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!
Abstract 

This study har aimed to examine why there are still so few women working full time as firefighters 

in the Swedish municipal firefighting services, even though there has been a political goal for about 

twenty years to increase gender equality in firefighting. The study uses a structured focused 

comparison of two groups of municipal firefighting organizations to compare them against each 

other in order to understand why they differentiate, and identify factors that has made some 

organizations more successful than others. The study uses Lundquist’s (1987) simplified actor 

model’s three factors, understand-can-will, to explain the failed implementation. The study 

concludes that the simplified actor model can be used to explain differences in implementation and 

to identify factors that have led to successful implementation, and that the most important one 

seems to be the understanding of the problem. However, they seem to enable each other in a way 

that makes it impossible to say that they could create successful implementation if one was lost.  

!
Keywords: policy implementation, gender equality, municipal firefighting services, Sweden, the 

simplified actor model.  
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!
1. Inledning 
Räddningstjänsten har länge betraktats som ett yrke uteslutande för män. Idag så vet vi att det inte 

stämmer, men trots detta så lever många kvar i gamla föreställningar om vem som kan eller borde 

vara brandman. Trots att räddningstjänsten nu mer och mer kommer igång med aktivt 

jämställdhetsarbete så är vägen till en jämställd räddningstjänst fortfarande lång. Dessutom är 

jämställdhetsarbete inom räddningstjänsten en ganska så ny företeelse (Glans & Rother, 2007: 9). 

De frågor som räddningstjänsten arbetar med idag är i stort samma som de frågor som polisen och 

försvaret arbetade med för tjugofem år sedan (Glans & Rother, 2007: 9). Gamla värderingar, 

kulturer och föreställningar ligger kvar och skapar medvetna eller omedvetna hinder för 

räddningstjänsten att bli mer jämställd. Detta trots att det sedan 1997 funnits en tydligt uttalad 

politisk vilja att räddningstjänsten ska bli mer jämställd och tydligt spegla det samhälle som den 

opererar i. En samhällsinstitution som känns föråldrad jämfört med det samhälle den verkar i får 

svårare att sköta sitt uppdrag och möta medborgarna. Det gör frågan om hur räddningstjänsten ska 

bli mer jämställd till en viktig och samhällsrelevant fråga som behöver belysas från flera olika håll. 

Implementering sker hela tiden på alla nivåer och det är stor skillnad mellan hur politiska mål är 

formulerade och hur aktören väljer att genomföra dem. Det kan skapa problem eftersom 

beslutsfattaren ofta ha en tanke med målet, och tillämparen i sin tur har en egen tanke. Sedan 

tillkommer dessutom hur den enskilda tjänstemannen uppfattar det. Med det sagt så bidrar den här 

uppsatsen till förståelsen kring policyimplementering kopplat till jämställdhet inom kommunal 

räddningstjänst. Med det som utgångspunkt undersöker studien på vilket sätt lyckad 

implementering skiljer sig från mindre lyckad och vad som egentligen verkar vara 

framgångsreceptet från de räddningstjänster som lyckats med att tänka jämställdhet.  
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1.1 Bakgrund 
Trots att räddningstjänsten redan 1997 fick i uppdrag av regeringen att aktivt arbeta med 

jämställdhet inom yrket så finns det fortfarande mycket få kvinnor som arbetar heltid som 

brandmän. Samma år som jämställdhetsdirektiven från regeringen kom genomfördes projektet 

Brandman – och kvinna. Projektet anställde kvinnor (som klarat minimikraven för att arbeta som 

brandmän, det vill säga godkänt rullbandstest och godkänd läkarundersökning enligt AFS 1995: 1) 

och efter att de genomgått en grundutbildning av räddningstjänsten placerades de ut på sju 

brandstationer inom Stockholmsområdet. När projektet avslutades ansågs nästan alla deltagare 

lämpade att arbeta som brandman. Projektet kom alltså fram till att det inte fanns några egentliga 

hinder för kvinnor att arbeta som brandman, trots att kvinnor tidigare inte ansetts lämpliga på grund 

av t.ex. de fysiska krav som yrket ställer på individen. 2009 antog Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap (MSB) ett handlingsprogram som syftade till att 40 procent av de som nyanställdes 

fram till år 2014 skulle vara kvinnor. Dessutom så var målet att räddningstjänsten ska vara fri från 

diskriminering och kränkningar. Handlingsprogrammet bestod av nio delprojekt som grundar sig på 

de problem som finns med jämställdhet och mångfald inom kommunal räddningstjänst (MSB, 

2013:3). Det finns fortfarande bara några enstaka procent heltidsanställda kvinnor inom kommunal  

räddningstjänst. I början av 2016 fanns det totalt 195 kvinnor som arbetar heltid som brandman av 

totalt 4906 brandmän. Det utgör endast 4 procent av av Sveriges alla heltidsarbetande brandmän 

(MSB, 2016).  

