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Bakgrund 

 

Räddningstjänsten i Sverige står inför många utmaningar. Ett säkrare och tryggare 

samhälle, färre olyckor och insatser, ett bredare uppdrag och minskning av hot och våld 

är några exempel på frågor som är nära kopplade till mångfaldsfrågan. Om vi ska klara 

dessa utmaningar, och tillgodose behoven hos våra medborgare, måste vi öka andelen 

kvinnor och medarbetare med annan etnicitet, men också skapa en inkluderande kultur 

där trakasserier och kränkningar inte förekommer.  

 

Syftet är att på ett bättre sätt 

 

- Nå visionen om ett olycksfritt samhälle och de övergripande effektmålen som 

förbundet har fastställt utifrån uppdraget från medlemskommunerna, 

- Skapa förutsättningar att uppnå en personalsammansättning som bättre speglar 

det samhälle vi verkar i, 

- Möjliggöra för alla anställda att vara respekterade och värdefulla, oavsett kön, 

bakgrund, religion, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. 

 

 

Mål 

 

• Skapa en bättre och mer anpassad verksamhet utifrån medborgarnas behov för att nå 

ökad trygghet och säkerhet för vår befolkning. På så sätt bidrar vi till en bättre framtid. 

• Skapa resultat i det förbyggande och operativa arbetet, minska olyckorna och öka den 

enskildes förutsättningar till ett aktivt förebyggandearbete.  

• Öka och attrahera intresset för Räddningstjänsten.  

• Bidra till att skapa ett hållbart arbetsliv för både män och kvinnor. 
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• Vi vill genom en brandstation för alla pröva, testa och förverkliga de tankar och idéer 

som finns både personal och ledning kring jämställdhet och mångfald. Genom det 

arbetet bli ett föredöme och en ledande organisation inom jämställdhet och mångfald 

 

Förutom de övergripande mål för projektet som beskrivs ovan delar vi in varje år i 

delmål för att kunna påbörja arbetet med att göra organisationen redo för en jämställd 

arbetsplats. 

 

Mål 2011 

 

 Etablera en jämställd arbetsgrupp på distrikt Lund. 

 Projektet ”En brandstation för alla” skall vara väl känt inom Räddningstjänsten 

Syd. 

 Uppstart av ett utvecklingsarbete inom metod och teknik. 

 Fastställa koncept för prova på dagar. 

 Etablera mentorskap för nyanställda kvinnliga brandmän. 

 

Aktivitetsplan 2011  

 

Maj-December 

 

Planen presenteras och delas upp i tre perioder år 2011 som följer; januari-maj, maj-

augusti samt september-december. Därefter kommer åren delas upp terminsvis. 

 

Januari-Maj 

 

Uppstartsperiod under tre månader med förankring och planering tillsammans med 

berörd chef och personal. 

Rekrytering av projektledare. 
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Etablering av projektorganisation där man förankrar projektet med berörda parter och 

arbete med femårsplanen. 

Uppstartsperiod för projektledaren där fokus ligger i att lära känna organisationen samt 

arbetsplatsen. I denna period väntas projektledaren (PL) dels medverka i den operativa 

verksamheten en arbetsdag i varje schema på Station Lund samt presentera sig själv 

och kort om projektet för medarbetare i hela förbundet genom att besöka arenor och 

mötesplatser på distrikten, dels för att påvisa en öppenhet gällande projektet och 

skapa samhörighet i den interna miljön samt en förhoppning om en öppen dialog i hela 

förbundet. Dessa besök kommer sedan att ske kontinuerligt genom projektets gång för 

att uppdatera samt låta det gå en röd tråd av samhörighet med medarbetarna genom 

hela processen. Detta för att göra En brandstation för alla ( BFA) väl känt 

Räddningstjänsten Syd. 

