

Utbildningsinsatser 
Förslag på utbildningsinsatser:
• Anlita externa föreläsare. Sådana kan finnas inom kommu-

nen, länsstyrelsen, vid högskolor eller konsultföretag. 
• Starta en studiecirkel inom räddningstjänsten. Det finns 

många bra böcker och utbildningsmaterial att utgå från för 
att gemensamt öka kunskapen om jämställdhet.

• Delta i någon av de många utbildningar/föreläsningar som 
ges i ämnet. Räddningsverket, högskolor, Räddningsverkets 
skolor, länsstyrelser och kommuner ger återkommande före-
läsningar eller erbjuder utbildningsinsatser.

Organisationsanalys och
kartläggning
För att jämställdhetsarbetet ska bli effektivt bör det anpassas 
till respektive räddingstjänst. En viktig uppgift är därför att ta 
reda på hur jämställdhetssituationen ser ut inom organisatio-
nen. Medarbetarnas erfarenheter och kännedom om den psy-
kosociala arbetsmiljön är värdefulla i planeringen av åtgärder. 

Genom kartläggningar, analyser och övningar framgår det vilka 
områden som bör prioriteras.

Enkätundersökningar
Ett sätt att ta reda på de anställdas uppfattning om organisa-
tionen, arbetsuppgifterna och jämställdhet är att genomföra 
enkätundersökningar. De kan även fungera som en inledande 
kartläggning av vilka områden och frågor räddningstjänsten 
särskilt bör koncentrera jämställdhetsarbetet till. Observera 
att enkätundersökningar i vissa fall kan upplevas som jobbiga 
och onödiga att besvara. Beskriv därför syftet och vikten av att 
enkäten besvaras. Vid någon räddningstjänst har anställda med 
läs- och skrivsvårigheter fått alternativet att muntligt besvara 
frågorna tillsammans med en extern sakkunnig. Viktigt vid ett 
sådant tillvägagångssätt är att den externa personen upplevs 
som opartisk. Svarspersonen måste vara försäkrad om att ano-
nymiteten är garanterad.  

 En viktig princip för alla enkätundersökningar är att på för-
hand diskutera hur de ska sammanställas. Frågor som kräver 
deltagarnas egna formuleringar får behandlas på annat sätt än 
vanliga kryssfrågor. Gör inte svarsalternativen snarlika. Det är 
svårt att hitta generella tendenser bland svar som tangerar var-
andra för mycket. 

Bestäm vem som ansvarar för att sammanställa frågorna, 
hur enkäten eller enkäterna delas ut och hur de samlas in. Det 
kan vara svårt att analysera den egna organisationen. Anlita om 
möjligt extern hjälp. Gör sammanställningen tillgänglig för hela 
organisationen.

4R-metoden
4R-metoden är ett sätt att lyfta fram vilka normer och värde-
ringar som styr inom en organisation. Metoden hjälper till att 
besvara frågorna om vem som får vad och på vilka villkor. Van-
ligtvis kallas metoden för 3R, men har vidareutvecklats av Jäm-
Stöd (2006) och innehåller därför ytterligare ett steg.

De fyra R:en står för:

Det finns konsulter, 
föreläsare, högskolor 
m.m. som erbjuder 
grundläggande 
utbildningar i 
jämställdhetsfrågor. 
JämO kan i vissa fall 
ge föreläsningar för 
större grupper om 
jämställdhetslagen. Varje 
länsstyrelse har även en 
jämställdhetsdirektör 
som kan ge stöd och 
vägledning.

I Bilaga 2 finns exempel på 
hur en enkätundersökning 
kan se ut. 
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• Representation – Vem? 
• Resurser – Vad? 
• Realia – Villkor? 
• Realisera – Visioner, mål och åtgärder. 

4R-metoden bör användas på ett relevant problem inom orga-
nisationen. För räddningstjänsten kan 4R-metoden exempelvis 
tillämpas på frågan om maktfördelning mellan kvinnor och 
män. 

1. Representation 
Hur ser representationen av kvinnor och män ut inom rädd-
ningstjänstens olika yrkesgrupper, på olika chefsnivåer?

2. Resurser
Hur fördelas arbetsplatsens pengar, utrymme och tid mellan 
kvinnor och män? Exempelvis: Hur länge pratar kvinnor res-
pektive män på möten? Har kvinnor och män tillgång till samma 
information? Hur behandlas frågor som traditionellt förknip-
pas med kvinnors eller mäns intressen? Hur fördelas tillgång till 
träningsverksamhet?

3. Realia
De två första r:en svarar på vem som får vad och hur mycket. 
Men det tredje r:et, realia, är betydligt svårare att arbeta med. 
Uppgifterna analyseras här utifrån ett könsperspektiv för att 
synliggöra normer och värderingar. Analysen kräver tid för att 
förhastade slutsatser ska undvikas. Kanske behövs det komplet-
terande intervjuer eller observationer. Ta gärna del av forskning 
eller hjälp utifrån.

Svenska kommunförbundet (2002) ger vägledande tips på 
frågeställningar att arbeta med:
• Vad tas för givet om kön? Vad görs avvikande eller annor-

lunda?
• Vad är underförstått? Vad är synligt eller osynligt?
• Vem gynnas av att verkligheten beskrivs på det här sättet?
• Vilka kommer till tals och vad säger de?
• Finns det några motsägelser?
• Hur skulle det som analyseras kunna beskrivas annorlunda?
• Vad är det som inte problematiseras?
• Finns det en outtalad norm efter vilken verksamheten är 

utformad?

• Upprätthåller verksamheten skilda villkor för kvinnor och 
män?

• Vad är möjligt att förändra när problemet/ verkligheten 
beskrivs på det här sättet?

Frågorna måste anpassas utifrån det område som analyseras. 
Görs egna analysfrågor kan de här fungera som kontrollfrågor.

4. Realisera
Avslutningsvis ska mål och åtgärder definieras. Behöver verk-
samheten förändras för att bli mer jämställd och i så fall hur? 
Vilka åtgärder krävs för att komma närmre målen? Gör en tids-
bestämd och mätbar åtgärdsplanering (JämStöd 2006).

Värderingsövningar
Motstånd mot jämställdhetsarbete handlar ofta om invanda vär-
deringar och föreställningar om kvinnor och män. Värderingar 
tas inte sällan för givna och kan därför vara svåra att få syn på. 
Därför kan det vara idé att arbeta med värderingsövningar. Det 
finns många olika tillvägagångssätt. Ofta är det bra att inleda 
med en metod som uppmanar till diskussion, för att därefter 
reflektera kring vad som sagts. 

Blanda gärna olika arbetsgrupper och lag, eller samarbeta 
med andra räddningstjänster. Det kan vara svårt för de med-
verkande att frångå invanda roller och umgängesformer. Kom 
ihåg att värderingsövningar bör genomföras av kunniga perso-
ner, gärna utbildade i jämställdhet och gruppdynamik. I värsta 
fall kan värderingsövningarna leda till att sprida och befästa de 
fördomar som de syftat till att stävja. 

Vid värderingsövningar är det viktigt att på förhand beskriva 
övningens regler. Det är viktigt att alla får utrymme att prata 
och att så många perspektiv som möjligt kommer fram. Bestäm 
därför gärna hur lång tid var och en har till förfogande för att 
prata. Välj ledare för övningen och få gärna så många som möj-
ligt att i omgångar testa den positionen. Ge utrymme för frågor 
och reflektioner vid någon tidpunkt (Amundsdotter & Gillberg 
2005). Det är ofta då de bra samtalen sätter fart.

Några metoder som används i sådana här sammanhang är 
Heta stolen och 4-Hörn. (Amundsdotter & Gillberg 2005, Sva-
leryd 2002)
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Heta stolen
Övningen går ut på att deltagarna ska ta ställning till en rad 
påståenden. Alla sätter sig i en ring på stolar. Den som leder 
övningen har tillgång till en lista med påståenden (se nedan). 
Inled gärna med enkla påståenden så att deltagarna får en upp-
fattning om vad övningen går ut på. När ett påstående lästs upp 
ska alla som instämmer resa sig upp och byta plats med en annan 
deltagare. Finns ingen att byta med står deltagaren kvar vid sin 
stol. Den som inte håller med eller inte hunnit ta ställning sitter 
kvar. Efter en snabb omflyttning ger ledaren utrymme för kort 
reflektion genom att fråga någon som rest sig varför de gjort 
så, och någon som suttit kvar, om anledningen till detta. Det 
är vid detta utbyte som det ges tillfälle att uttrycka värderingar 
och lyssna till spontana åsikter. Reflektionen ska dock gå fort 
och följas av ett nytt påstående. När listan är slut kan deltagarna 
gemensamt reflektera över uppkomna ämnen. Skriv gärna ner 
huvuddragen i resonemangen.  