!
Räddningsverket fick uppdraget att utreda vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra 

jämställdheten i kommunal räddningstjänst i regleringsbrevet i januari 1997. I Räddningsverkets 

rapport Brandman – och kvinna? skriver de att det viktigaste när det kommer till att öka andelen 

kvinnor i kommunal räddningstjänst är att det sker en attitydförändring, främst i hur chefer och 

övriga arbetsledare uttrycker sig. Rapporten beskriver att det handlar om att cheferna måste uttala 

tydligt att de är positiva till att anställa både kvinnor och män. Dessutom så menar de att det måste 

komma till information och diskussion kring attityder och förhållningssätt när man anställer 

kvinnor. Detta för att kvinnor både ska ta anställning inom räddningstjänsten, och även stanna kvar 

(Räddningsverket, 1997: 5). Förutom det så menar Räddningsverket att det behövs mer information 

under rekryteringen. Dels för att på ett bättre sätt informera om de krav och förutsättningar som 

finns, och dels för att informera om att det finns alla möjligheter för dem att bli brandmän. 

Räddningsverket vill också ta fram ett stöd för rekrytering som på ett bättre sätt är anpassat till 

jämställdhetslagen. I det ingår att informera sökande om vilka tester som används. Detta eftersom 
!5



Elina Lyckeborg 

kvinnor oftast behöver mer tid på sig än män för att träna upp den fysiska styrkan, särskilt i händer 

och armar. Dessutom skriver de att tester som mäter psykisk styrka oftast saknas, vilket också kan 

missgynna kvinnor i större utsträckning än män. Däremot så skriver de att det inte finns någon 

anledning att ställa andra krav på kvinnliga sökande än på de manliga (Räddningsverket, 1997: 5–

6). Utöver detta så menar de att det är viktigt att det fortsatt forskas på metoder för att utveckla den 

teknik, metoder och materiel som används dagligen inom räddningstjänsten. Räddningstjänsten är 

enligt jämställdhetslagen skyldig att se till att arbetet går att utföras av både män och kvinnor 

(Räddningsverket, 1997: 7). I rapporten betonar de också vikten av diskussion och information 

mellan Räddningsverket och kommunledningar, räddningschefer och andra befäl. De menar att det 

behöver komma till en diskussion kring de uppfattningar och värderingar som finns om det ska 

finnas en chans för räddningstjänsterna att lyckas med att anställa fler kvinnor. De behöver ta 

lärdom av de erfarenheter som finns från räddningstjänsten i andra länder, och de som finns från 

svensk polis och försvarsmakt (Räddningsverket, 1997: 14).  

!
Sverige består av 290 kommuner som har ansvar för en mängd olika lokala frågor och 

samhällsfunktioner, däribland räddningstjänst (SKL, hämtad 2016-11-04). Räddningstjänsten är 

alltså inte en samlad nationell myndighet så som de andra två stora operativa 

krishanteringsfunktionerna, Försvarsmakten och Polisen. Istället har varje kommun ansvar för sin 

egen räddningstjänst, med vissa undantag för kommunförbund eller andra typer av  

räddningstjänstsamarbeten, med endast en gemensam översynsmyndighet, MSB. Det kan antas  

leda till en spridd funktion med svårigheter med att implementera politiska beslut. Dessutom är 

jämställdhetsintegrering och implementering mycket vaga begrepp och det gör politiska beslut av 

den här sorten lätta att ställa sig bakom på pappret. Men det finns ingen specifik strategi kring vad 

det betyder, utan det kan vara olika beroende av politisk ståndpunkt (Callerstig & Lindholm, 2015: 

223). Jämställdhet blir därmed särskilt svårt att implementera i en samhällsfunktion som styrs på 

lokal nivå med endast en nationell tillsynsmyndighet. 

!
!
!
!
!
!
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1.2 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka varför den kommunala räddningstjänsten misslyckats med att 

uppnå det uppsatta jämställdhetsmålet ur ett policyimplementeringsperspektiv. Studien ämnar att 

göra det genom en strukturerad fokuserad jämförelse av två grupper av strategiskt utvalda fall. 

Utifrån detta vill uppsatsen säga något om vad som kan förklara hur implementeringen ser ut idag i 

kommunal räddningstjänst. Modellen utgår från tre kriterier, förstår, kan och vill och används här 

för att öka förståelsen för varför det fortfarande saknas kvinnor inom kommunal räddningstjänst. 

Utöver detta så försöker studien identifiera framgångsfaktorer från de fall som har en högre andel 

kvinnor. 

!
1. 3 Frågeställning !
På vilket sätt skiljer sig implementeringen av den nationellt fastställda jämställdhetspolicyn mellan 

kommunala räddningstjänster med högre eller lägre andel heltidsanställda kvinnor i operativ 

tjänst? Kan vi läsa ut några framgångsfaktorer ur dessa skillnader? !

!
Studien ämnar att besvara frågeställningen genom att använda sig av Lennart Lundquists teori om 

aktörens roll i strukturen, the simplified actor model (1987). Lundquist beskriver tre kriterier för 

lyckad implementering: 1) Förstår tillämparen vad som ska implementeras?; 2) Kan tillämparen 

genomföra beslutet?; 3) Vill tillämparen genomföra beslutet?. Om alla tre kriterier är uppfyllda så 

menar Lundquist att implementeringen lyckats, men saknas någon av kriterierna så kan det förklara 

misslyckad implementering eftersom modellen förutsätter att alla tre kriterier är uppfyllda. 

 

Utifrån detta så är studiens underliggande frågeställningar: Hur ser förståelsen för 

implementeringen ut? Har de möjlighet att implementera? Hur ser viljan ut? 