 

 

Maj-Augusti 

 

Etablera organisation och arbetssätt såsom förankring i berörda personer på instanser t 

ex MSB, Revinge, forskare i jämställdhets- och genusfrågor, arbetsmiljöverket och 

andra externa aktörer för eventuell medverkan i utvecklingen av metod och teknik 

samt inbjudan till särskilda kompetenser och resurser att medverka i en referensgrupp.  

Här börjar projektledaren titta lite närmare på påbörjade men inte avslutade projekt, 

avslutade projekt samt kommande projekt inom området Metod och Teknik via ett 

genusperspektiv om vad som möjligen behövs kompletteras och vidareutvecklas. Att 

presenteras för styrgruppen senast 31 augusti 2011. Projekt för komplettering och 

vidareutveckling påbörjas i nästa period som startar den 1 september 2011. 

En kvinnlig projektmedarbetare rekryteras för att påbörja sin tjänst den 1 september 

2011.  

Ett mentorarbete påbörjas för erfarenhetsutbyte, stöttning och vägledning åt de 

kvinnliga brandmän som önskar detta vid sin nyanställning. 

Vi kommer här att medverka på en jämställdhetsutbildning samt etablera samarbete 

för erfarenhetsutbyte med redan anställda kvinnliga brandmän för att öka 

kompetensen inom projektet. 
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Prova-på aktiviteter för kvinnor kommer i denna period att diskuteras och planläggas 

för flera tillfällen fram till 2012 i samband med ansökningsdatum till utbildningen SMO. 

Vi planerar tillfällen att i jämställda grupper från Distrikt Lund närvara vid 

terminsstarter och aktiviteter på t ex gymnasieskolor för att synas och genom 

informationsspridning öka intresset för kvinnor att arbeta i räddningstjänst. Till detta 

utarbetas informationsbroschyrer och ”kontakt”-kort för frågor och funderingar kring 

yrket. Vi ser gärna att en man och en kvinna åtar sig arbetet som kontaktpersoner. 

I denna period öppnas också Distrikt Lund upp för besök av de som önskar följa 

projektet ur forskningsperspektiv eller andra intresserade grupper t ex andra 

räddningstjänster, studerande på SMO övriga intresserade medborgargrupper. 

Vi upprättar en kommunikationsplan inför kommande period och aktiviteter. 

 

September-December 

 

Den fasta projektgruppen fokuserar i denna period på informationsspridning ut i hela 

förbundet och framförallt på Distrikt Lund. Vi tittar även på möjligheterna att öppna 

upp informationsflödet till övriga räddningstjänster i Sverige genom olika kanaler.  

Vi arbetar i denna period även mycket aktivt för att sprida Rsyds jämställdhetstänk och 

policy till våra medarbetare. Detta sker i huvudsak parallellt genom ett annat projekt 

Tillämpad Jämställhet i samverkan med BFA. 

Etablera samverkan med Operativ Ledning och Myndighet för Samhällskydd och 

Beredskap (MSB). Här startar vi även upp den jämställda arbetsgrupp projektet skall 

använda sig utav, med medarbetare som roterar in från de operativa schemalagen. 

Arbetsgruppen för metod och teknik har särskilt fokus att under hösten 2011 belysa 

möjligheterna att anskaffa testutrustning och material för att kunna arbeta med de 

projekt som beslutas om. 

Erfarenhetskonferens med förordnade styrkeledare i Lund och kvinnliga brandmän. 

Rekrytera en gruppmedlem att starta sin tjänst VT 2012. 
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Informationsträffar på gymnasieskolor inför prova på dagar. Annonser i tidningar kring 

Malmö-Lund regionen inför prova på dagar. 

”Prova på dag” genomförs inför kommande ansökningstillfälle till SMO. 