Förslag till påståenden:9

 1. Jag tycker om att sova länge på morgonen. 
 2. Det borde finnas fler övervakningskameror på offentliga  
  platser. 
 3. Kvinnor är bra på konflikthantering.
 4. Män kan inte göra två saker samtidigt.
 5. En könsblandad arbetsplats är bra.
 6. Det är lättare för en kvinna att få tjänst som brandman än 
  för en man.
 7. Kvinnor och män kan tillföra olika perspektiv på arbetet.
 8. Kvinnors och mäns syn på jämställdhet skiljer sig åt. 
 9. Män är bättre fysiskt rustade för praktiskt arbete än 
  kvinnor.
 10. Det förekommer diskriminering av kvinnor på arbets- 
  marknaden. 
 11. Det förekommer diskriminering av män på arbets- 
  marknaden. 
 12. Män och kvinnor har lika villkor och möjligheter.   
 13. Jämställdhetsproblem är en generationsfråga som löser sig 
  med tiden.

4-Hörn
Övningen går ut på att deltagarna ska ta ställning till vissa frågor 
eller problemställningar. Ledaren ställer en fråga och ger fyra 
svarsalternativ, ett för varje hörn i rummet. Ett av hörnen ska 
alltid lämnas tomt för deltagarnas egna förslag. Det är viktigt 
att ledaren ställer frågorna och berättar om de olika svaren på 
likadant sätt, utan att lägga värderingar bakom. Till exempel:

Varför arbetar så få kvinnor inom operativ tjänstgöring?
1. De är inte intresserade av yrket.
2. De är fysiskt olämpliga för yrket.
3. De diskrimineras vid rekryteringar.
4. Öppet hörn för egna förslag.

När deltagarna fått frågan och de olika svaren ska de snabbt väl-
ja vilket hörn de vill ställa sig i. Där diskuterar de med de andra 
som ställt sig på samma plats och motiverar sedan sitt svar inför 
de övriga deltagarna. Man ska argumentera för sitt hörn, men 
inte genom att påtala brister hos de andra. Givetvis kan delta-
garna byta hörn. När alla fått motivera sina val kan gruppen 
gemensamt fördjupa samtalet om de olika frågorna. 

9) Dessa påståenden togs fram av författarna inför en workshop med 
 SMO-studerande 2006.
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kapitel 15

Uppmaningar för
hållbara resultat
Alla som försökt förändra en organisations struktur vet att det 
är svårt. Organisationen är en del av samhället och står där-
för i ett ständigt samspel med rådande normer och pågående 
utveckling. Kanhända går det relativt enkelt att flytta några per-
soner från en post till en annan inom organisationen. Men att 
förändra grunderna för den sociala strukturen är ett betydligt 
större och svårare arbete. Ofta krockar det med rådande före-
ställningar både inom organisationen och i samhället.

Se de sociala strukturernas betydelse! 
Med hjälp av olika frågor kan man kartlägga om organisatio-
nens sociala strukturer ger kvinnor och män skilda arbetsvill-
kor (Wahl m.fl. 2001):
• Ställ frågor om möjligheter inom organisationen: Vilka 

positioner och arbetsuppgifter finns det? Vilka positioner 
innehas av kvinnor respektive män? Vilka arbetsuppgifter 
utförs av kvinnor respektive män? Vilka karriärmöjligheter 
ger arbetsuppgifterna och positionerna? Vilka möjligheter 
finns för vidareutbildning, kompetensutveckling eller förmå-
ner? Hur fördelas dessa mellan kvinnor respektive män?

• Hur mycket makt att påverka organisationen och den egna 
arbetssituationen för arbetsuppgifter och positioner med sig? 
Vem har mer respektive mindre formell makt och inflytan-
de? Värdet av positionen och arbetsuppgifterna har betydelse 
för var i maktstrukturen en person befinner sig. Är arbetet 
standardiserat och mindre kvalificerat begränsas makten att 
påverka. Vem har tillgång till informell makt? Hur utbredd 

är den och hur stort inflytande har den? I vilken utsträckning 
den informella makten har inflytande i en organisation beror 
ofta på ledningens förhållningssätt till de anställda. 

• Ställ även frågor om organisationens gruppsammansätt-
ningar. Hur många kvinnor respektive män består de olika 
grupperna av? Personers agerande påverkas ofta av om de 
befinner sig i minoritet eller majoritet på arbetsplatsen.

Se de sociala sammanhangen! 
Vid arbete med förändringar av organisationens strukturer är 
det bra att ställa frågor om vad som karakteriserar de sociala 
sammanhangen. Uppmärksamheten bör riktas mot tre områ-
den:10

• Sådant som delas främst av gruppen och inte kan härledas 
till huvudsakligen individualiserade idéer och omständighe-
ter. Hur ser jargongen ut? Umgängesformerna? Vilka beteen-
den är accepterade av gruppen eller inte?   

• Föreställningar och förväntningar som uttrycks genom 
människors idéer och övertygelser, snarare än beteenden. 
Hur uppfattas organisationens betydelse? Finns det självklara 
förståelser av hur man löser vissa situationer och arbetsupp-
gifter? Hur ser uppfattningar om yrket och den egna yrkes-
rollen ut?

• Värdeladdade och delvis omedvetna dimensioner av det 
sociala livet, inklusive känslomässiga aspekter. Det kan 
handla om gränser för personers integritet som är kopplade 
till deras plats i organisationen. Ett exempel kan vara att 
anställda går i försvar om deras yrkesidentitet upplevs som 
hotad. Diskutera frågor som: När blir situationer värdeladda-
de? Vad är det legitimt att skämta om? I vilka sammanhang 
är det accepterat eller inte accepterat med fysisk kontakt, 
kramar osv.? 

Förbättra kommunikationen!
En förutsättning för allt jämställdhetsarbete är att kommunika-
tionen såväl inom räddningstjänsterna som med omgivningen 
fungerar. Diskutera om informationsutbytet fungerar optimalt.
• Hur informerar ledningen de anställda om förändringar?
• Finns det utrymme för dialog, frågor och kritik?

10) Se bl. a. Acker 1990, Alvesson & Billing 1999, Wahl m.fl. 2001.
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• Hur bemöts ryktesspridning och desinformation?
• Hur ser kommunikationen med omgivningen ut?
Den interna informationen kan hanteras via:
• Veckoblad. Antingen i pappersform eller via intranätet. Ta 

reda på om de anställda läser information som delges på det 
här sättet. Om inte, diskutera hur detta kan förändras.

• Veckomöten. Hur förmedlas aktuell information på arbets-
platsmötena? Vem informerar om jämställdhetsfrågor och 
hur görs det? Det är vanligt förekommande att sådana frågor 
ges låg eller ingen prioritet. Då får ledningens beslut om 
olika jämställdhetsfrågor ingen spridning.

• Dialogmöten. Ett sätt att ge utrymme för samtal om föränd-
ringar är att i omgångar samla all personal för dialogmöten. 
Metoden kräver en del tid och planering, men ger ofta goda 
resultat. Det är ett bra sätt att förankra förändringar i organi-
sationen. 

• Intranät. Förutom uppdaterad information kan man via 
intranätet ge tillgång till organisationens olika policyplaner 
och dokument. Jämställdhetsplanen och handlingsplanen 
mot sexuella trakasserier bör vara tillgänglig här. 

• Tydlig kontaktväg till ledningen. Anställda inom rädd-
ningstjänsten bör veta hur de kan kontakta ansvariga perso-
ner och att de ges utrymme och tid för eventuella synpunkter 
och problem. Ju kortare väg till ledningen desto bättre.  

• Bemöt ryktesspridning så snart det är möjligt. 

Den externa informationen kan skötas genom:
• Informativ och uppdaterad webbplats. Här kan räddnings-

tjänstens förhållningssätt till jämställdhet framgå, vilka 
rekryteringstester som tillämpas osv. Det är bra om arbets-
platsens jämställdhetsplan och handlingsplan för sexuella 
trakasserier finns tillgänglig på webbplatsen. Det får inte 
råda tvivel om räddningstjänstens inställning. 

• Informationsmaterial. Tillverka en folder, informationsblad 
eller liknande som beskriver räddningstjänstens verksamhet 
och personal. Kommunens informationsansvariga eller en 
PR-konsult kan hjälpa till med dessa och andra marknadsfö-
ringsfrågor.

• Genomför informationsinsatser på skolor, utbildningsmäs-
sor och liknande.

• Sätt upp material om räddningstjänsten på lämpliga ställen, 
exempelvis idrottsanläggningar, arbetsförmedlingar och sko-
lor.

• Upprätta ett samarbete med arbetsförmedlingar och syo-
konsulenter. De är bra kanaler för att föra ut information om 
verksamheten.