!
1.4 Avgränsning  
En avgränsning görs genom att fokus enbart ligger på kommunal räddningstjänst, alltså det som i 

folkmun kallas brandkåren. Annan typ av räddningstjänst så som sjöräddning, fjällräddning och 

flygräddning inkluderas inte i studien. Dessutom så fokuserar studien enbart på 

jämställdhetsperspektivet och utelämnar i sin analys egentligen helt mångfaldsperspektivet trots att 

de två ofta är tätt sammanknutna. Studien ämnar jämföra en nationellt fastställd policy från 1997 

med verksamhetsplaner och handlingsprogram som inriktar arbetet 2016 och framåt. Därför blir 
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studiens tidsram på samma gång lång, nästan 20 år, och kort eftersom den bara använder sig av 

dokument som är aktuella från 2016 och ett par år framåt som sitt huvudsakliga empiriska material.  

!
Implementering fungerar i studien som ett paraplybegrepp eller en inramning till studien och till den 

teori som används. Begreppet definieras som förverkligande eller genomförande av politiska beslut. 

Implementeringsbegreppet ramar in Lundquists modell och placerar uppsatsen i ett redan 

existerande forskningsfält. Jämställdhetsbegreppet definieras delvis olika av olika parter. Här 

definieras det som att det handlar om att kvinnor och män ska ha (och i tanken har) samma 

rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet. Sägs ofta enligt 

jämställdhetsintervallet vara uppnått när andelen kvinnor respektive män i en grupp är 40/60 

procent, eller i alla fall en procentsats i närheten av det (MSB, 2013: 4).  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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2. Teoretiskt ramverk 
Under flera decennier har statsvetare påpekat problemet med att politiska beslut ofta inte genomförs 

som de ska och att lösningen på detta torde vara att inte se politik och förvaltning som separata 

enheter åtskilda från varandra utan istället se dem som sammankopplade (Sannerstedt, 2001: 19). I 

en numera klassisk bok från 1973, Implementation, identifierar Pressman & Wildavsky den 

politiska roll som förvaltningen har när politiska beslut ska implementeras i verkligheten. De 

identifierar också olika typer av problem rörande implementering och vilket utrymme dessa får 

(Sannerstedt, 2001: 18). Implementeringsproblemet innebär svårigheter med att omvandla politiska 

beslut till politisk verklighet. Alltså att de politiska beslut som tas inte genomförs så som de avsetts 

genomföras (Sannerstedt, 2001: 19). Det, menar Sannerstedt, förutsätter att beslut bör genomföras 

enligt beslutsfattarnas intentioner, samt att det bör vara så att politikerna beslutar och förvaltningen 

genomför. Författaren motiverar detta med att det på ett enkelt sätt kan förankras i demokratisk teori 

eftersom demokrati förutsätter att medborgarna, eller deras politiskt valda representanter, fattar de 

politiska besluten och att förvaltningen respekterar och genomför dem (Sannerstedt, 2001: 19). 

Dock så bör förvaltningen inte reduceras till att alltid blint verkställa besluten, utan den har stora 

friheter att själva utforma hur det ska genomföras. Sannerstedt skriver: ”Denna huvudregel utesluter 

inte att i enskilda fall besluten kan ges en mindre lyckad utformning eller få oönskade 

konsekvenser” (2001: 19).  

!
Sättet att se på relationen mellan beslutsfattare och tillämpare varierar mellan olika framställningar. 

Man kan i huvudsak se tre stycken olika statsvetenskapliga skolor eller perspektiv (Sannerstedt, 

2001: 21). Det första perspektivet kallas det traditionella och utgår från att beslutsfattaren styr och 

tillämparen följer. Tillämparen förväntas anpassa sitt handlande efter beslutsfattarens intentioner 

(Sannerstedt, 2001: 21). Det traditionella perspektivet ser förvaltningen som ett instrument för 

beslutsfattarna. Grunden är här rationalistisk (Sannerstedt, 2001: 21).  

!
Det andra perspektivet representerar en antites till det första och presenterar tanken på 

närbyråkrater, eller street-level bureaucrats och lanserades 1980 av Michael Lipsky (1980). Teorin 

handlar om alla som på olika sätt och nivåer arbetar med människor. Ett typiskt exempel på en 

närbyråkrat är lärare, poliser, människor inom rättsväsendet, socionomer, vårdpersonal och 

tjänstemän inom offentlig sektor. Alltså är en närbyråkrat en offentligt anställd som interagerar med 

medborgare i sitt arbete och vars arbete är präglat av olika nivåer av sekretess eller diskretion 
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(Lipsky, 1980: 3). Trots att de ofta anses ha lågstatusjobb så menar Lipsky att det egentligen är de 

som producerar det som staten bestämt och att varje möte med en närbyråkrat representerar en del 

av policyimplementeringen eftersom de verkar som en förlängning av statens kontroll (1980: 3). 

Lipskys tes är att dessa människor har så pass stor handlingsfrihet i vardagsarbetet att det är de som 

i själva verket formar politiken inom sitt specifika område, inte politikerna. Politiken formas då 

alltså inte uppifrån och ned, utan nedifrån och upp när tjänstemän möter servicekonsumenter 

(Sannerstedt, 2001: 22). Lipsky menar också att närbyråkrater har så många arbetsuppgifter att de 

tvingas rutinisera och ordna upp sitt arbete och detta gör det svårt för politiker att styra och 

kontrollera sådan verksamhet eftersom de saknar kompetens i frågorna (Sannerstedt, 2001: 22). 

