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Inledning 
Denna rapport är en delutvärdering av projektet ”En brandstation för alla” (BFA) som pågår 
i Räddningstjänsten Syd mellan 2011-2015, med finansiering av MSB.  

Rapporten görs på uppdrag av Räddningstjänsten Syd och tar fokus på frågor som ”Vad har 
hänt hittills?”, ”Hur känns det inför det sista året av BFA?”, ”Vilka är de största 
utmaningarna framåt?”, ”Vad kan vi lära av arbetet hittills?”. Rapporten tar således sikte på 
att göra ett underlag till en avslutande utvärdering efter projektets avslutande, men också att 
bidra med kunskaper som kan ha bäring på det sista årets verksamheter, liksom att lyfta fram 
lärdomar som kan vara till nytta för kommande projekt.  

Rapporten är utförd av Lena Grip, lektor i kulturgeografi vid Karlstads universitet. Inom 
projektet GeRd – den genuskodade räddningstjänsten1 har projektet följts från starten, och 
föreliggande rapport baseras därför på intervjuer och observationer som gjort under hela 
projektets gång samt material i form av årsplaner och redovisningar. Intervjuer har också 
genomförts med tre personer ur styrgruppen och tre stycken styrkeledare inför denna 
delutvärdering. 

Inledningsvis belyses i denna rapport projektutlysningens bakgrund. Efter detta läggs fokus 
på Räddningstjänstens Syds arbete med projektet. Först utifrån olika dokument så som 
ansökan till projektet och årliga projektplaner och sedan utifrån intervjuer och observationer. 
Detta följs av en kortare genomgång om forskning kring framgångsfaktorer för 
jämställdhetsarbete. Utifrån tidigare forskning och arbetet inom BFA görs sedan en 
sammanställning av viktiga lärdomar från projektet hittills, samt saker att tänka på inför det 
sista året av projektet. 

Bakgrund 
MSB utlyste 2010, som en del i sitt arbete med ett handlingsprogram för jämställdhet och 
mångfald i det kommunala säkerhetsarbetet2, pengar för räddningstjänster i Sverige att söka 
med målet att skapa en ”mönsterstation”. Stationen som skulle få tilldelningen av 100 000 
kronor i fem år skulle ”dels vara ett gott exempel för andra att ta efter, dels kunna fungera 
som en plattform för utvärdering av pionjärsatsningar rörande jämställdhet och mångfald 
inom räddningstjänsten.”3 I utlysningstexten står också att stödet är tänkt att starta ett mer 
långsiktigt arbete och att den räddningstjänst som får stödet förväntas fortsätta ett aktivt 
jämställdhets- och mångfaldsarbete även efter projekttidens slut. Stödet ska användas till 
både lång- och kortsiktiga åtgärder för att nå målet med projektet.  

1 Mer info om projektet finns på www.kau.se/gerd  
2 ”Handlingsprogram för ökad jämställdhet och mångfald i det kommunala säkerhetsarbetet”, Axelsson 2009 
3 ”En brandstation för alla - utlysning av utvecklingsmedel för åren 2010-2014” www.msb.se 2014-01-28 
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Nio stycken räddningstjänster skrev en ansökan till projektet, varav fyra gick vidare till en 
fördjupad bedömning4. Räddningstjänsten Syd var den räddningstjänst som i november 2010 
beslutades få projektet. Räddningstjänsten Syd lämnade i första läget in en ansökan där man 
hade för avsikt att genom projektet utveckla station Rosengård till en heltidsstation, med 
fokus på att anställningar utifrån kön, språk- och kulturkompetens5. I augusti 2010 skickade 
man dock in en reviderad ansökan som istället gick ut på att fokusera på station Lund och att 
där skapa en mer numerärt jämställd organisation samt att bli ett utvecklingscentra för 
mångfald och jämställdhet. Anledningen till att man valde att revidera sin ansökan anges i 
den reviderade ansökan vara på grund av ”ytterligare överväganden” där man såg att man 
hade förutsättningar att utifrån projektet jobba vidare med ett arbete man redan startat, som 
gick ut på att placera kvinnlig utryckningspersonal till två stationer. Detta koncept skulle 
ytterligare stärkas på station Lund genom BFA-projektet.6 Det fanns dock påtryckningar 
även från MSB om att man skulle tänka om i sin ansökan. Det var den reviderade ansökan 
som beviljades medel från MSB. 

BFA i Lund 

Målsättningar 
Ansökan utgår från Räddningstjänsten Syds långsiktiga viljeinriktning7 som anger att man vill 
nå visionen om ett olycksfritt samhälle, skapa förutsättningar att uppnå en 
personalsammansättning som bättre speglar det samhälle de verkar i, samt möjliggöra för alla 
anställda att vara respekterade och värdefulla, oavsett kön, bakgrund, religion, 
funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Utifrån dessa övergripande målsättningar har två 
specifika målsättningar med projektet formulerats. Det ena är att öka antalet heltidsanställda 
kvinnor från fyra till 16. Den andra målsättningen handlar om att: 

skapa ett kompetenscentra där personal inom Rsyd kan stärka sin kompetens genom att arbeta och 
utbildas i framtidens räddningstjänstfrågor, både operativa frågor men också i boendesäkerhet och 
medborgarkommunikation i olika utvecklings/arbetsgrupper.8 

Man skriver också i ansökan att det är ”angeläget att berörd personal är involverad och 
delaktig i uppbyggnaden av en brandstation för alla”. 

