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INFORMATION OM 

Jämställdhetsintegrering inom 

Räddningstjänsten 
Ett projekt med målsättning att skapa förutsättningar för kommunal räddningstjänst att ge 

jämställd och bra service på lika villkor och därmed förhindra olyckor och skadeverkningar. 
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Inledning  

Hållbar jämställdhet (HåJ) är en del av SKL:s stöd till jämställdhetsintegrering i 

kommuner, landsting och regioner. Syftet är att ge medlemmarna stöd till 

verksamhetsförbättring för att kunna ge likvärdig service till kvinnor, män, pojkar och 

flickor. Ett av de projekt som finansierats av HåJ är Jämställdhetsintegrering inom 

Räddningstjänsten (JiR).  

 

Målsättningen med JiR är att skapa förutsättningar för kommunal räddningstjänst att ge 

jämställd och bra service på lika villkor. Detta är ett viktigt steg på vägen till att nå målet 

med uppdraget att förhindra olyckor och minimera skadeverkningar. Enkelt uttryck kan 

man säga att jämställdhetsintegrering handlar om att integrera jämställhetsperspektivet i 

all planering, genomförande och uppföljning av sin verksamhet. 

 

Inom ramen för projektet har flera lokala och gemensamma aktiviteter genomförts. 

Genom den här informationen vill vi visa på goda exempel på hur man kan förbättra sin 

verksamhet. Vi hoppas att detta ska ge er inspiration till att utveckla er verksamhet mot 

en bättre och mer likvärdig service. 

 

Trevlig läsning!  
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För statistik  

För att säkerställa att räddningstjänsten riktar sina förebyggande insatser till rätt 

målgrupper, och på så vis ger alla medborgare möjlighet till likvärdig och bra service är 

möjligheten att föra statistik över vilka som skadas i olyckor ett bra stöd. Genom JiR finns 

nu möjligheten för räddningstjänsten att i sin insatsrapport kunna rapportera in kön och 

ålder för samtliga olyckor. Denna förändring skapar förutsättningar för att lyckas bättre i 

arbetet med att stärka brandskyddet.  

För mer information: Nina Bergström Brandkåren Attunda och Henrik Nyberg Räddningstjänsten 

Norrtälje  

 

Gör analyser  

Statistiken hjälper räddningstjänsten att göra analyser kring vilka som dör i bränder. I ett 

av delprojekten inom JiR har trafikverkets systemanalys för minskning av dödsolyckor i 

trafiken har anpassats till en systemanalys för minskning av dödsbränder. Underlaget till 

analysen är hämtat från MSB:s databas för dödsbränder. Syftet med analysen är att få 

fram åtgärder med störst potential att minska antalet omkomna.  

För mer information: Nina Bergström Brandkåren Attunda 

 

Utbilda personalen 

Målet med att genomföra utbildningsinsatser för personal på ledningsnivå inom 

organisationen är att öka kunskapen om jämställdhet, och på så sätt öka jämställdheten i 

servicen till medborgarna. Föreläsningar har varvats med diskussioner om 

organisationens arbetsätt och vilka utvecklingsområden finns.  

För mer information: Lina Holgersson och Katarina Lindén Södertörns Brandförsvarsförbund 

 

Ställ krav vid upphandlingar 

Räddningstjänsterna i Sverige lägger varje år stora summor pengar på upphandlingar av 

varor och tjänster. Målet med upphandlingsprojektet är att ta fram ett material som ska 

underlätta för räddningstjänsterna att, där det är lämpligt, ställa krav på jämställdhet hos 

leverantörerna och på deras produkter. Syftet är att öka förståelsen för de möjligheter 

som finns att påverka samhällsutvecklingen med hjälp av utökade upphandlingskrav och i 

förlängningen att kunna erbjuda en ännu bättre och mera jämställd räddningstjänst. 

För mer information: Emma Dahlgren Brandkåren Attunda  

 

Kvalitetssäkra verksamheten 

Kvalitet beskrivs ofta som förmågan hos en vara eller tjänst att motsvara eller överträffa 

kundens förväntningar. I projektet har styrsystemet för kvalitetsarbetet 

jämställdhetsintegrerats vilket innebär att de tjänster som räddningstjänsten levererar 

tillgodoser kvinnor och mäns samt pojkar och flickors behov likvärdigt. Detta har 

applicerats på all säkerhetsutbildning för skolelever. Fortsatt arbete med hjälp av analys 

kan ske för att ytterligare förfina styrning, genomförande och utvärdering. 

För mer information: Ulf Lago och Samuel Andersson Räddningstjänsten Östra Götaland 
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Gör uppföljning med hjälp av MakEQuality 

MakEQuality är ett processmätverktyg som ska vara ett stöd i processen med att 

jämställdhetsintegrera verksamheten. Verktyget mäter inte om organisation är jämställd 

eller inte, däremot ger det indikationer på hur väl det går med organisationens utveckling 

mot en mer jämställd verksamhet. Det databaserade verktyget är helt kostnadsfritt och 

kräver bara en inloggning och tid för att fylla i olika mål och delmål, som sedan skapar en 

resultatrapport som visar på hur väl det går med processen. Genom verktyget kan man 

jämföra sig med andra räddningstjänster, men också följa förändringen över tid inom den 

egna organisationen.  

För mer information: Mirja Harryson SKL 

Makequality: http://makequality.se 

 

Gör uppföljning på ett specifikt område  

Flera räddningstjänster arbetar med ett brett säkerhetsuppdrag, där det ingår att skapa 

trygghet i kommunen. En kundundersökning av initiativet Ungdomar för trygghet i 

Karlstad har gjorts, för att ta reda på hur det utförda uppdraget upplevs av andra 

ungdomar och framför allt, om det är någon skillnad mellan flickor och pojkar. Utifrån 

denna undersökning har man sedan genomfört en 4R-undersökning för att kartlägga och 

analysera verksamheten ur ett jämställdhetsperspektiv.  

För mer information: Magnus Lundqvist, Räddningstjänsten Karlstadregionen  

http://makequality.se/
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Vi ingår i JiR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vill du också förbättra din verksamhet? 

www.jämställ.nu 
 