• Diskutera igenom hur organisation ska sköta kontakter med 
media. I samband med anställning av kvinnor eller vissa jäm-
ställdhetssatsningar kan fokus på kvinnorna bli stort. För att 
undvika att enskilda arbetstagare känner sig pressade är det 
viktigt att bestämma hur och när media bjuds in.
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Lästips
Jämställdhet och jämställdhetsarbete:
ESF-rådet: Strategier för förändring – på väg mot den 

jämställda arbetsplatsen. Eva Amundsdotter (2004) http://
www.esf.se

JämO: http://www.jamombud.se
Handbok mot sexuella trakasserier (1997)
Handbok för aktivt jämställdhetsarbeter (1999)
Jämställdhetsanalys av löneskillnader – steg för steg (2005)
Ta trappan, elva steg mot en mer jämställd rekrytering (2006)
Grundbok – att arbeta fram en jämställdhetsplan (2006)
Länsstyrelsen i jämtlands län: http://www.lst.se
Jämställdhetsarbete med kvalitet. En handbok för arbetsplatsen. 

Syvonne Nordström & Camilla Simonsson (2003)
Motboken – motstånd mot jämställdhetsarbete. Syvonne 

Nordström, Camilla Simonsson & Dan Humble (2006)
SCB: På tal om kvinnor och män – Lathund om jämställdhet 

(2004) http://www.scb.se
Utvecklingsrådet: http://www.utvecklingsradet.se
På grund av kön… Om sexuella trakasserier på arbetsplatsen 

(1998)
STOPP – Om trakasserier på grund av kön (2001)
Ny tid, Ny man (2000)
Att göra kön – om vårt våldsamma behov av att vara kvinnor 

och män. Ylva Elvin – Nowak & Helené Thomsson, Albert 
Bonniers Förlag (2003)

Den jämställda arbetsplatsen – en metodbok. Eva 
Amundsdotter & Minna Gillberg, Bilda Förlag (2001)

Det ordnar sig. Anna Wahl, Charlotte Holgersson, Pia Höök & 
Sophie Linghag, Studentlitteratur (2001)

Genuspedagogik. Kajsa Svaleryd, Liber (2002)
Om genus. R. W. Connell, Bokförlaget Daidalos (2003)
Ty makten är din… Myten om det rationella arbetslivet 

och det jämställda Sverige. Betänkande från 
Kvinnomaktutredningen, SOU 1998: 6 (1998)

Räddningstjänsten och jämställdhet:
Räddningsverket: www.raddningsverket.se
Brandman – och kvinna? (1997). Publikationsnr: P30-194 
Brandman – och man. Mathias Ericson, (2003). Publikationsnr: 

P21-442  
Deltidsanställda brandmän: kartläggning av orsaker 

till rekryteringsproblem och förslag till fortsatt arbete. 
Publikationsnr: P30-426

Kvinnor som brandmän. Räddningsverket, Stockholms 
brandförsvar och Arbetslivsinstitutet (1997). Kan endast 
laddas hem som PDF via Räddningsverkets webbplats. 

Räddningsstyrkans inre liv. En studie av räddningskårens 
företagskultur. Ola Mårtensson, (2002). Publikationsnr: P21-
413/02

Stöd vid rekrytering av brandmän. Kan endast laddas hem som 
PDF via Räddningsverkets webbplats.

Arbetsförhållanden inom brandförsvaret – Granskning av 4–6§§ 
Jämställdhetslagen inom kommunal räddningstjänst, JämO 
(2003).

Kommunal räddningstjänst i utveckling – ett perspektivmöte 
mellan brandmän och ledning. Anna-Lena Arvidsson, C/D-
uppsats, Luleå Universitet, Institutionen för arbetsvetenskap 
(2005). 

Real Heat. Gender and Race in the Urban Fire Service. Carol 
Chetkovich, Rutgers University Press (1997).

Samlade erfarenheter och slutsatser från utvärderingen av 
projekt Kvinnlig brandman. Hanna Glans & Bettina Rother, 
Malmö Brandkår räddningstjänstavdelningen (2005). 
Kontakta Räddningstjänst syd: http://www.rsyd.se

Är vi jämställda nu?  – om kvinnliga brandmän och 
implementering av en jämställdhetssatsning vid Malmö 
Brandkår. Hanna Glans & Bettina Rother, C/D-uppsats, 
Lunds Universitet, Centrum för genusvetenskap (2005).
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Jämställdhetsplan år 2007,
Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborg
Enlig Jämställdhetslagen ska alla arbetsgivare med fler än 10 
anställda upprätta en årlig plan för jämställdhetsarbetet. Mång-
faldsarbetet har mycket gemensamt med jämställhetsarbetet vad 
avser att rekrytera underrepresenterade grupper och att utveckla 
arbetsplatsen så att olikheter tas tillvara och uppskattas.

Det finns inget lagkrav på att upprätta en mångfaldsplan. 
Enligt beslut av förbundsdirektionen i februari 2003 upprättas 
inför 2006 likväl som år 2005 en jämställdhetsplan istället för 
som tidigare år en mångfaldsplan där jämställdheten är en inte-
grerad del av mångfaldsplanen. På sikt är inriktningen att återgå 
till en mångfaldsplan.

Räddningstjänsten Storgöteborg bedriver räddningstjänst och 
ambulansverksamhet i fem kommuner. Vår vision ”Trygghet 
Säkerhet Omtanke” innebär att:

Vi strävar efter att våra anställda skall identifiera sig med upp-
draget att skapa trygghet och säkerhet med omtanke för medbor-
garna i det samhälle som gett oss uppdraget.

Lika viktigt som att de anställda identifierar sig med uppdraget 
är att medborgarna kan identifiera sig med sin räddningstjänst.

Vår strävan är att vi skall spegla det samhälle vilket vi tjänar. 
Detta innebär att vi måste arbeta mycket aktivt på att anpassa oss 
till ett samhälle i förändring.

Vi har idag en väldigt låg andel kvinnor som arbetar inom 
räddningstjänstens utryckningsverksamhet. Både den fysiska 
och psykosociala arbetsmiljön måste bättre anpassas till båda 
könens krav. Andelen anställda, inom RSG, med annan etnisk 
bakgrund speglar heller inte hur samhället ser ut idag. Även där 
är vår strävan att bättre spegla och identifiera oss med det föränd-
rade samhället.

Vi tror att en organisation arbetar både effektivare och med 
bättre resultat om mångfald och jämlikhet är en del av vardagsar-
betet. Detta är vår strävan.

Oavsett lagkrav är jämställdhet och mångfald två mycket ange-
lägna utvecklingsområden för räddningstjänsten. För att kunna 
lämna rätt service till medborgarna måste vi ha förmåga att förstå 
deras behov. Vi måste dessutom ha högt förtroende hos medbor-
garna för att kunna lösa våra uppgifter. Detta underlättas av och 
förutsätter att vi själva speglar samhället i våra medarbetare.

Nils Andreasson Elisabeth Borg
Förbundsdirektör Personalchef

Utvärdering av Aktivitetsplan 
verksamhetsåret 2005

§2 Samverkan
Åtgärder:
• Under 2006 har alla avdelningar i uppdrag att göra en nulä-

gesbeskrivning på lokal nivå enligt Jämos rekommendationer. 
Nulägesbeskrivningen ligger till grund för det lokala jämställd-
hetsarbetet och skall resultera i konkreta handlingsplaner på 
lokal nivå Förhoppningen är att vi på detta sätt skapar ett större 
lokalt engagemang och intresse för jämställdhetsfrågan.

Ansvarig: Personlansvarig chef på respektive avdelning/team
• Ledningsgruppen har föreslagit att tillsätta en ny jämställd-

hetsgrupp inom RSG. Gruppen skall bestå av en manlig och en 
kvinnlig representant från varje verksamhet inom RSG samt en 
representant från PA. Gruppens uppgift består av:

• Utarbeta RSG:s jämställdhetsplan.
• Stödja det lokala jämställdhetsarbetet.
• Utreda och undersöka specifika jämställdhetsfrågor på upp-

drag av Förbundsrådet.
Ansvarig: PA

Resultat:
Flera avdelningar har genomfört enklare nulägesbeskrivningar 
och genomgång av aktuella jämställdhetsfrågor på avdelningen.  
Dock kan konstateras att den nyligen genomförda organisations-
förändringen har krävt stora arbetsinsatser och att jämställdhets-
arbetet inte har  kunnat bedrivas enligt planeringen fullt ut. 

Efter beslut om att tillsätta en jämställdhetsgrupp i förbunds-
rådet skrevs en artikel i Scoopet. I artikeln framfördes önskemål 
om intresserade. Gensvaret var mycket lågt. Under hösten har 
dock kontakter tagits för att bilda en grupp och verksamheten 
skall påbörjas under 2007.

§4 Arbetsförhållanden
Åtgärder:
• Under 2006 fortsätter arbetsmiljöutbildningarna för arbetsle-

dare och arbetsplatsombud. 
Ansvarig: Personalavdelningen

• Noggrann uppföljning och tidiga rehabiliteringsutredningar 
vid sjukskrivningar över 28 dagar.