4 ”Informationsbrev om ’En brandstation för alla’”. MSB 2010-08-31 
5 ”En brandstation för alla, ansökan om utvecklingsmedel” Räddningstjänsten Syd 2010-04-22 
6  ”Komplettering till ansökan ’En brandstation för alla’”. Räddningstjänsten Syd 2010-08-03 
7 ”En räddningstjänst för alla. Räddningstjänsten Syds långsiktiga viljeinriktning och mål för att möta det mångsidiga 
samhället”. Räddningstjänsten Syd 2009-10-09, version 2.0 
8  ”Komplettering till ansökan ’En brandstation för alla’”. Räddningstjänsten Syd 2010-08-03 
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I den målbild för 2015 som skrivs fram i ansökan beskrivs bland annat att man ser framför 
sig en jämn könsfördelning med 60 % kvinnor på mönsterstationen, att mångfalden är synlig 
och att man har en blandad åldersfördelning, att man har många valmöjligheter utifrån kön 
och mångfald i sin rekrytering, att man har goda verktyg för att förhindra diskriminering, 
möjlighet till individuella lösningar för arbetstagarna, att man har utrustning som passar alla 
samt att man är en förebyggande räddningstjänst. 

Projektplaner 

Projektplan 2011 
2011 startades projektet i Räddningstjänsten Syd, med säte och fokus på Station Lund. Under 
de första månaderna av projektet rekryterades en projektledare. Projektledaren rekryterades 
inte från den närmsta interna organisationen och ägnade stor del av första året till att lära 
känna organisationen samt att åka runt och informera om projektet internt. Man skriver i 
projektplanen att man vill göra BFA väl känt i Räddningstjänsten Syd.9 

I projektplanen för 2011 har man en målbild om att under projekttiden nå ”en jämställd 
fördelning i tre av fem operativa schemalag på distrikt Lund år 2015”, det vill säga att det ska 
vara lika många kvinnor som män i arbetslagen. Målen om de jämställda arbetslagen har 
sedan funnits med som mål genom hela projektet. Numerär jämställdhet har stort fokus på 
alla plan och det skrivs också ”Att arbeta i en jämställd grupp är det primära i detta projekt”, 
vilket sätter fokus på den enskilde medarbetarens upplevelser och erfarenheter. En tanke 
fanns i denna projektplan att alla operativa medarbetare på station Lund skulle rotera in i 
olika arbetsgrupper samt i en projektgrupp kring BFA. Dessa grupper skulle också i 
möjligaste mån vara numerärt jämställda, just för att alla skulle få en erfarenhet av att jobba 
med personer av motsatt kön. Arbetsgrupperna, som alltså utgjorde fokus för jämställdhets- 
och mångfaldsarbetet, var Metod och teknik, Informationsspridning samt Kompetensutveckling. 
Metoder för att uppnå en jämställd arbetsplats beskrivs i projektplanen för 2011 vara att 
jobba med metod och teknikutveckling, mentorsarbete, jämställdhetsutbildning och prova-
på-aktiviteter. 

Projektplan 2012 
I projektplanen för 2012 ligger målet om tre av fem numerärt jämställda arbetslag kvar som 
målsättning till 2015, men nu finns också målen om att man vill ha en god arbetsmiljö samt 
att arbetsplatsen ska vara fri från diskriminering och kränkande behandling med10. Metod och 
teknik, Informationsspridning samt Kompetens- och jämställdhetsutveckling är de arbetsgrupper som är 
formade för att arbete mot projektets mål. Metoder för att uppnå en jämställd arbetsplats 
som lyfts upp i projektplanen för 2012 är prova-på-dagar, inrätta mentorskap, samt att 

9 ”Projektplan 2011. En brandstation för alla”. Linda Granqvist 
10 ”Projektplan 2012. En brandstation för alla”. Linda Granqvist 
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utbilda ”ambassadörer” från den operativa verksamheten för att jobba med 
attitydsförändringar i sina arbetslag. Ambassadörer föreslås vara styrkeledare samt en 
medarbetare i varje arbetslag och dessa skulle driva jämställdhetsarbetet vardagligen på 
distriktet. 

Projektorganisationen beskrivs i denna projektplan likt föregående år bestå av en 
projektgrupp där 4-8 operativa medarbetare ska roteras in. Arbetsgrupperna arbetar under 
projektgruppen. 