Tesen är att närbyråkraterna decentraliserat utformar innehållet i politiken, medan beslutsfattarna 

fortfarande utformar förutsättningarna för verksamheten, till exemplet genom fördelning av resurser 

(Sannerstedt, 2001: 23).  

!
Som ett mellanting mellan dessa två perspektiv finns det tredje perspektivet som betonar vikten av 

nätverk av aktörer för utformningen av politiken. Politiken implementeras här i samspel mellan mer 

eller mindre engagerade aktörer. Dessa aktörer kan vara statliga, kommunala eller privata. 

Implementeringsprocessen påverkas hela tiden av förhandlingar eftersom de olika aktörerna har 

delvis samma, delvis olika intressen. Dessa nätverk av aktörer kallas ibland för 

implementationsstrukturer och möjliggör för många olika parallella processer vilket gör att de ses 

som effektiva lösningar på implementeringsproblematik (Sannerstedt, 2001: 23–24).  

!
Implementeringsproblemet innebär som sagt att de beslut som tas på politisk nivå inte genomförs av 

förvaltningen på det sätt som beslutsfattarna avsett det (Sannerstedt, 2001: 28). När det gäller 

implementering eller bristande implementering är det inte alltid beslutsfattarens roll som bör 

studeras utan istället kan tillämparens roll belysas för att öka förståelsen (Sannerstedt, 2001: 29).  

!
Lennart Lundquist (1987) har formulerat en grundläggande tankemodell som belyser tillämparens 

roll i policyimplementering. Han beskriver en modell som fokuserar både på aktören och strukturen. 

Lundquist skriver: ”In some cases it can be difficult to draw clear-cut boundaries between the 

individual and the organization” (Lundquist, 1987: 42). The simplified actor model beskriver tre 

ovanstående delar som kriterier som ska vara uppfyllda för att tillämpningen av ett beslut ska ses 

som lyckad (Lundquist, 1987: 43). 
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!
 1. Förstår tillämparen vad som ska genomföras?; 

 2. Kan tillämparen genomföra beslutet?; 

 3. Vill tillämparen genomföra beslutet? (Lundquist, 1987). 

Figur 1. The simplified actor model (Lundquist, 1987: 42).  

!
Förstår tillämparen vad som ska genomföras? Lundquist hänvisar till aktörens förmåga att förstå 

sig själv och sin omvärld på ett mer eller mindre komplett och fullständigt sätt. Det gäller också för 

tillämparens förmåga att på ett mer eller mindre komplett och fullständigt sätt förstå det beslut som 

ska implementeras (Lundquist, 1987: 43). Det innebär också att styrningen bör vara entydig. Ju 

mindre tolkningsutrymme som lämnas desto bättre är det för implementeringen (Sannerstedt, 2001: 

29). Det betyder att förståelsen kan handla om en massa olika saker, hur en enskild tjänsteman 

uppfattar beslutet, hur en hel organisation uppfattar det och om de inser behovet av utbildning, till 

mindre saker som språkbruk, symboler eller annat liknande. Med det sagt så sker implementering 

alltså hela tiden på olika nivåer. Det gör implementering till ett komplext studieobjekt eftersom att 

det kan sägas korsa sig självt flera gånger om. Förståelsen måste därför finnas på alla nivåer för att 

kriteriet ska uppfyllas.  

!
Kan tillämparen genomföra beslutet? Har tillämparen förmåga att genomföra beslutet? Här hänvisar 

Lundquist till aktörens förmåga att påverka och förändra sin omvärld (1987: 43). Det förutsätter att 
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tillämparen har de faktiska resurser som krävs för att implementera beslutet. Det har att göra med 

rent materiella faktorer. Det kan, enligt Sannerstedt, röra sig om lokaler, utrustning, personal, tid 

och pengar (2001: 29). Dessutom så förutsätter den här delen att omgivningen inte förhindrar 

tillämparen att implementera beslutet (Sannerstedt, 2001: 29).  

!
Vill tillämparen genomföra beslutet? Kopplas till aktörens mer eller mindre medvetna och explicita 

preferenser (Lundquist, 1987: 43). Viljan ses som den yttersta förutsättningen för att ett beslut ska 

kunna implementeras så som beslutsfattaren avsett (Sannerstedt, 2001: 43). Viljan ses som det som 

avgör om de två andra faktorerna ska möjliggöra implementering. Vilja är något mycket svårare att 

läsa ut och kräver många strukturerade intervjuer och deltagande observationer. Vilja kan dessutom 

vara svårt för individen själv att känna igen. Den kan vara motsägelsefull och dessutom finnas både 

medvetet och undermedvetet hos en och samma individ. Viljan är i alla fall det kriterium som är 

mest subjektivt av de tre. Därför kan det vara svårt att få grepp om.  

!
Sannerstedt sammanfattar Lundquists modell: 

Tanken är, att om tillämparen förstår beslutet och beslutsintentionerna, och om tillämparen förfogar 
över tillräckliga resurser i olika avseenden, så kommer beslutet att genomföras som avsett – 
förutsatt att tillämparen också vill göra det, alltså att det tredje villkoret (”vill”) är uppfyllt 
(Sannerstedt, 2001: 29).  !