 Ansvarig: Personalansvarig chef med stöd från Personalavdel-
ningen

• Utvärdering och uppföljning av effekterna av flextid för anställda
 Ansvarig: PA
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• Fortsätta att erbjuda och stimulera friskvårdande insatser och 
aktiviteter som passar både kvinnor och män.  
Ansvarig: Personalavdelningen i samarbete med personal- 
ansvarig chef

• RSG har tillsatt en arbetsgrupp som skall se över semesterpla-
neringen samt arbetstidens förläggning för den utryckande 
personalen

 Ansvarig: Teamchefer

Resultat:
Under året har RSG genomfört en arbetsmiljöutbildning med 
deltagare från både de fackliga organisationerna och arbetsmil-
jöansvariga chefer. 

Översynen av det systematiska arbetsmiljöarbetet är slutförd 
och en ny plan har fastställts.

Varje enskild långtidssjukskriven dokumenteras under RSG 
ärende. Ärendet är tillgängligt för rehabiliterande chef samt 
samordnare. Detta har medfört att vi idag snabbare kan sätta in 
konkreta åtgärder och följa ett ärende bättre. Det ökar även de 
ansvariga chefers engagemang.

Nya chefer har fått utbildning i rehabiliteringsåtgärder och 
rutiner vid långtidssjukskrivningar. Jämfört med några år sedan 
har RSG idag en mycket snabbare uppföljning och tätare kontakt 
med den som blivit långtidssjukskriven.

Effekterna av flextid har inte utvärderats.
Under året har förbundet fortsatt att utveckla utbudet av frisk-

vårdande insatser för de anställda.
Under året har en arbetsgrupp med uppdrag att anpassa 

arbetstiderna enligt EU:s arbetstiddirektiv slutfört sitt arbete. 
Nytt schema, anpassat till EU-direktivet om arbetstid, kommer 
att gälla från januari 2007.

§5 Förvärvsarbete och föräldraskap
Åtgärder
• Föräldralediga ska erbjudas möjlighet att ta del av vad som 

händer på arbetsplatsen. Det kan t ex gälla information från 
arbetsplatsträffar, informationsmöten, utbildningar, få infor-
mationsmaterial. 
Ansvarig: Personalansvarig chef 

• Lönesättande chef skall aktivt arbeta för att föräldraledig perso-
nal inte kommer efter i löneutvecklingen. 
Ansvarig: Personalansvarig chef

Resultat:
Föräldralediga erbjuds regelmässigt att delta i arbetsplatsträffar, 
konferenser och andra sociala arrangemang.

Lönesättande chef bevakar att föräldralediga medarbetare inte 

missgynnas vid lönerevisioner. Andelen män som tagit ut föräld-
raledighet har under året ökat från 1,2 % till 1,6 %. Andelen kvin-
nor som tar ut föräldraledighet ligger på 5,7 %

§6 Kränkningar på grund av kön och
sexuella trakasserier
• Under året arbeta med attityder och värderingar enligt RSG:s 

policydokument. 
Ansvarig: Förbundsrådet samt jämställdhetsgruppen

• En genomgång av policyn skall göras på alla avdelningar vid 
t.ex. en arbetsplatsträff. Respektive avdelningsråd planerar hur 
återkopplingen till arbetsplatserna skall ske. 
Ansvarig: Avdelningschef/teamchef

• Vid introduktion av nya medarbetare skall det informeras om 
”Policy mot sexuella trakasserier”. 
Ansvarig: Personalansvarig chef

• Vid introduktion av nya chefer skall ”Policy mot sexuella tra-
kasserier” ingå som en diskussionspunkt. 
Ansvarig: Personalavdelningen

Resultat:
Under året har det genomförts utbildningar i medarbetardialog. 
Ett antal ombud har utbildats i dialogmodell. Tanken är att dessa 
skall fungera som samtalsledare på respektive lag och station och 
där leda samtal rörande RSG värderingar och vision. En arbets-
grupp har bildats med uppdrag att föreslå teman för dialoger 
under 2007

Under året har ingen medarbetarenkät skickats ut. Tidigare 
har RSG deltagit i den enkät som Göteborgs stad genomfört. Då 
denna enkät inte har varit anpassad för RSG har den på många 
håll upplevts som mindre bra. Därför har RSG beställt en egen 
anpassad enkät från SCB. Denna enkät kommer att innehålla fler 
frågor specifikt angående sexuella och andra trakasserier. Den 
kommer att distribueras under första kvartalet 2007 

  Varje chef har ansvar att informera om policy mot sexuella 
trakasserier till nyanställda. 

§7 Jämnare könsfördelning genom intern
rekrytering och rörlighet
Åtgärder:
• Vid intern rekrytering skall förbundet i första hand tillsätta 

lämpliga medarbetare från underrepresenterat kön. 
Ansvarig: Personalansvarig chef

• Medarbetarsamtal ska genomföras årligen för alla anställda. I 
dessa arbetar man fram en individuell kompetensutvecklings-
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plan där vi stimulerar medarbetare att även söka sig till yrken 
som domineras av andra könet. 
Ansvarig: Personalansvarig chef

• Personalavdelningen erbjuder utbildning till chefer i medarbe-
tarsamtal. 
Ansvarig: Personalavdelningen

Resultat: 
Det görs ansträngningar att vid interna rekryteringar särskilt 
uppmana och kalla representanter av det underrepresenterade 
könet till intervju.

PA har under året genomfört en utbildningar i medarbetar-
samtal samtal för ca 15 chefer. Målgruppen har till största delen 
bestått av nyrekryterade styrkeledare från den utryckande verk-
samheten. 

Ett dokument med information samt rekommendationer råd 
och tips inför Medarbetarsamtalet finns tillgängligt på intranätet.

§8 Jämnare könsfördelning genom extern
rekrytering
Åtgärder:
• Bernadottegymnasiet 

Bernadottegymnasiet är en gymnasielinje med samhällsve-
tenskaplig utbildning med inriktning på uniformsyrken som 
startade höstterminen 2000. Bernadottegymnasiet ska hjälpa 
Räddningstjänsten, Försvarsmakten, Kustbevakningen, Polis-
myndigheten och Tullverket med rekrytering av grupper som 
är svåra att nå ex ungdomar med invandrarbakgrund och 
flickor.

 RSG stödjer Bernadottegymnasiet med mentorer, ingår i 
referensgruppen, skapar mötesplatser mellan arbetslagen och 
kvinnliga elever och elever från olika etniska minoriteter m. m. 
Ansvarig: Utbildningsavdelningen

 
• Katrinelundsgymnasiet 

I fem år har förbundet engagerat sig i en av Katrinelundsgym-
nasiets tillvalskurser inom ämnat akutsjukvård och räddnings-
tjänst. Under årskurs två och tre läser man 30 timmar akutsjuk-
vård samt 30 timmar räddningstjänst per termin. Engagemang-
et ska fortsätta även 2006 
Ansvarig: Utbildningsavdelningen

• Krokslätts vårdgymnasium Se Katrinelundgymnsiet 
Ansvarig: Utbildningsavdelningen

• Urvalskriterier vid lika meriter vid anställning.  De grundläg-
gande kraven för en tjänst ska alltid vara uppfyllda vid anställ-
ning. Vid bedömning att sökande är likvärdiga i sina meriter 
ska sökande från underrepresenterade grupper ha förtur. 
Ansvarig: Anställande chef

• Möjliggöra rekrytering av brandpersonal från etniska minorite-
ter och kvinnliga brandmän

• Fortsatt arbete med att medvetandegöra brandmannayrket i 
grupper som inte är representerade inom förbundet och inte 
finns med som sökande till lediga brandmannatjänster.

• Minst en gång per år hålla information till gymnasieelever och 
personer anvisade från Arbetsförmedlingen om vilka yrkesval 
som är möjliga inom räddningstjänsten. Information hålls även 
till SYO-konsulenter, Komvux m. m. 

• Medverka vid mässor som riktar sig till ungdomar inför yrkes-
val

• PRAO-elever. Förbundet bör särskilt uppmuntra och välja 
kvinnliga PRAO elever.

• Vid kungörelse av tjänster gäller att i kungörelsen ange: ”Vi för-
söker spegla samhället i stort i våra rekryteringar så vi ser gärna 
kvinnliga sökanden”. 
Ansvarig: Rekryterande chef

• Samarbeta med Stockholm och Malmö, särskilt kring frågorna:
• Implementera gemensamma principerna för rekrytering vid 

nyanställning
• Utveckla metoder och nivåer och samarbeta kring rekryte-

ringar.
 Ansvarig: Rekryterande team och PA
• Stödja, uppmuntra, följa upp LIA praktikanter inom förbundet.
• Vid LIA praktik (LIA= Lärande I Arbetet) inom utbildningen 

”Skydd mot olyckor” särskilt verka för att få kvinnliga sökande 
till RSG. 
Ansvarig: Utbildningsavdelningen

 
Resultat:
Arbetet med att stödja Bernadotte, Katrinelund och Krokslätt har 
fortskridit som planerat under året.