Projektplan 2013 
I projektplanen för 2013 ligger projektmålen fast från föregående år. I denna plan är de olika 
arbetsgrupperna för projektet dock förändrade och kallas nu Delprojekt 1,2,3,4, 
Kompetenshöjning samt Målgruppsinriktade aktiviteter. De olika delprojekten handlar om 
Konceptbrandbil, Hållbar arbetsmiljö – Friska medarbetare, Förslagslådan och 
Dörrforcering. I denna arbetsplan vill man också utföra ett pilotprojekt kallat ”The Drip” 
som via casebaserad utbildning av personer i arbetsledande funktioner, ledningsgrupper samt 
distriktschefer ”syftar till synliggörande av normer, hanterandet av härskartekniker och 
främjandet av god arbetsmiljö”11. Andra metoder för arbetet är prova-på-dagar och 
mentorskap. 

Projektorganisationen för 2013 är något förändrad sett till tidigare år. Nu finns inte längre 
någon projektgrupp beskriven, utan arbetet i de olika arbetsgrupperna koordineras av 
projektledaren själv. 

Projektplan 2014 
Även i projektplanen för 2014 ligger projektmålen fast. I denna 
plan framträder dock ett jämställdhetsintegrativt angreppssätt på 
arbetet. I planen skrivs att ”En Brandstation för alla har som 
uppgift att leda, fördela, granska och utvärdera arbetet i de olika 
aktiviteterna under 2014”12, vilket antyder att man nu ser de olika 
arbetsgrupperna som en del av Station Lunds ordinarie aktiviteter 
där BFA-projektets uppgift är att se till att dessa fortskrider. De 
olika delprojekten kallas nu Normer/Attityder, Rekrytering, Ergonomi 
och Kommunikation. Inom dessa delprojekt kommer man bland 
annat att jobba med Samtal Om Normer och Attityder (SONA) 
där man avser att fortsatt driva på arbetsmiljöarbetet genom att 

11 ”Projektplan 2013. En brandstation för alla”. Linda Granqvist 
12 ”Projektplan 2014. En brandstation för alla”. Linda Granqvist 

Jämställdhetsintegrering = 
strategi som innebär integrering 
av ett jämställdhetsperspektiv. 
Jämställdhet skall ingå som en 
naturlig del i verksamheten. 
(Källa: ne.se) 
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synliggöra normer och attityder. Man kommer också jobba vidare med intressehöjande 
aktiviteter för yrket som brandman, mentorskap och dörrforcering. Nya aktiviteter för året är 
slangutläggning och intern och extern kommunikation för att synliggöra projektet. 

I 2014 års projektbeskrivning har projektorganisationen åter fått en 
projektgrupp/arbetsgrupp. I denna ingår projektledare, distriktschef, kommunikatör och HR. 
Gruppen har alltså ett tydligare fokus på övergripande ledning än tidigare versioner av 
projektgrupper där man också försökt rotera in operativa brandmän. I planen läggs också fast 
att denna grupp ska träffas en gång i veckan och arbeta tillsammans för att få ”kraft, 
hållbarhet och mer engagemang i projektet, synliggöra projektet och sprida information på 
mer ett strukturerat och tydligt sätt än tidigare”.13 

Sammanfattande reflektioner  
Utifrån ovanstående genomgång framträder några saker som är värda att poängtera. En sådan 
som kommer fram i jämförelsen av ansökningshandlingarna och projektbeskrivningarna är 
att mångfaldsperspektiv och åldersperspektivet verkar ha prioriterats bort till förmån för 
jämställdhetsarbete. Projektet har sedan starten haft ett stort fokus på numerär jämställdhet, 
och i det fokuset verkar de andra frågorna ha fått mindre uppmärksamhet. Man kallar 
numera ”En brandstation för alla” för ett jämställdhetsprojekt. 

Noterbart är också att organisationen för projektet har rört på sig under de olika åren. Redan 
från början har det funnits en idé om att ha en större projektgrupp knuten till projektledaren. 
Detta har dock inte genomförts förrän 2014. 

De olika aktiviteterna som genomförts inom projektet har också skiftat lite under årens gång. 
Genom åren har dock några teman följt med, även om de olika aktiviteterna inom dessa 
områden har skiftat. Ett handlar om teknisk utveckling. Ett annat om att öka intresset för att 
arbeta som brandman bland underrepresenterade grupper. Ytterligare ett tema som funnits 
med på olika sätt sedan projektstarten är internutbildning för att öka kunskap och förståelse 
för jämställdhets, diskriminerings och attitydsfrågor. Detta är också något som lyfts fram i 
intervjuer som något positivt med projektet. De olika utbildningarna menas ha satt fokus på 
jämställdhetsarbetet och normer och attityder, och har bidragit till ett annat tänk kring 
medarbetare och en ökad kunskapsnivå bland medarbetare på alla nivåer.  

I de olika årens aktiviteter kan man ana att jämställdhetsfrågan tappade fart under 2013. De 
olika aktiviteterna under detta år har (i alla fall på ytan) mer fokus på arbetsmiljöarbete än 
jämställdhet. 

13 ”Projektplan 2014. En brandstation för alla”. Linda Granqvist 
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Arbetet med BFA 
Följande avsnitt utgår från det material som samlats in under 2011-2014 genom intervjuer 
och deltagande observationer. Diskussionen har deltats upp i några rubriker utifrån viktiga 
teman som framkommit i materialet. 