Räddningstjänsten är, som Callerstig och Lindholm (2015: 220) skriver, en politiskt styrd 

organisation och är liksom resterande offentlig förvaltning skyldig att genomföra politiska beslut. 

Politiska beslut däremot ses ofta som vaga, och även när de är mer precist formulerade så är de ofta 

svåra att konkretisera. Tanken är då att abstrakta övergripande mål ska preciseras och brytas ner till 

konkreta, operationella mål när de ska implementeras. Det är här som det ofta blir problematiskt. 

Förutom att politiska mål kan vara vagt formulerande så kan de också ofta vara motstridiga 

(Sannerstedt, 2001: 30). Vaghet och motstridighet behöver inte betyda att målen är dåligt 

formulerade utan kan snarare tyda på politisk problemlösning. Politik är i mångt och mycket en lång 

rad kompromisser och förhandlingar. Men bred politisk enighet, som kommer från kompromisser 

lägger grunden för beslut som håller oberoende av hur det yttersta styrningen ser ut. Problemet med 

ett vagt eller motstridigt politiskt mål är att de istället skapar svårigheter under implementeringen 

(Sannerstedt, 2001: 31). Det intressanta här är det inte är givet vad som är bra implementering, utan 

det handlar alltid om en balansgång för att göra alla nöjda. Ett beslut som är rätt på politisk nivå är 

inte nödvändigtvis rätt beslut för en tjänsteman på närbyråkratnivå. Helt enkelt så skiljer det sig 
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mellan nivåer vad som är viktigt. Ett beslut som tas implementeras inte bara en gång, det 

implementeras om och om igen på varje nivå. Det skapar en komplexitet som gör att det inte går att 

studera hela implementeringen från politik till policy till fullständig implementering. Politik och 

policy är vitt skilda och implementeringen sker i varje steg. Implementering kan alltså ses som en 

ständig balansgång mellan aktörer på olika nivåer och deras sätt att se på vad som ska 

implementeras.  

!
Callerstig och Lindholm (2016: 105) skriver ett kapitel om samarbete som ett verktyg för att 

implementera jämställdhet. De vill se om förståelsen för jämställda möjligheter på arbetsplatsen går 

att expandera till en nationell nivå av jämställdhet, och på så vis leda till ett jämställt samhälle i 

stort (Callerstig & Lindholm, 2016: 105). Författarna skriver: ”Fallet kan bidra med att 

problematisera och diskutera de utmaningar som finns med implementering av jämställdhetspolicy 

inom ramen för samarbetsprojekt” (Callerstig & Lindholm, 2016: 109; min översättning). Vad kom 

de då fram till? Den initiala fråga som Callerstig och Lindholm utgick ifrån var om 

samarbetsinitiativ kan vara en fruktsam strategi för att framhäva jämställdhet och mångfald på 

arbetsplatsen (2016: 116). De ville också ta reda på vilken typ av erfarenheter de olika deltagande 

parterna hade i frågan (Callerstig & Lindholm, 2016: 116). De fann att det fanns ett motstånd inom 

räddningstjänsten mot att ta in fler kvinnor, något som liknande organisationer som haft samma 

inställning förut, så som exempelvis Polisen och Försvarsmakten, inte kände igen sig i längre. Det 

fanns till exempel ett fokus från räddningstjänstens håll på rekrytering specifikt och hur man skapar 

arbetsplatser med större mångfald, medan man i säkerhetsbranschen pratade om hur man skulle få 

arbetsplatsen att reflektera samhället. Det visade enligt författarna hur de olika organisationerna 

hade olika förståelse för, och problem med, att identifiera och koppla ihop problem med 

ojämställdhet med en mer generell samhällelig nivå (Callerstig & Lindholm, 2016: 116). En annan 

del som författarna identifierade var att samarbete med en annan organisation som har hög status är 

viktigt eftersom det kan leda till externt tryck på, och legitimitet för, jämställdhetsarbete. Studien 

visade att deltagarna såg samarbete som ett sätt att öka informationsutbyte och det ses som ett bra 

sätt att verka för implementeringen av jämställdhetspolicyn (Callerstig & Lindholm, 2016: 117). 

Studien identifierade också svårigheter inom och mellan olika sorters organisationer som leder till 

tröghet i jämställdhetsarbetet och påverkar samarbetet. Detta visade sig dock ge nya möjligheter till 

samarbete, både likheter och skillnader mellan organisationerna skapade viktiga läromöjligheter 

(Callerstig & Lindholm, 2016: 117). Författarna belyser också att synen på jämställdhet och 
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implementeringen av politiska mål ser olika ut inom olika typer av organisationer, särskilt mellan 

privata och offentliga. Privata organisationer såg det som att diskussionen kring jämställdhet och 

mångfald fanns med i diskursen kring företagsledningens ansvar, medan offentliga organisationer så 

som räddningstjänsten har tydliga och mätbara mål som satts upp av MSB att förhålla sig till 

(Callerstig & Lindholm, 2016: 118). Samarbete mellan till exempel privata och offentliga 

organisationer är alltså enligt författarna ett sätt som främjar utveckling och lärdomar för alla parter, 

det är en process som påverkar deltagarna på olika sätt (Callerstig & Lindholm, 2016: 118).  