 

Kostnader för perioden maj-december 2011 

Aktivitet Kostnad

Erfarenhetskonferens  29-30 september                       50 000

Utbildning/teambildning/utbyte- Resa till Storbritannien 4-5 pers.             80 000

Målgruppsinriktade Prova på dagar och informationsträffar. 30 000

Projektledares lön från 1/5. 290 000

Projektmedarbetares lön från 1/9. 150 000

Marknadsföring och informationsmaterial 50 000

Summa 650 000
      

                          

Förklaring till kostnadsberäkning 

 

Informationsträffar 4 st a 3,5 timmar vardagar med målgrupp kvinnor inom elitidrott 

samt en heldag förlagd på helg där man samlar ihop de starkaste intressenterna från 

informationsträffarna att prova på några av de typiska aktiviteter brandmannayrket 

innebär.  

Kompetensutveckling och teambildning under hösten där projektgruppen samt 

intresserade styrkeledare och en kvinnlig brandman reser till Storbritannien där vi 

besöker Dave Baigent och tar del av hans erfarenheter och tankar kring 

jämställdhetsfrågor. 

 

Arbetssätt 

Att arbeta i en jämställd grupp är det primära i detta projekt. Här är tanken att 

projektgruppen arbetar med de projekt inom Metod och Teknik som föreslagits, 

hanterar situationer, medverkar i aktiviteter samt löser uppgifter tillsammans med 

medarbetare från de olika ”schema” som roterar in i den fasta projektgruppen. Den 

numerära jämställdheten är här mycket viktig. Här använder sig projektgruppen av de 

erfarenheter och resurser som finns på distriktet i första hand. 
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 I andra hand erfarenhetsutbyte eller tester via externa utövare såsom att förslagsvis 

integrera eleverna från lärlingsprojektet eller elever från SMO och då samtidigt bygga 

broar in i räddningstjänsten och skapa nätverkstillfällen för att påbörja det långsiktiga 

arbetet mot en jämställd arbetsmiljö. 

 

Organisation 

Projektgruppen består av en kvinnlig projektledare samt två projektmedarbetare, en 

man och en kvinna, som den fasta gruppen samt operativa brandmän som roterar in 

från sina p-pass för att dels kunna sprida erfarenhet och kompetens och dels medverka 

för att jämställa projektgruppen då mestadels av de medarbetare som roterar in i 

projektgruppen i nuläget är män. 

Styrgruppen är en fast grupp som även den bör bestå av en jämställd sammansättning 

av personer både med anknytning till organisationen samt externa oberoende aktörer. 

Styrgruppen träffas förslagsvis var tredje månad.  

Referensgruppen är en grupp där representanter från samarbetspartners blir inbjudna 

att delta som t ex Genusforskare, MSB-Revinge som har erfarenhet av Metod och 

teknik, arbetsmiljöverket, kvinnliga brandmän samt personal anslutna till exempelvis 

Kommunal och/eller CSK. Gruppen kan vara föränderlig efter projektets art då 

kompetens inom ett specifikt område kommer att krävas för att kunna leverera en 

förutsättning för en möjlig produkt. 

 

Räddningstjänsten Syd   MSB  Extern aktör  

Ledning            Jämställdhetssamordnare Forskare  

Skyddsombud 

Kvinnlig Brandman 
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Här ovan syns bilden av hur organisationen kring projektets målbild skulle kunna se ut. 

I dagsläget finns 39 män och 3 kvinnor i de fem operativa schemalagen. Målet är att 

med hjälp av projektgruppen ”BFA” öppna upp för en mer jämställd arbetsplats och på 

detta sätt nå målet med en jämställd fördelning i tre av fem operativa schemalag på 

distrikt Lund år 2015. 
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Här visas hur förhållandet i projektorganisationen ser ut med projektgruppen som bas 

och de olika grupperna som samarbetar för att skapa förutsättningar för projektets 

målbild. Projektgruppen har ett nära samarbete med styrgrupp samt referensgrupp. 

Referensgruppen är streckad då den är föränderlig och behovsstyrd utefter vilka projekt 

som hanteras. 

Projektgruppen arbetar med Metod och Teknik, Informationsspridning samt 

Kompetensutveckling. 
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