Intern och extern kommunikation 
I Intervjuerna framkommer en stor samstämmighet att både den interna och externa 
kommunikationen varit bristfällig. Samtidigt lyfts kommunikation fram som något väldigt 
viktigt för att involvera medarbetarna. Styrkeledarna lyfter fram att många bland 
brandmännen är dåligt informerade om vad som pågår i projektet, och därför också måttligt 
intresserade – det som pågår i BFA berör inte dem. Informationen fungerade ganska bra i 
början, men har sedan blivit sämre och sämre, säger någon. 

Att man från styrgruppen varit missnöjd med kommunikationen ut från projektet blir också 
synligt genom de åtgärder som läggs fram i projektplanen för 2014 där man både involverar 
en kommunikatör i projektgruppen samt har ett fokus på kommunikation som aktiviteter för 
året. 

En förklaring till den bristande interna kommunikationen kan förstås i händelser som skedde 
tidigt i projektet. Ansökan till att få bli ”En brandstation för alla” var inte brett förankrad, 
och när projektet hamnade i Räddningstjänsten Syd uppstod bland vissa en viss irritation 
över detta. Räddningstjänsten Syd har varit framgångsrika i att söka projektmedel från olika 
håll för att jobba med utvecklingsfrågor, men av vissa har detta inte upplevts som något 
positivt, utan man har drabbats av en projekttrötthet. BFA fick ta del av denna 
projekttrötthet, samt irritation från tidigare organisationsförändring, och en del motstånd 
som inte egentligen handlade om projektet som sådant landade ändå projektet. 
Projektledaren informerade i början av projektet brett internt om projektet, och fick då klä 
skott för all kritik mot mer än BFA-projektet i sig, till exempel projekt efter projekt, hur 
processen gått till samt kritik mot jämställdhetsarbetet som sådant.  

Samtidigt som det fanns en viss irritation över projektet internt var intresset utifrån stort. Det 
fanns både ett genuint intresse för det försök att skapa en ”mönsterstation” som man nu 
inlett, och några avundsjuka och missunnsamma blickar från sådana som också sökt projektet 
men inte fått det. Vad gäller både intern och extern kommunikation var alltså pressen på 
projektet ganska hårt inledningsvis. Detta kan vara en förklaring till att kommuniceringen, 
medvetet eller omedvetet, trappades ner efter den första tiden. 

Betydelsen av styrning och ledningens engagemang 
Genom hela projektet har det funnits ett stöd för projektet från den högsta ledningen. 
Räddningstjänsten Syd har till exempel ett dokument godkänt av förbundsdirektör och 
direktionen som lägger fram ett antal mål, däribland att vid rekrytering av brandmän ska 25 
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% vara kvinnor och 25 % ha mångkulturell kompetens och flerspråkighet14. Att distriktschef 
och förbundschef varit engagerade i projektet lyfts i intervjuerna fram som positiva delar. 
Samtidigt har ett stort ansvar för genomförandet av projektet legat på projektledarens axlar. 
Projektledaren var ganska ensam i starten av projektet, men frågor kring projektet bollades 
med delar av styrgruppen. Både i projektplanen och från projektledarens sida fanns en 
önskan om att förstärka projektledningsgruppen. I projektplanen för 2011 skrivs att man 
planerar för att anställa ytterligare en kvinnlig projektmedarbetare, vilket dock inte 
genomfördes. I samma plan skrivs också att man ville ha en större projektgrupp bestående av 
både personer på ledande position samt brandmän som roterar in i projektgruppen. Detta 
genomfördes inte heller fullt ut. Först under 2014 har en ordentlig projektgrupp/arbetsgrupp 
bildats för att driva projektet. Denna nya projektgrupp beskrivs av flera som mycket positiv 
för projektet. 

Om högsta ledningen har stöttat projektet så framkommer det dock i intervjuer att ett passivt 
motstånd har funnits bland vissa mellanchefer, genom att man helt enkelt inte drivit eller 
aktivt stöttat frågan. Först i senare delen av projektet har mellanchefer på ett tydligare sätt 
involverats i projektets mål och också givits ett ansvar för att driva jämställdhetsarbetet. 
Genom detta tydligare ansvar går det inte på samma sätt att ignorera frågan. 

Förutom att projektledaren fått driva projektet ganska ensam har det inte funnits en full 
uppbackning kring praktiska arrangemang. Projektledaren anställdes som en start till och med 
april 2012. När detta datum närmade sig fanns osäkerhet om vad som skulle hända sen. 
Skulle nuvarande projektledare få fortsätta? Ett sådant förfaringssätt stärker inte 
projektledarens legitimitet gentemot övriga organisationen, utan skapar snarare en oro i 
organisationen. Projektgruppen har inte heller förstärkts på det sättet som varit planerat, och 
projektorganiseringen har sett lite olika ut beroende på vad som varit möjligt – inte utifrån 
hur man egentligen hade tänkt sig när det gäller t ex att rotera in brandmän i olika 
projektgrupper. 