!
2.1 Teorival 

Studien är placerad tillsammans med implementeringsforskningen och kopplar inom det an till 

Lennart Lundquists tankar om sambandet mellan aktör och struktur i implementering. Dessutom så 

behandlar studien jämställdhetsimplementering i en av de stora svenska operativa 

krishanteringsfunktionerna, kommunal räddningstjänst. Den tittar inte på hur medarbetarna 

upplever jämställdheten, genom att till exempel intervjua personal som Callerstig och Lindholm 

gjort. Istället använder sig studien enbart av offentliga styrande dokument för att försöka förklara 

varför vissa räddningstjänster lyckats bättre än den stora massan som ännu inte lyckats 

implementera jämställdhet i sin organisation. Studien i fråga använder sig alltså bara av så kallade 

”fantasidokument” skrivna för att fungera som ett tecken på kompetens (Clarke, 1999). Clarkes 

tankar om fantasidokument kommer att förklaras mer ingående senare. Det gör att antagandet kring 

vad som står i dem blir något naivt, att det som är skrivet också är det som gäller.  

!
Problemet med att använda sig av den här teorin är detsamma som med alla medvetna val. En annan 

teori hade krävt en annan fråga och gett ett annat svar. Teorin formar på det sättet till stor del 

studiens utgångspunkt och placerar den i resterande forskning. Det kan dock vara problematiskt att 

använda en teori hur som helst. De tre kriterierna som Lundquist beskriver i sin teori förstå-vilja-

kunna var från början inte menade att betraktas var och en för sig, ett kriterium är inte nog för att 

möjliggöra lyckat implementering. Istället så måste alla tre uppfyllas för att implementeringen 

enligt modellen ska anses som lyckad. Jag har valt att låta viljan verka endast som den 

förstärkningsmekanism den är och lutar mig på andra som faktiskt har undersökt lite av viljan, 

Callerstig och Lindholm (2016). Viljan bli då för mig precis så lös och svårfångad som den är, och 

det är inget jag ens försöker mig på att förklara mer än så. Man skulle kunna argumentera för att 

vilja i mångt och mycket är just oprecist och löst, svårt att få ett ordentligt grepp om, men att 
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använda tre sammanhängande kriterier utan att göra det på samma sätt bör nog i alla fall en stund 

tänkas över som problematiskt. Anledningen, som också förklaras längre ned i uppsatsen, till att jag 

ändå har valt att använda mig av teorin är att jag tror att den kan förklara det som studien ämnar att 

förklara, trots att ett av kriterierna har anpassats på det här sättet. En fullständig förståelse för just 

vilja vore omöjligt att försöka sig på att få utan att använda sig av helt annat material och helt andra 

metoder, något som jag i den här studien varken har tid eller plats för. När, och om, det behövs en 

vidare förståelse av viljekriteriet så är det lämpligt att söka sig vidare till de som studerat enbart det. 

Jag har här valt att inte göra det utan istället, som sagt, också stödja mig på den tidigare forskning 

som finns. Istället så har jag studerat de andra två kriterierna och enbart använd vilja som det som 

möjliggör de andra.  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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3. Metod 
Studien har sin utgångspunkt i Lennart Lundquists teori, vilket gör att den faller inom ramen för  en 

studie med teorianknytning. Den använder sig av redan etablerade teorier som modell för att finna 

en förklaring i ett eller flera specifika fall, och formulerar sina variabler med tillräcklig abstraktion  

för att få ett generaliserbart resultat (Teorell & Svensson, 2007: 48). Det gör studiens valda fall till 

ett fall av implementering av jämställdhetspolicy. 

!
Studien använder sig av en jämförande metodik baserad på fall. Lijphart menar i sin artikel att 

jämförande metodik är en metod i sig, och påpekar att det inte enbart är ett sätt att organisera 

forskning på (1971: 1). Han skriver också att en jämförande fallstudie är ett möjligt sätt att upptäcka 

förhållanden mellan variabler på empirisk väg (Lijphart, 1971: 1). Ett viktigt metodval har varit 

valet mellan extensiv och intensiv metod. 

!
Den här uppsatsen baserar sig på en intensiv metod, vilket gör att upplägget blir mer flexibelt och 

undersökningen kan baseras på en större empirisk grund. Det går att använda sig av en större del av 

den kontext som det huvudsakliga materialet befinner sig i för att på så sätt få studien att bättre 

svara mot de frågeställningar som den ämnar att svara på. För den här uppsatsen syfte och 

frågeställningar så har dock grupper av fall strategiskt valts ut, vilket torde göra den mer 

generaliserbar är vad en enfallsstudie skulle vara. Studiens huvudsakliga fokus ligger inte på att i 

första hand visa hur implementeringen sett ut i alla räddningstjänster, utan vill istället fokusera på 

två grupper med tre stycken räddningstjänstförbund i varje för att utifrån det kunna säga något 

generellt om hur jämställdhetspolicyn implementerats. Studien har utifrån detta utformats som en 

kvalitativ textanalys som använder offentliga styrdokument för kommunala räddningstjänstförbund 

som huvudsakligt empiriskt material. Studien använder sig av någon typ av idealtypsjämförelse 

eftersom den identifierar en grupp med fall som ses som det eftersträvansvärda. Idealtypen ska 

därför inte ses som en empirisk beskrivning utan istället som ett instrument för analysen, ett 

verktyg. Den är alltså inte tänkt att någonsin existera i verkligheten utan används för att kontrastera 

materialet och jämföra olika verklighetsbaserade fenomen, fall. Den används helt enkelt för att 

studera olika typer av avvikelser (Teorell & Svensson, 2007: 43).  