Vid flera tillfällen har kontakter förmedlats genom SYO och 
AF för intresserade personer som vill ha information om brand-
mannayrket. Dock har ingen samlad eller riktad informations-
kampanj genomförts.

RSG har medverkat vid mässor med montrar där både kvinn-
liga och manliga medarbetare har representerat.

Vid alla kungörelser om externa rekryteringar poängteras det 
att vi speciellt söker medarbetare av det underrepresenterade 
könet och med utländsk bakgrund.

Tyvärr har det inte varit möjligt att välja kvinnliga LIA prakti-
kanter då SRV fördelar dessa platser enligt en geografisk princip. 
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Under året har två kvinnliga brandmän fullföljt sin praktikpe-
riod på RSG.

 Två stycken handledare har särskilt följt, undervisat, intro-
ducerat och utvärderat LIA praktikanterna. Representant från 
Kamratstödgruppen genomför halv- och fulltidssamtal med 
LIA-praktikanter för att säkerställa att de blivit bemötta på ett 
bra sätt.

Under året har RSG genomfört nyrekrytering av brandmän. 
Inför rekryteringen genomfördes en satsning särskilt riktad mot 
kvinnor som genomgått SMO utbildningen. Samtliga kvinnor 
med SMO utbildning kontaktades och delgavs information om 
att RSG sökte personal samt en beskrivning av de tester och nivå-
er som kommer att användas. Av de 60-talet kontaktade ansökte 
5. Av dessa fem kom två till test. Vid det första testtillfället kla-
rade inte de sökande de fysiska kraven. De erbjöds då att testa sig 
på nytt en vecka senare. En av de sökande genomförde testerna 
med positivt resultat. Tyvärr klarade hon inte en av de andra tes-
terna och kunde då inte erbjudas anställning. Det var naturligtvis 
en stor besvikelse. Till det positiva kan dock läggas att de nivåer 
och metoder som används för de fysiska testerna inte längre kan 
betraktas som ett hinder för kvinnliga sökande. Inför rekryte-
ringen genomfördes en utbildning till dem som skulle genom-
föra rekryteringen och intervjuerna. Utbildningen syftade till att 
minska risken för diskriminering under testerna.

JÄMO har under året ställt frågor om vår rekryteringsprocess. 
Dessa har besvarats och en dialog har förts med myndigheten.

§§ 10-11 Jämställdhetsanalys av löner
Åtgärder:
• Att slutföra arbetsvärdering av alla befattningar 
• Resultatet från arbetsvärderingen skall analyseras och bidra till 

att identifiera osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. 
Om analysen visar att detta förekommer skall ett handlingspro-
gram för jämställda löner tas fram. 
Ansvarig: Ledningsgruppen

• Chefer och annan lönesättande personal är uppmärksamma på 
och arbetar aktivt för att löner ska vara oberoende av kön. 
Ansvarig: Personalansvarig chef

Resultat:
P.g.a. omorganisation behöver ett antal befattningar värderas om 
och nya befattningar har tillkommit. Resultatet av arbetsvärde-
ringen har ännu inte sammanställts och analyserats genom en 
lönekartläggning. 

Inför löneförhandlingar har lönesättande chef fått information 
om vikten av att uppmärksamma eventuella osakliga skillnader 
på grund av kön och korrigera dessa i den mån de förekommer.

Aktivitetsplan och mål för 2007
§ 2 Samverkan
Jämställdhetslagen 2 § samverkan 
”Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka om aktiva åtgärder 
för att jämställdhet i arbetet skall uppnås. De skall särskilt verka 
för att utjämna och förhindra skillnader i löner och andra anställ-
ningsvillkor mellan kvinnor och män som utför arbete som är att 
betrakta som lika eller likvärdigt”

Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättlig-
heter, skyldigheter och möjligheter i livet.

Utgångsläge:
Jämställdhetsarbetet är integrerad i den ordinarie samverkansor-
ganisationen. Beslut har tagits i Förbundsrådet om att tillsätta en 
särskild jämställdhetsgrupp. Denna grupp arbetar på uppdrag av, 
och rapporterar till, Förbundsrådet.

Mål:
• Öka kunskapen och medvetenheten om jämställdhet hos alla 

anställda inom RSG.
• Skapa lokala jämställdhetsplaner för varje avdelning.

Åtgärder:
• Under 2007 har alla avdelningar i uppdrag att göra en nulä-

gesbeskrivning på lokal nivå enligt Jämos rekommendationer. 
Nulägesbeskrivningen ligger till grund för det lokala jämställd-
hetsarbetet och skall resultera i konkreta handlingsplaner på 
lokal nivå Förhoppningen är att vi på detta sätt skapar ett större 
lokalt engagemang och intresse för jämställdhetsfrågan. 
Ansvarig: Personlansvarig chef på respektive avdelning/team

• Jämställdhetsgruppen har följande uppdrag under 2007
• Utarbeta RSG:s jämställdhetsplan.
• Stödja det lokala jämställdhetsarbetet.
• Utreda och undersöka specifika jämställdhetsfrågor på
 uppdrag av Förbundsrådet.
Ansvarig: PA

Utvärdering:
Nulägesbeskrivningar och planerade åtgärder initieras och sam-
manställs för beredning i förbundsrådet.

Jämställdhetsgruppens arbete redovisas för ledningsgrupp 
och i förbundsrådet.

BILAGA 1BILAGA 1



��0 ���

§  4 Arbetsförhållanden 
Jämställdhetslagen 4§ Arbetsförhållande
”Arbetsgivaren skall genomföra sådana åtgärder som med hänsyn 
till arbetsgivarens resurser och omständigheter i övrigt kan krä-
vas för att arbetsförhållandena ska lämpa sig för både kvinnor och 
män.”

Paragrafen handlar om att det inte får finnas några praktiska 
hinder för att ha både kvinnor och män som anställda. Dessut-
om att organisation och arbetsmiljö ska passa både kvinnor och 
män.

Utgångsläge:
Fysisk arbetsmiljö
1998 beslutades att alla arbetsplatser inom räddningstjänst-
förbundet ska förberedas för kvinnliga medarbetare. Detta har 
skett efterhand vid nybyggnation, renovering och tillbyggnader. 
Vid projektering och byggnation av Nya Torslanda brandstation 
har hänsyn tagits till att den skall fungera för både kvinnor och 
män.

Inga rapporterade problem har uppstått nu när vi sedan något 
år har flera kvinnliga skiftgående medarbetare inom ambulans-
sjukvården.

Tjänstgöring under graviditet
Utryckningstjänst med rökdykning inom räddningstjänst är inte 
tillåtet för gravida och ammande kvinnor p.g.a. arbetsmiljöskäl. 
Inom övriga yrkesgrupper är det möjligt att anpassa arbetet så att 
tjänstgöring under graviditet fungerar väl.

Arbetstidens förläggning och anställningsform
En stor del av personalen arbetar inom utryckningsverksamheten 
som pågår dygnet runt vilket innebär skiftgång. Här finns inga 
skillnader på grund av kön, däremot utgörs personalen mestadels 
av män. 

Övrig personal arbetar kontorstid med inslag av flexibla arbets-
tider.

Sedan flera år tillämpas flextid på flera avdelningar (ej skiftgå-
ende personal) vilket ökat möjligheten för de anställda att indivi-
duellt anpassa sina arbetstider.

Personalen är i huvudsak tillsvidare- och heltidsanställd och 
de deltidsanställda resp. vikarier utgör ca 2 % av totala andelen 
anställda exkl. den s.k. deltidskåren inom brandverksamheten.

Hälsa och Friskvård:
Fysisk träning har sedan länge varit en självklarhet för utryckan-
de personal på RSG. Ett skäl till detta är att det i arbetsmiljölagen 

står att brandmän som rök- och kemdyker ska vara medicinskt 
”fullt friska” samt ha en god arbetsförmåga. Ett annat skäl är att 
en del arbetsmoment som brandman ställer höga krav på kondi-
tion och styrka. Sedan ett 10-tal år sedan finns en uttalad ambi-
tion att även dagtidspersonal ska ha tillgång fysisk friskvård.

Nuvarande hälso- och friskvårdspolicy, som antogs i okt 2001, 
säger att hälso- och friskvårdsarbetet ska integreras i den dag-
liga verksamheten, med syfte att förebygga ohälsa och stärka det 
friska, hos all personal, vilket då också minskar sjukskrivningar. 
Varje avdelning ska ha uttalade friskvårds- och hälsomål som ska 
utvärderas varje år. Varje avdelning ska också ha en ett friskvård-
ombud, som ska stötta chefen i att leva upp till de mål som satts. 

Arbetsplatsen ska även för dagtidspersonal utgöra en stödjan-
de miljö för hälsosam fysisk aktivitet, där aktivitetsutbudet för 
friskvård ska passa de flesta oavsett kön. 