Ytterligare en faktor som lyfts fram i intervjuer är att projektet haft mål som inte helt kunnat 
påverkas inom projektet. En sådan sak är rekrytering, som är en viktig och central fråga för 
hela projektet. Rekryteringsgruppen är dock en annan än projektgruppen, varför frågan ligger 
utanför projektets direkta påverkan. Indirekt ligger ju dock frågan inom projektet genom 
påverkan på förhållningssätt och värderingar i rekryteringsprocessen. Någon nämner också 
att projektet inte haft mandaten att hantera personalen, att besluta om personalens 
arbetsuppgifter till exempel. Men den nya organisationen som sjöstattes under 2014 har dock 

14 ”En räddningstjänst för alla. Räddningstjänsten Syds långsiktiga viljeinriktning och mål för att möta det 
mångsidiga samhället”. Per Widlundh, Räddningstjänsten Syd (2009) 
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detta förbättrats. Den nya lokala ledningsgruppen har till viss del mandat att fatta beslut som 
påverkar den dagliga verksamheten på stationen. 

Problemförankring och integrering i ordinarie verksamhet 
Ett annat tema som framkommer i intervjuer är att det saknats en bred förankring av 
projektet. Detta hänger delvis samman med bristande kommunikation om vad som pågår i 
projektet, men också att problembeskrivningen inte förankrats. När ansökan om att få bli 
”En brandstation för alla” gick igenom och projektet hamnade i Lund blev många 
överraskade, därför att man inte vetat om att ansökan skickats in. Detta skapade i sig en 
irritation. Det framkommer också i intervjuer att man inte heller förstått varför man ska 
jobba med detta, och att detta skapat missförstånd om hur problembilden ser ut. Varför ska 
vi jobba med det här, gör vi något fel? Vår räddningstjänst fungerar väl bra som den är? Är 
ledningen missnöjda med oss arbetare? I kombination med den höga målsättning man haft 
om att tydligt ändra könssammansättningen bland brandmännen skapades en osäkerhet bland 
medarbetarna, vilket bidrog till motstånd mot projektet. Det framkommer också att man 
upplevt att det har varit svårt för alla att förstå att de är en del av projektet, att känna 
delaktighet, varför projektet som sådant blivit ointressant för dessa personer. Ett större 
involverande av operativa brandmän önskas. Från ledningens sida ser man också att 
engagemanget i projektet varierat, men upplever att det idag finns ett ganska stort 
engagemang i projektet. 

Som nämndes i föregående avsnitt var inte heller mellanchefer så involverade i projektet från 
början. Projektansökan och problemformulering var inte förankrat heller på denna nivå. Det 
fanns inte då fokus på chefer och betydelsen av chefens agerande. I intervjuer framkommer 
det att i början av projektet, när kritik mot projektet och mångfalds- och 
jämställdhetssatsningar framfördes från brandmän, satt cheferna ibland bara tysta. De satte 
inte ner foten kring vad som var acceptabelt beteende bland medarbetarna, och kom också 
undan med det. Idag finns en bredare förankring på ledningsnivå. 

Både i intervjuer och i projektplaner framkommer att projektet ganska länge fått löpa på som 
ett sidospår och har inte integrerats i ordinarie verksamhet. Det har därför prioriterats lågt i 
medarbetares aktiviteter. Samtidigt har också många projekt pågått parallellt, och det har varit 
svårt att fördela resurser och engagemang mellan dessa olika projekt. I projektplanen för 
2014 syns dock en tydligare inriktning på att integrera arbetet i ordinarie verksamhet. Det 
nämns också i intervjuer att projektets mål nu finns integrerat i verksamhetsplanen, varför 
man inte kan ignorera att jobba med jämställdhetsfrågan på samma sätt som när det upplevs 
som ett projektmål som inte är kopplat till den vardagliga verksamheten på arbetsplatsen.  
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Betydelsen av förberedelser 
Både utifrån observationer, intervjuer och från projektplaner går det att dra slutsatsen att 
projektledningen från början trodde att det skulle gå betydligt lättare att driva projektet än det 
har gjort. I ansökan skriver man till exempel att man under projektets tre första månader ska 
jobba med förankring och planering med berörd chef och personal15. Detta är ett exempel på 
att man inte var förberedd på det motstånd som ganska snabbt visade sig bland medarbetare 
och att förankringen av projektet skulle behöva mycket mer tid än så. Det verkar ha funnits 
en tro på att alla skulle bli glada över projektet och genast kasta sig över att delta, eller i alla 
fall finna sig i att behöva delta. Projektplanerna och intervjuer visar dock att man flera gånger 
fått tänka om kring hur medarbetarna ska involveras och vilka projekt som ska drivas. Ett 
annat exempel på att man inte var förberedd på hur projektet skulle tas emot var att man 
rekryterade en projektledare som inte var bekant med organisationen och vice versa, och att 
denne redan tidigt fick kasta sig in i arbetet utan ordentlig introduktion, förankring och 
utbildning kring jämställdhetsarbete och projektledning. Projektledaren stod dessutom 
ganska ensam i början utan ordentlig support genom till exempel en arbetsgrupp att bolla det 
dagliga arbetet med. 