!
Den design som används är structured focused comparison (George & Bennett, 2005: 67). Metoden 

är enligt George & Bennett enkel och rättfram och baserar sig på att forskaren ställer samma 
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generella frågor till hela materialet, samt att dessa frågor reflekterar studiens syfte och 

frågeställningar. Frågorna hjälper till att systematisera datainsamlingen och möjliggör för studien att 

få svar på ett bra sätt (George & Bennett, 2005: 67). Metoden är fokuserad i den mening att den 

endast behandlar vissa aspekter av materialet, den här studien behandlar enbart den del av 

materialet som säger något om hur organisationen implementerar jämställdhet (George & Bennett, 

2005: 67). 	

!
3.1 Operationalisering 
Lennart Lundquists modell the simplified actor model (1987) används för att svara på studiens 

huvudsakliga frågeställningar. För att kunna göra det så måste modellens frågeställningar 

kompletteras med underfrågor, den måste alltså operationaliseras. Operationaliseringen tar sitt 

avstamp i den rapport som Räddningsverket skrev 1997 på uppdrag av regeringen,  Brandman – och 

kvinna?.  

1. Förstår tillämparen vad som ska genomföras? 

1. Förstår de vad ett jämställdhetsarbete innebär? Diskuterar de alla viktiga aspekter av 

problemet? Tex: 

1. Diskriminering/kränkningar 

2. Föräldraskap 

3. Rekrytering 

4. Lönesättning 

5. Kommunikation 

2. Diskuterar de långsiktighet? Tex: 

1. Uppföljning och utvärdering 

2. Förankring i verksamheten 

3. Diskuterar de jämställdhet på alla nivåer (inte bara i chefspositioner)? 

2. Har tillämparen förmåga att genomföra beslutet? 

1. Finns det budget för de här frågorna? 

1. Lokaler 

2. Utrustning 

2. Utbildning, kurser, kompetensutveckling? 

3. Externt stöd, från MSB? 

3. Vill tillämparen genomföra beslutet?   

!
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Viljan ses i den här studien, och till viss del också i Lundquists teori, som en förstärkningseffekt. 

Det är viljan som behöver komma till för att de andra två faktorerna ska möjliggöra 

implementeringen. Viljan ses enligt Lundquist som den yttersta förutsättningen för implementering. 

Viljan kommer alltså att användas här som en förstärkningsvariabel. Vilja är i sig svårt att få tag på 

utan att genomföra en kulturstudie, något som vore omöjligt att genomföra givet studiens tidsramar 

och omfång. Hade det varit möjligt att göra kulturstudier, till exempel genom deltagande 

observationer på de räddningstjänstförbund som studeras så hade det varit ett mycket bra sätt att 

undersöka viljan att implementera i organisationen. Eftersom jag inte har tid eller möjlighet att göra 

det i den här studien så används viljan istället som det som möjliggör för de andra två variablerna. 

Att kulturbegreppet ses som den yttersta förutsättningen för genomförd implementering visar att det 

rör sig om något som är mycket större och svårare att komma åt än de två föregående faktorerna.  

!
Med detta sagt så kan det fortfarande vara svårt att se förstärkningsvariabeln i dokumenten. Därför 

så kommer viljan att utläsas i dokumenten på några olika sätt. Ett sätt att utläsa vilja är genom att 

helt enkelt titta på hur mycket de har skrivit om jämställdhet, om det finns mycket skrivet så borde 

det tyda på vilja. Det förstärks ytterligare genom att de är precisa när de beskriver ämnet. Ett annat 

sätt att tyda ut vilja är att titta på hur engagerat de beskriver det. Engagemang tyder på vilja. En 

oengagerad, hafsig eller oprecis beskrivning borde då tyda på en lägre grad av vilja. Utöver detta så 

går det att titta på huruvida de nämner vilja i dokumentet.  

!
3.2 Material 
Fokus för studien ligger i att förstå och förklara den långsamma implementeringen av en nationell 

jämställdhetspolicy inom kommunal räddningstjänst. Det gör det naturligt att materialet som 

används begränsas till dokument publicerade av offentliga instanser. Intervjuer kommer inte att 

användas eftersom det som undersöks borde finnas att hämta från existerande dokument. Intervjuer 

hade kunnat användas för att komplettera det skriftliga materialet, men de har valts bort i uppsatsen 

på grund av den existerade tidsgränsen och det omfång som gäller. Om intervjuer använts så hade 

det kunnat komplettera studien materialet i det att de hade kunnat belysa kulturella aspekter som 

inte går att utläsa genom att enbart studera dokumenten. En bredare förståelse för kulturen hade 

kunnat ge en bättre bild av viljan.  

!
En relevant fråga rörande materialval är huruvida de är relevanta när det kommer till att få fram det 

som studien syftar till att svara på. Handlingsprogram och verksamhetsplaner reglerar 
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räddningstjänstens verksamhet. Tanken är att det som står i dokumenten är det som 

räddningstjänsten sedan gör. Dokumenten skrivs för att efterlevas. Eller gör de inte det? Lee Clarke 

kallar vissa dokument som liknar dessa för fantasy documents, eller fantasidokument (1999: 16). 