Sjukfrånvaro (könsuppdelat)

Sjukfrånvaro  2001 2002 2003 2004 2005 2006
Totalt 4,9 % 6,7% 5,2% 5,2% 4,9% 3,8 %
Kvinnor 7,1% 7,6% 7,7% 11,9% 12,4% 7,4 %
Män 4,8% 6,4% 4,9% 4,9% 4,0% 3,3 %

Mål:
• Skapa lokala arbetsmiljöplaner där jämställdhet alltid beaktas
• Minska långtidssjukskrivningen i förbundet
• Våra anställda skall kunna påverka sin arbetstid

Åtgärder:
• Under 2007 fortsätter arbetsmiljöutbildningarna för arbetsle-

dare, arbetsplatsombud och nya chefer. 
Ansvarig: Personalavdelningen

• Noggrann uppföljning och tidiga rehabiliteringsutredningar 
vid sjukskrivningar över 28 dagar. 
Ansvarig: Personalansvarig chef med stöd från PA

• Utvärdering och uppföljning av effekterna av flextid för anställda 
Ansvarig: PA

• Fortsätta att erbjuda och stimulera friskvårdande insatser och 
aktiviteter som passar både kvinnor och män 
Ansvarig: PA i samarbete med personalansvarig chef

Utvärdering:
Statistik jämförs med föregående års i fråga om sjukskrivningar.

Flextidsystemet utvärderas under 2007.
Samtliga avdelningar redovisar lokala arbetsmiljöplaner i 

samband med den årliga uppföljningen av systematiskt arbets-
miljöarbete .
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§ 5 Förvärvsarbete och föräldraskap 
Jämställdhetslagen 5 § Föräldraskap
”Arbetsgivaren skall underlätta för både kvinnliga och manliga 
arbetstagare att förena förvärvsarbete och föräldraskap.”

Det råder obalans mellan förvärvsarbetande kvinnor och män 
där kvinnor oftast bär det största ansvaret för hem och barn. 
Arbetsgivaren ska därför skapa arbetsförhållanden som hjälper 
kvinnor och män att arbeta och ta hand om sina barn. En positivt 
och uppmuntrande attityd till föräldraledighet oavsett kön ska 
uppmuntras.

Föräldraledighet  2001 2002 2003 2004 2005 2006
Totalt 0,7% 0,9% 1,2% 1,2%  2,1%
Kvinnor 5,2% 5,3% 6,1% 6,1%  5,7%
Män 0,4% 0,4% 0,7% 0,7%  1,6%

Utgångsläge:
Förvaltningsledning och arbetsledare har en positiv attityd till 
föräldraledighet.

Föräldraskap ska inte påverka löneutvecklingen.
Inom de verksamheter där det är möjligt gäller flexibel arbetstid.

Mål:
• Förbundet ska underlätta att kombinera föräldraskap med för-

värvsarbete
• Fler män ska genom flexiblare arbetsorganisation ges möjlighet 

att utnyttja rätten till föräldraledighet.
• Föräldralediga arbetstagare ska ha samma möjligheter till 

utveckling i arbetet och lön som andra medarbetare.

Åtgärder:
• Föräldralediga ska erbjudas möjlighet att ta del av vad som 

händer på arbetsplatsen. Det kan t ex gälla information från 
arbetsplatsträffar, informationsmöten, utbildningar, få infor-
mationsmaterial. 
Ansvarig: Personalansvarig chef 

• Lönesättande chef skall aktivt arbeta för att föräldraledig perso-
nal inte kommer efter i löneutvecklingen. 
Ansvarig: Personalansvarig chef

Utvärdering:
Jämföra löneutvecklingen för föräldraledig personal med mot-
svarande arbetande. 

§ 6 Kränkningar på grund av kön och
sexuella trakasser
Jämställdhetslagen 6§ Sexuella trakasserier

”Arbetsgivaren skall vidta åtgärder för att förebygga och förhin-
dra att någon arbetstagare utsätts för sexuella trakasserier eller 
trakasserier på grund av en anmälan om könsdiskriminering. Med 
sexuella trakasserier avses sådant ovälkommet uppträdande grun-
dat på kön eller ovälkommet uppträdande av sexuell natur som 
kränker arbetstagarens integritet i arbetet.”

Arbetsgivaren är skyldig att förebygga sexuella traskasserier 
även om man inte tror att det förekommer på arbetsplatsen. Detta 
innebär t.ex. att även om det finns anställda av bara ett kön på 
arbetsplatsen skall en policy och handlingsplan mot sexuella tra-
kasserier upprättas.

Utgångsläge:
Förbundet har antagit en policy mot sexuella trakasserier.

RSG har sedan flera år deltagit i den medarbetarenkät som 
Göteborgs stad distribuerat till anställda. För år 2007 har RSG 
beslutat att inte längre delta i denna undersökning. Anledningen 
är att frågorna har uppfattat som mindre relevanta för verksam-
heten. PA har därför tillsammans med SCB omarbetat enkäten så 
att den blir mer relevant till verksamheten. Denna enkät kommer 
att distribueras under 2007.

Policy
Räddningstjänsten i Storgöteborg har som mål att vara en arbets-
plats där de anställda upplever öppenhet, arbetsglädje, jämställd-
het och utvecklingsmöjligheter. Sexuella trakasserier utgör ett all-
varligt hot emot detta mål. Sådana trakasserier leder till att Rädd-
ningstjänsten förlorar i kompetens och effektivitet eftersom de 
kränker och hindrar både individer och grupper i deras arbete. De 
är alltså oförenliga med fundamentala krav på en god arbetsplats. 
Direktionen har därför beslutat att fastslå riktlinjer i enlighet med 
jämställdhetslagen § 6 om sexuella trakasserier. Dessa riktlinjer 
syftar till att förebygga uppkomst, upptäcka förekomst samt att 
snabbt och effektivt utreda och genomföra åtgärder i de fall där 
trakasserier förekommit. 

Mål:
• Grundläggande värderingar om respekt för olikheter och 

allas lika värde skall prägla klimatet och kulturen på RSG som 
arbetsplats.

• Ingen anställd skall utsättas för sexuella trakasserier.
• Förvaltningens handlingsplan mot sexuella trakasserier ska 

vara känd och respekterad av alla anställda.
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Åtgärder:
• Särskilt uppmärksamma och analysera resultatet av medarbe-

tarenkäten med avseende på frågor rörande sexuella och andra 
trakasserier. 
Ansvarig: Förbundsrådet samt jämställdhetsgruppen

• En genomgång av policyn skall göras på alla avdelningar vid 
t.ex. en arbetsplatsträff. Respektive avdelningsråd planerar hur 
återkopplingen till arbetsplatserna skall ske. 
Ansvarig: Avdelningschef/teamchef

• Vid introduktion av nya medarbetare skall det informeras om 
”Policy mot sexuella trakasserier”. 
Ansvarig: Personalansvarig chef

• Vid introduktion av nya chefer skall ”Policy mot sexuella tra-
kasserier” ingå som en diskussionspunkt. 
Ansvarig: Personalavdelningen

Utvärdering:
Varje avdelning redovisar åtgärder som vidtagits för att förhindra 
sexuella trakasserier i den lokala planen.

Jämföra resultatet på medarbetarenkäten 2007 med tidigare 
undersökningar.

§ 7 Jämnare könsfördelning genom intern
rekrytering/rörlighet
Jämställdhetslagen 7 § Jämnare könsfördelning genom intern 
rekrytering/rörlighet

”Arbetsgivaren skall genom utbildning, kompetensutveckling 
och andra lämpliga åtgärder främja en jämn könsfördelning mel-
lan kvinnor och män i skilda typer av arbete och inom olika kate-
gorier av arbetstagare.”

Syftet med bestämmelsen är att arbetsgivaren ska få en jäm-
nare könsfördelning inom de yrkeskategorier som domineras av 
ett kön.

Utgångsläge:
RSG består av tio stycken avdelningar. Två av dessa har kvinnlig 
avdelningschef. Även på enhets – och sektionschefsnivån råder 
ojämn fördelning mellan könen, 26 män/7 kvinnor. Detta inne-
bär att andelen kvinnliga chefer sjunkit från 25%  till 21%.

Mål:
• Förbundet skall verka för en jämnare könsfördelning bland 

chefer genom intern rekrytering och rörlighet.

Åtgärder:
• Vid intern rekrytering skall förbundet i första hand tillsätta 

lämpliga medarbetare från underrepresenterat kön. Förbundet 

tillämpar positiv särbehandling, dvs. vid de fall meriterna väger 
lika så skall den underrepresenterade gruppen gynnas. 
Ansvarig: Personalansvarig chef

• Medarbetarsamtal ska genomföras årligen för alla anställda. I 
dessa arbetar man fram en individuell kompetensutvecklings-
plan där vi stimulerar medarbetare att även söka sig till yrken 
som domineras av andra könet. 
Ansvarig: Personalansvarig chef

• Personalavdelningen erbjuder utbildning till chefer i medarbe-
tarsamtal. 
Ansvarig: Personalavdelningen

Utvärdering:  
Jämföra antalet anställda som uppgett att de erhållit medarbe-
tarsamtal med föregående års resultat från medarbetarenkäten. 
Följa upp om andelen kvinnliga chefer har ökat i förbundet.