Att projektet inte var ordentligt förberett, och att betydelsen av förberedelser underskattats, 
har bidragit till att projektet mött på onödigt motstånd och försvårats på ett sätt som hade 
kunnat undvikas. Detta hänger också ihop med problemförankring.  

Tidigare forskning om att arbeta med jämställdhet 
När det gäller metoder eller arbetssätt för ett framgångsrikt jämställdhetsarbete finns det ett 
flertal studier som lyfter upp exempel på detta utifrån olika empiriska studier. Något som 
poängteras i många olika studier är betydelsen av att ledningen driver och stöttar 
jämställdhetsarbetet16. Detta skapar legitimitet för jämställdhetsarbetet och ger ofta en ökad 
tydlighet i vad som anses som målet för organisationen. Wahl m.fl.17 nämner också faktorer 
som betydelsen av att det finns en analys och kartläggning av organisationens 
utgångsläge/genderisering, att arbetet sker långsiktigt men också har kortsiktiga mål för 
kontinuerligt förändringsarbete och att man gör kontinuerliga uppföljningar av 
implementering och effekter. Även Lombardo och Mergaert18 poängterar vikten av att göra 
en diagnos av organisationen innan man sätter igång. De menar också att det är viktigt att ge 
alla aktörer tillräcklig kapacitet men också att personer hålls ansvariga för sina handlingar och 

15 ”En brandstation för alla, ansökan om utvecklingsmedel” Räddningstjänsten Syd 2010-04-22 
16 se t ex Grip (2010), Lombardo & Mergaert (2013), Sjöberg (2012), SKL (2008), Wahl m.fl. (2011), Wahl & Linghag 
(2013) 
17 Wahl, Holgersson, Höök & Linghag. (2011). Det ordnar sig. Teorier om organisation och kön 
18 Lombardo & Mergaert (2013). Gender Mainstreaming and Resistance to Gender training: A Framework for 
Studying Implementation 
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resultat. Även Abrahamsson19 visar med sin studie av könsmönster och förändring i tre olika 
arbetsorganisationer att det är viktigt att genomföra en kartläggning, behovsanalys och 
problemförankring för att nå ett varaktigt resultat. Ett sådant förarbete bör också visa på 
vilka strukturer och mönster som den tänka nya organisationen hotar, så att motstånd på 
olika nivåer kan förutses. I detta finns också stora likheter med annat organisatoriskt 
förändringsarbete20. Några andra faktorer som nämns i olika forskningsrapporter är till 
exempel vikten av kunskap och reflektion hos ledning och medarbetare, delaktighet i hela 
organisationen, samt att frågan får prioritering även i fråga om ekonomiska termer (budget 
och arbetstid)21.  

Sällan fungerar det heller att endast arbeta med en av dessa metoder, utan framgång uppnås 
när ett arbete sker med flera olika metoder parallellt - ett brett förändringsarbete med en bred 
medverkan22. För allt utvecklingsarbete, så som jämställdhetsarbete till exempel, är 
integrering av dessa i den ordinarie verksamheten viktigt.  Sjöberg23 skriver att ytterligare mål 
som får löpa på ”bredvid” ordinarie verksamhet ofta kan upplevas som en börda och 
stressfaktor av personalen. Utvecklingsarbetet blir en isolerad verksamhet som läggs ovanpå 
det som redan görs. 

Utifrån ovanstående sammanställning av faktorer för framgångsrikt jämställdhetsarbete är det 
dock viktigt att konstatera att även om vissa metoder utifrån flertalet studier kan ses som 
främjande för ett jämställdhetsarbete, behöver de inte alltid vara det. Jämställdhetarbete 
befinner sig alltid i en process där oväntade resultat kan uppstå och där strukturer och villkor 
för förändringsarbetet plötsligt kan förändras på grund av omständigheter som inte har med 
själva jämställdhetsarbetet att göra. Olika organisationers utgångsläge inför förändringsarbetet 
är också en faktor som kan förklara olika resultat av liknande metoder24. Olika typer av 
motstånd kan också göra att olika metoder inte uppnår förväntat resultat. Det är viktigt att i 
ett jämställdhetsarbete vara medveten om att detta ofta aktiverar motstånd från både män 
och kvinnor och både som aktivt och passivt motstånd. Det kan handla om aggressivitet och 
hot, men mer vanligt förekommande är mer passiva former som exempelvis tystnad kring 
frågan från ledningen eller att maktobalanser förnekas vilket lägger förklaringar till rådande 
ordning på marginaliserade grupper vilket framställer dem som bristfälliga25. 