§§ 8-9 Jämnare könsfördelning genom
extern rekrytering
Jämställdhetslagen 8, 9 § § Jämnare könsfördelning genom 
extern rekrytering.

”Arbetsgivaren skall verka för att lediga anställningar söks av 
både kvinnor och män”

”När det på en arbetsplats inte råder en i huvudsak jämn fördel-
ning mellan kvinnor och män i en viss typ av arbete eller inom en 
viss kategori av arbetstagare, skall arbetsgivaren vid nyanställning 
särskilt anstränga sig för att få sökande av det underrepresenterade 
könet.”

Om det råder obalans mellan könen inom vissa yrkesgrup-
per är arbetsgivaren skyldig att försöka åstadkomma en jämnare 
könsfördelning inom olika befattningar eller yrken.

Utgångsläge: 
Vid Räddningstjänsten Storgöteborg fanns i november 2006 714 
tillsvidareanställda varav 12,3 % kvinnor och 87,7 % män, 138 
deltidsanställda varav 1 kvinna samt 87 inom räddningsvärnen 
varav 6 kvinnor. Inom den utryckande verksamheten, räddnings-
tjänst, finns således en kvinnlig deltidsbrandman i Kungsbacka 
centralort.

Rekryteringsbehov under de kommande åren
Personalomsättningen är låg och beror nästan helt på pensions-
avgångar. Därutöver är det i dagsläget svårt att bedöma omsätt-
ningen inom ambulanssjukvården men intresset för kungjorda 
befattningar har hittills varit stort.
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Rekrytering
Kvinnliga brandmän är en stor symbolfråga eller rättare sagt 
avsaknad av kvinnliga heltidsbrandmän. Det är också få kvinnor 
som söker sig till brandmannayrket. Det finns idag ca 60 kvinn-
liga utbildade SMO elever.

Förbundets huvudinriktning för att locka kvinnliga sökande är 
att arbeta med gymnasieelever på Bernadotte- och Katrinelunds 
gymnasier. 

Brandmannautbildningen har hittills varit en så kallad ”inom-
verksutbildning” vilket innebär att utbildningen inom yrket har 
skett efter anställning inom räddningstjänsten. Detta utbild-
ningssystem har nu ändrats och ersatts av en tvåårig eftergym-
nasial, studiemedelsfinansierad utbildning Skydd Mot Olyckor 
(SMO) som breddats till att innefatta såväl förebyggande skydd 
mot olyckor som operativ räddningstjänst. Det kommer också att 
erbjudas vidareutbildning inom räddningstjänstens olika områ-
den.

Utbildningen startades HT 2003.
Det innebär att rekryteringsansvaret till utbildningen nu flyt-

tas från kommunerna till staten. Vi har dock ett stort moraliskt 
ansvar att understödja rekryteringen så att de färdiga eleverna 
motsvarar våra förväntningar efter genomgången utbildning. 

Det är av stor vikt att vi tillsammans med staten har samsyn 
i rekryteringsstrategin och vår roll i den. Förbundet medverkar i 
arbetet på SRV med att ta fram nya könsneutrala tester vid nyan-
ställning. En utredning i samarbete mellan Göteborg, Stock-
holm och Malmö har också slutförts för att hitta gemensamma 
nivåer och metoder vid nyanställning. Vid nyrekrytering under 
året tillämpades det nya testförfarandet fullt ut för första gången. 
Samtliga kvinnliga SMO-utbildade brandmän kontaktades inför 
rekryteringen. Av dessa var det 5 som sökte och två som kom till 
test. Resultatet efter de fysiska testerna visade att de nivåer och 
metoder som idag används knappast utgör något direkt eller indi-
rekt hinder för kvinnor. 

Mål:
• Anställa kvinnlig räddningspersonal.

Åtgärder:
• Bernadottegymnasiet 

Bernadottegymnasiet är en gymnasielinje med samhällsve-
tenskaplig utbildning med inriktning på uniformsyrken som 
startade höstterminen 2000. Bernadottegymnasiet ska hjälpa 
Räddningstjänsten, Försvarsmakten, Kustbevakningen, Polis-
myndigheten och Tullverket med rekrytering av grupper som 
är svåra att nå ex ungdomar med invandrarbakgrund och 
flickor. 
RSG stödjer Bernadottegymnasiet med mentorer, ingår i 
referensgruppen, skapar mötesplatser mellan arbetslagen och 

kvinnliga elever och elever från olika etniska minoriteter m. m. 
Ansvarig: Utbildningsavdelningen 

• Katrinelundsgymnasiet 
I fem år har förbundet engagerat sig i en av Katrinelundsgym-
nasiets tillvalskurser inom ämnena akutsjukvård och rädd-
ningstjänst. Under årskurs två och tre läser man 30 timmar 
akutsjukvård samt 30 timmar räddningstjänst per termin. 
Engagemanget ska fortsätta även 2007. 
Ansvarig: Utbildningsavdelningen

• Krokslätts vårdgymnasium Se Katrinelundgymnsiet 
Ansvarig: Utbildningsavdelningen

• Positiv särbehandling. Urvalskriterier vid lika meriter vid 
anställning.  De grundläggande kraven för en tjänst ska alltid 
vara uppfyllda vid anställning. Vid bedömning att sökande är 
likvärdiga i sina meriter ska sökande från underrepresenterade 
grupper ha förtur, så kallad positiv särbehandling. Vid nyan-
ställning av brandpersonal räcker kriteriet Godkänd i samtliga 
test och intervju för anställning av underrepresenterat kön. 
Ansvarig: Anställande chef

• Möjliggöra rekrytering av brandpersonal från etniska mino-
riteter och kvinnliga brandmän genom att särskilt rikta sig till 
dessa grupper vid nyrekrytering

• Fortsatt arbete med att medvetandegöra brandmannayrket i 
grupper som inte är representerade inom förbundet och inte 
finns med som sökande till lediga brandmannatjänster.

• Minst en gång per år hålla information till gymnasieelever och 
personer anvisade från Arbetsförmedlingen om vilka yrkesval 
som är möjliga inom räddningstjänsten. Information hålls även 
till SYO-konsulenter, Komvux m. m. 

• Medverka vid mässor som riktar sig till ungdomar inför yrkes-
val.

• PRAO-elever. Förbundet bör särskilt uppmuntra och välja 
kvinnliga PRAO elever.

• Vid kungörelse av tjänster gäller att i kungörelsen ange: ”Vi för-
söker spegla samhället i stort i våra rekryteringar så vi ser gärna 
kvinnliga sökanden”. 
Ansvarig: Rekryterande chef

• Samarbeta med Stockholm och Malmö, särskilt kring frågorna:
• Implementera gemensamma principerna för rekrytering vid 

nyanställning
• Utveckla metoder och nivåer och samarbeta kring rekryte-

ringar.
• Utvärdera de ny- och vikarierekryteringar som görs.
Ansvarig: Rekryterande team och PA
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• Stödja, uppmuntra, följa upp LIA praktikanter inom förbundet. 
Ansvarig: Utbildningsavdelningen

 
Utvärdering:
Följa upp antalet kvinnliga LIA och PRAO praktikanter.

Följa upp antalet anställda kvinnor inom utryckningsverk-
samhet, räddningstjänst.

§§ 10-11 Jämställdhetsanalys av löner
Jämställdhetslagen §§ 10-11 Jämställdhetsanalys av löner

”I syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader 
i lön och andra anställningsvillkor mellan män och kvinnor ska 
arbetsgivaren varje år kartlägga och analysera löneskillnader mel-
lan män och kvinnor som utför arbete som är att betrakta som lika 
eller likvärdigt.”

Kartläggningen ska göras så att först jämförs löner mellan kvin-
nor och män som utför lika arbete och därefter jämförs likvärdiga 
arbeten som har grupperats tillsammans. Analys av materialet 
ska ge svar på om det finns löneskillnader och vad skillnaderna 
i så fall beror på. Om resultatet av karläggningen och analysen 
visar att osaklige löneskillnader finns ska åtgärder redovisas i en 
handlingsplan.

Utgångsläge:
Förbundets lönepolicy uttalar att ”lönepolitiken skall…främja 
jämställdheten mellan kvinnor och män”. 

Under 2003-2004  har förbundet genomfört en arbetsvärde-
ring enl. BAS-modellen.
   
Mål:
• Löneskillnader som beror på kön skall inte finnas.

Åtgärder:
• Att slutföra arbetsvärdering av alla befattningar. På grund av 

den omfattande omorganisationen som genomförts behöver 
den tidigare BAS värderingen kompletteras och i vis mån revi-
deras. En ny värdering skall vara klar till årsskiftet 2006-2007.

• Resultatet från arbetsvärderingen skall analyseras under 2007 
och bidra till att identifiera osakliga löneskillnader mellan 
kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete. Om 
analysen visar att detta förekommer skall ett handlingsprogram 
för jämställda löner tas fram. 
Ansvarig: PA ihop med respektive chef

• Chefer och annan lönesättande personal är uppmärksamma på 
och arbetar aktivt för att löner ska vara oberoende av kön. 
Ansvarig: Personalansvarig chef

BILAGA 1

Utvärdering:
Könsuppdelad lönestatistik tas fram inför och efter lönerevisio-
nerna.



��0 ���

Förslag till enkätfrågor
Frågorna i enkätmodellen bör övervägas och anpassas till varje 
arbetsplats specifika förhållanden. JämOs webbplats innehåller 
ytterligare förslag på enkätfrågor. Adressen är www.jamombud.se. 

Enkäterna måste medföljas av ett försättsblad som beskriver 
syfte och mål med undersökningen. Det ska framgå om svaren 
kommer att behandlas konfidentiellt eller på annat sätt. Var gärna 
tydlig med om det kommer att ske uppföljande undersökningar 
och vem som analyserar svaren. Uppgifter till kontaktpersoner 
och undersökningens avsändare gör det lättare för deltagarna att 
framföra eventuella frågor.

Förslag till försättsblad
Enkät för utvärdering av jämställdheten vid
(namn) räddningstjänst

Att verka för jämställda arbetsförhållande är viktigt för (namn) 
räddningstjänst.
Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor att 
arbeta och utvecklas inom vår organisation. Därför vill vi bedri-
va ett aktivt och målinriktat jämställdhetsarbete. 

Syftet med enkäten är att kartlägga den fysiska och psykosociala 
arbetsmiljön ur ett jämställdhetsperspektiv samt att hörsamma 
våra anställdas uppfattningar. För att möjliggöra kartläggningen 
är det viktigt att du fyller i enkäten. Vi vill gärna ta del av dina 
synpunkter.

Du svarar anonymt och alla svar behandlas konfidentiellt. 
Enkätsvaren kommer att bearbetas och analyseras av (namn) 
och presenteras (datum).
En uppföljande enkätundersökning genomförs sedan i (månad, 
år). De två undersökningarna kommer därefter att jämföras.

Placera ifylld enkät i medföljande kuvert och kom ihåg att för-
segla det. 
Kuvertet lämnas till (namn eller plats)
senast den (datum).

Tack för din medverkan!

Med vänlig hälsning, (Ansvarig)

För eventuella frågor kontakta (kontaktuppgifter)

Nuvarande befattning: ..........................................................................
o Kvinna o Man
o Deltidsanställd o Heltidsanställd o Annat
Ålder:  o <29 o 30-49 o >50
    
Den fysiska arbetsmiljön
1. Anser du att verktyg, maskiner och övrig materiell arbetsut-
rustning är anpassad för både kvinnor och män?
o Ja o Delvis o Nej o Vet ej
Kommentar: …………………………………………………………
……...........…………………………........................................................

2. Anser du att beklädnad och skyddsutrustning är anpassad 
(storlekar/justerbarhet) för både kvinnor och män?
o Ja o Delvis o Nej o Vet ej
Kommentar:.............................................................................................
....................................................................................................................

3. Anser du att lokaler och personalutrymmen är anpassade för 
både kvinnor och män?
o Ja o Delvis o Nej o Vet ej
Kommentar: ............................................................................................
....................................................................................................................

4a. Anser du att träningsverksamheten är anpassad för både 
kvinnor och män?
o Ja o Delvis o Nej o Vet ej
Kommentar: ............................................................................................ 
....................................................................................................................

4b. Vilka är de vanligaste träningsformerna på arbetsplatsen? 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
....................................................................................................................

4c. Finns det någon träningsverksamhet som du saknar på arbets-
platsen? ....................................................................................................
....................................................................................................

Den psykosociala arbetsmiljön
5a. Anser du att gemenskapen på arbetsplatsen påverkas om det 
ingår både kvinnor och män i arbetslagen? 
o Positiv påverkan o Negativ påverkan
o Både positiv och negativ påverkan o Ingen påverkan
o Vet ej
Kommentar: ............................................................................................ 
....................................................................................................................
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5b. Anser du att stationsarbetet påverkas om både kvinnor och 
män ingår i arbetsgruppen? 
o Positiv påverkan o Negativ påverkan
o Både positiv och negativ påverkan o Ingen påverkan
o Vet ej
Kommentar: ............................................................................................
....................................................................................................................

5c. Anser du att arbetet under larm påverkas om både kvinnor 
och män ingår i arbetsgruppen? 
o Positiv påverkan o Negativ påverkan
o Både positiv och negativ påverkan o Ingen påverkan
o Vet ej
Kommentar: ............................................................................................
....................................................................................................................

6a. Anser du att det finns specifika fördelar med kvinnliga brand-
män? 
o Ja o Nej o Vet ej
Kommentar: ............................................................................................
....................................................................................................................

6b. Anser du att det finns specifika fördelar med manliga brand-
män? 
o Ja o Nej o Vet ej
Kommentar: ............................................................................................
....................................................................................................................

6c. Anser du att det finns specifika fördelar med att kvinnliga och 
manliga brandmän ingår i samma arbetslag? 
o Ja o Nej o Vet ej
Kommentar: ............................................................................................
....................................................................................................................

7a. Hur upplever du stämningen och jargongen på arbetsplatsen?
o I huvudsak positiv o I huvudsak negativ o Vet ej
Kommentar: ............................................................................................
....................................................................................................................

7b. Anser du att stämningen och jargongen på arbetsplasten är 
lämplig för både kvinnor och män? 
o Ja o Nej o Vet ej
Kommentar: ............................................................................................
....................................................................................................................

8a. Trivs du på arbetsplatsen? 
o Ja o Nej o Vet ej
Finns det särskilda orsaker till detta: .................................................
....................................................................................................................

8b. Trivs du i ditt arbetslag?
o Ja o Nej o Vet ej
Finns det särskilda orsaker till detta: .................................................
....................................................................................................................

Mobbning, sexuella trakasserier eller trakasserier på grund av 
kön
9. Upplever du eller har du upplevt något av följande på din 
arbetsplats:

Ja Nej Har förekommit,     
men upphört Vet ej

a. mobbning?

b. en sexistisk eller 
könskränkande jar-
gong?

c. Osynliggörande 
eller förlöjligande vid 
möten eller insatser 
som du tror har med 
ditt kön/sexualitet att 
göra?

d. Osynliggörande 
eller förlöjligande vid 
möten eller insatser 
av kolleger som du 
tror har med kön/sex-
ualitet att göra?

e. bilder, tidningar, 
almanackor, skärm-
släckare och liknande 
av sexuell karaktär?

f. ovälkomna kom-
mentarer och lik-
nande om din person 
eller ditt utseende?

g. obehaglig och oväl-
kommen beröring.

Kommentar: ............................................................................................
....................................................................................................................
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10. Om du svarat Ja på någon av ovanstående frågor: (fortsätt 
annars till fråga 11.) 

Ja Nej Vet ej

10a. Har du informerat någon överord-
nad/ansvarig om att det förekommer/har 
förekommit mobbning, sexuella trakasserier 
eller trakasserier p.g.a. kön på arbetsplatsen?

10b. Har åtgärder vidtagits?

10c. Har arbetsinsatsen/ arbetsmiljön 
påverkats negativt av trakasserierna/ det 
ovälkomna beteendet?

10d. I vilka situationer förekommer/förekom trakasserierna eller 
det ovälkomna beteendet?
o I det dagliga arbetet o Under utbildningen
o På fester o På fritiden
Kommentar: ............................................................................................
....................................................................................................................

Förebyggande arbete
11a. Känner du till arbetsplatsens jämställdhetsplan och hand-
lingsplan mot sexuella trakasserier? 
o Ja o Nej
Kommentar: ........................................................................................
...................................................................................................................
11b. Har du tagit del av dessa?
o Ja o  Nej o Vet ej
Kommentar: ........................................................................................
....................................................................................................................

12a. Känner du till syfte och mål med arbetsplatsens jämställd-
hetsarbete?  
o Ja o Nej o Vet ej
Kommentar: ............................................................................................
....................................................................................................................

12b. Önskar du mer information om jämställdhetsfrågor och om 
arbetsplatsens jämställdhetsarbete?
o Ja o Nej o Vet ej
Kommentar: ............................................................................................
....................................................................................................................

13. Anser du att det är viktigt med en jämställd arbetsplats? 
o Ja o Nej o Vet ej
Kommentar: ............................................................................................
....................................................................................................................

14. Har du några förslag till hur (namn) räddningstjänst kan 
arbeta med jämställdhet? Vi vill gärna ha dina synpunkter och 
kommentarer!
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
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