19 Abrahamsson (2000). Att återställa ordningen. Könsmönster och förändring i arbetsorganisationer 
20 Wahl m.fl. (2011) 
21 Se t ex Grip (2010) & SKL (2008). 
22 Se t ex Abrahamsson (2000) & Wahl m.fl. (2011). 
23 Sjöberg (2012). Change in the line or alongside 
24 Abrahamsson (2000) 
25 Wahl m.fl. (2011) 
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Viktiga lärdomar utifrån tidigare forskning och arbetet hittills i BFA 
Utifrån genomgången av arbetet med projektet ”En brandstation för alla” kan man se viktiga 
paralleller med tidigare forskning om framgångsrikt jämställdhetsarbete. Dessa paralleller 
pekar på några viktiga lärdomar och slutsatser som kan dras av projektet så här långt. Här 
nedan följer alltså mina tolkningar av projektet. 

En mycket viktig lärdom av projektet är betydelsen av att förbereda för projektet. För att få 
ett fungerande projekt behöver man göra en kartläggning/diagnos och behovsanalys. En 
sådan kartläggning av organisationens utgångsläge visar på strukturer som finns i 
organisationen och är tänkt att visa på vilka strukturer och mönster som den tänka nya 
organisationen hotar, så att motstånd på olika nivåer kan förutses26. För att projektet ska 
landa rätt från början behövs alltså en ordentlig nulägesanalys för att ordentligt känna till sin 
organisation. Min bedömning i projektet ”En brandstation för alla” är att detta till stora delar 
saknades. Därför hade man en något naiv inställning till hur lätt eller svårt det skulle vara att 
driva projektet. Att jobba med jämställdhetsfrågor väcker motstånd, nästan oavsett vilken 
organisation man jobbar med. På station Lund säger man sig ha varit medveten om att man 
skulle möta på motstånd, men att man inte tänkt bry sig om det. Denna inställning visar sig 
ha skapat hinder för ett effektivt och framgångsrikt genomförande av projektet, vilket hade 
kunnat undvikas om man från början gjort en organisationsanalys och tagit motståndet på 
allvar. Till exempel borde projektledaren ha fått bättre stöd i början av projektet, både genom 
utbildning och genom en större projektgrupp. En organisationskartläggning hade också 
kunnat synliggöra projekttröttheten som redan fanns bland medarbetarna och bemöta den 
innan den bidrog till att skapa motstånd mot projektet, liksom till att synliggöra redan 
befintligt missnöje med organisationsförändringar som också spillde över på BFA. Om man 
varit bättre förberedd på motståndet som fanns både mot jämställdhetssatsningen som sådan 
och motstånd som hade med andra faktorer att göra, hade man kunnat bemöta dessa på ett 
annat sätt. Detta har också en nära koppling till problemförankring. Problemet som ska lösas 
genom projektet har nu skapats från ”ovan” och personer på ”golvet” har inte känt sig 
involverade, utan snarare påhoppade som om det var deras fel att organisationen inte är 
jämställd. Många medarbetare har inte förstått varför man alls ska jobba med projektet – vad 
är det som är fel med organisationen som den ser ut idag, vad är problemet? Det har inte 
funnits en bred förankring om att jämställdhet är ett viktigt mål i organisationen och varför. 
För att få en bred förankring av ett projekt och för att det ska ha förutsättningar att starta på 
ett bra sätt, bör förankring ske redan när projektpengarna söks. En viktig lärdom av detta är 
därför att bjuda in medarbetare att delta i samtal kring tänkta projektansökningar, samt att 
sprida informationen internt om vad som är på gång. 

26 Abrahamsson (2000) 
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Detta tar oss då vidare till vikten av intern kommunikation. BFA fick en tuff start genom det 
motstånd som fanns redan från början av projektet. Den interna förankring som var tänkt, 
där projektledaren åkte runt och informerade om projektet för medarbetare, blev ofta ett 
tillfälle för att aktivt och passivt visa upp sitt motstånd. Efter att ha mött det inledande 
motståndet är min tolkning att projektet lite slöt sig kring sin egen kärna, för att alls kunna 
överleva. Endast de som själva var intresserade av jämställdhetfrågorna involverades och 
övriga lämnades tills vidare utanför. Detta har då skapat en känsla av att det funnits ett 
ointresse att göra alla medarbetare delaktiga. Projektet verkar här ha hamnat lite i en situation 
av dubbelt skuldbeläggande där man får kritik när man informerar och försöker involvera 
brett i projektet och kritik när man inte gör det. Viktigt att poängtera här är att föreliggande 
utvärdering inte har studerat den interna kommunikationen som sådan, utan att dessa 
slutsatser bygger på intervjuer av ett urval av berörda. Att man upplever att man inte blivit 
informerad kan ibland handla om att man försatt sig själv i en ”aktiv okunskap”, alltså att 
man inte tar del om information som finns tillgänglig. Denna utvärdering kan inte säga något 
om den information och kommunikation som förekommit, utan bara upplevelsen av den.  

När det gäller ledningen av projektet bekräftar detta projekt tidigare forskning. Om den 
högsta ledningen prioriterar frågan är de också lättare att få legitimitet för arbetet. Samtidigt 
visar denna utvärdering att det är viktigt att detta också sipprar ner till mellanchefer. Den 
högsta ledningen har här ett ansvar att se till att även mellanchefer jobbar för de uppsatta 
målen och har tillräcklig kunskap för att göra det på ett bra sätt. Lombardo och Mergaert27 
nämner kapacitet som viktigt för framgångsrikt jämställdhetsarbete, och i detta ligger att alla 
som praktiskt förväntas jobba för att uppnå målen ska ha tillräckliga resurser i form av 
kunskaper och tid. Men man ska enligt Lombardo och Mergaert också kunna utkräva ansvar 
för det som blir gjort eller inte blir gjort. Även övriga medarbetare i organisationen ska vara 
medvetana om att de ansvarar och kommer ställas till svars för sina handlingar i relation till 
målen.  

Av utvärderingen blir också vikten av att ha en genomtänkt organisation för att driva 
projektet framåt och för de aktiva åtgärderna tydlig. Organiseringen av BFA har under åren 
varierat och verkar först under 2014 ha funnit en ordentligt fungerande form. Men detta 
kopplar också tillbaks till kartläggning och betydelsen av förberedelser av projektet. Kopplat 
till styrningen av projektet finns också frågan om att man behöver ha en bred förankring så 
att projektets fortskridande inte bygger på ”eldsjälars” arbete. Målen för projektet måste på 
ett tydligt sätt vara integrerade i ordinarie verksamhet. Projektplanen för 2014 antyder att 
integreringen finns där. Dock oklart i vilken omfattning. En ordentlig kartläggning som är 
viktig i projektets start kan också enligt Abrahamsson vara viktig för att nå ett varaktigt 

27 Lombardo & Mergaert (2013) 

13 
 

                                                           



 

resultat genom att målen blir förankrade i verksamheten28. Hur det blir med det varaktiga 
resultatet av BFA är något som framtiden får utvisa, men det framkommer i intervjuerna 
vissa farhågor om vad som kommer hända med projektets målsättningar när projektet tar slut 
samt när vissa nyckelpersoner i ledningen slutar sina uppdrag. Detta är viktigt att fundera 
vidare på under sista året av projektet. 

Inför det sista året av BFA 
Inför det sista året av projektet ”En brandstation för alla” kan man börja med att fundera 
över om projektets mål kommer att nås. Det finns i dagsläget mycket som talar för att man 
kommer uppnå det numerära målet med projektet, alltså att ha jämställd fördelning i tre av 
fem operativa schemalag på distrikt Lund år 2015. När det gäller det kvalitativa målet som 
handlar om att ha en god arbetsmiljö fri från diskriminering och kränkande behandling är det 
inte lika lätt att säga. Dels är målet inte på samma sätt mätbart som det första och dels så är 
det på många sätt ett svårare mål att helt uppnå. Och det är inte heller ett mål som man kan 
uppnå och sedan släppa, utan det är ett arbete som måste pågå kontinuerligt, oavsett projekt 
eller inte. 

När det gäller vad jag rekommenderar att man jobbar med det sista året så skulle man kunna 
säga att detta är samma sak som utmaningarna inför sista året av projektet. Det är inte så lätta 
utmaningar, men viktiga för avslutningen och resultaten ska bli bra och varaktiga. 

För att komma så nära målen som möjligt så handlar det första rådet om att rida på en positiv 
våg. Utifrån intervjuerna framkommer att det just nu verkar finnas ett flyt och ett 
engagemang i projektet. Några säger att de börjar se resultat av projektets olika delprojekt, till 
exempel mentorskap och utbildningsinsatser, liksom att rekryteringsprocessen har funnit en 
bra form. Det verkar som om fler än vad som idag är involverade i projektet faktiskt vill få 
vara med. Om det finns en känsla av flyt och engagemang är det viktigt att ta tag i den 
känslan under slutskedaet av projektet. Utifrån intervjuerna framkommer att fler personer 
skulle vilja vara involverade i, eller åtminstone informerade om, projektet. Det vore bra att 
försöka fånga upp dessa personer så att känslan av att vara utestängd från projektet inte 
sprider sig ytterligare. Risken är i så fall att det blir en självuppfyllande profetia: man känner 
sig inte inkluderad och ser därför inte de inkluderingsförsök som görs. 

Här är det också viktigt att jobba ordentligt med framför allt den interna kommunikationen. 
Man måste bli bättre på att sprida vad man håller på med inom projektet. Ingen ska kunna 
säga att man inte vet vad som händer inom projektet, det ska vara känt för alla medarbetare. 

28 Abrahamsson (2000) 

14 
 

                                                           



 

Det är också viktigt att någon har befogenhet att utkräva ansvar för handlingar, både sådant 
som blir gjort och sådant som inte blir gjort. Detta ansvar ligger på olika nivåer, från 
förbundschef till styrkeledare, men där förbundschefen har det högsta ansvaret att delegera 
och se till så att de andra ansvarsutkrävarna gör sitt jobb.   

För att projektet ska bli det varaktiga jämställdhetsarbete som MSB avsåg i sin utlysning är 
det också centralt att man har denna fråga i fokus under det sista året. Projektets olika delar 
behöver integreras i ordinarie verksamhet så att målen i projektet lever vidare oavsett projekt 
och oavsett ledning.  
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