Han menar inte att dokument som skrivs av organisationer nödvändigtvis är fantasidokument, men 

att vissa av dem lätt kan bli. Han beskriver dem som manus till pjäser eller rationalitetsemblem, och 

som symboler som organisationer använder sig av för att signalera att de har kontroll. 

Rationalitetsemblemen härstammar ur organisationens dagliga rutiner och i den sociala konflikt 

som skapas inom dem när organisationerna utsätts för kris eller konflikt (Clarke, 1999: 16). När 

dokumenten väl finns på plats utgör de en kontext som ger organisationerna legitimitet. När väl 

legitimiteten finns så skapar den i sin tur en arena för samhällsdebatt. På så sätt fungerar 

fantasidokument genom att rättfärdiga och stötta system som verkar långt utanför vår kontroll 

(Clarke, 1999: 16).  

!
Dokumenten fungerar till viss del alltså självuppfyllande. Fantasidokument beskriver omgivningen, 

och lämnar ute, som brukligt är, mycket. De bygger den figurativa scen som dokumentens innehåll 

ska utspela sig på. Det är därför intressant hur koordinerade och enkla organisationerna framstår i 

dessa fantasidokument. De har en tydlig början, mitten och slut och dokumenten formas för den 

publik som de är tänkta att läsas av (Clarke, 1999: 17). De dokument som används i studien är 

räddningstjänsternas styrdokument. Det rör sig om handlingsprogram, verksamhetsplaner, 

årsredovisningar och, när det finns tillgängligt, jämställdhetsplaner. Den här uppsatsens inställning 

blir något naiv: det som står borde också vara det som efterlevs. Oavsett så är det fortfarande 

mycket intressant att titta på det som skrivs ut eftersom olika räddningstjänster väljer att skriva så 

olika om sitt arbete med mångfald och jämställdhet (två ämnen som går in i varandra men där bara 

det ena kommer att undersökas). Det som skrivs ut är det som görs, eller i alla fall det som 

räddningstjänsten i fråga menar att göra. Att det skrivs ut visar också att de har kommit en bit på 

vägen, eftersom det betyder att de har tänkt att det är viktigt nog för att skrivas i styrdokumenten.  

!
Materialet fördelas utifrån två identifierade grupper med strategiskt utvalda fall. Tre stycken 

kommunalförbund som har en i sammanhanget hög andel kvinnor, och tre stycken som har en 

relativt låg andel kvinnor, eller som ses som typiska för den stora grupp som inte har så många 

kvinnor anställda som heltidsbrandmän. Dessa två grupper med fall borde räcka för att få tillräckligt 

med material för att kunna generalisera och dra slutsatser som kan appliceras på fler fall. De tre 
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kommunalförbund som valts ut som exempel förbund med en relativt hög andel kvinnor är 

Räddningstjänsten Syd, Räddningstjänsten Östra Götaland och Södertörns brandförsvarsförbund.  

De har valts ut på grund av att de ofta pekas ut som räddningstjänstförbund som har kommit en god 

bit på väg med sitt arbete. De har också valts ut på grund av att de har en i sammanhanget hög andel 

kvinnor i operativ räddningstjänst. Dessutom så representerar de en spridning över landet som 

känns önskvärd för studiens syfte. De tre kommunalförbund valts ut som exempel på 

räddningstjänster som har lyckats mindre bra med implementeringen är Räddningstjänsten Väst, 

Gästrike räddningstjänst och Räddningstjänsten Karlstadsregionen. De har valts ut på grund av att 

de ses som typiska för den stora grupp med räddningstjänster som ännu inte har en så hög andel 

kvinnor anställda som heltidsbrandmän.  

!
Eftersom fokus ligger på hur en nationellt fastställd policy implementerats på kommunal nivå så har 

uppsatsen använt sig av offentliga dokument som huvudsakligt material. Allt material som använts 

har offentlig prägel och ligger således under offentlighetsprincipen. Utöver handlingsprogram, 

verksamhetsplaner, årsredovisningar och, i de fall det finns att tillgå, jämställdhetsplaner så 

använder sig studien också till viss del av informationsmaterial och rapporter från tidigare 

satsningar. Materialet består alltså kortfattat av en rapport som togs fram av räddningsverket efter 

att de fått i uppdrag av regeringen att arbeta med ökad jämställdhet inom kommunal räddningstjänst 

Brandman – och kvinna?, och dokument som räddningstjänstförbunden i studien själva har tagit 

fram de senaste åren. Studien förutsätter alltså att dessa dokument till allra största del efterlevs så 

som det är menat. Dock ska det sägas att eftersom implementering sker hela tiden och på alla nivåer 

så kommer det med allra största sannolikhet finnas skillnader mellan hur en enskild tjänsteman, 

eller som Lipsky kallar det närbyråkrat, upplever det och vad som står skrivet i dokumenten, hur 

förbundet tolkat det och i förlängningen den intention som den politiska beslutsfattare som skrev det 

från början hade.  

!
!
!
!
!
!
!
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4. Grupp A – analys och empirisk genomgång 

Grupp A innehåller de tre räddningstjänstförbund som har en i kontexten relativt hög andel kvinnor. 

Dessa tre räddningstjänstförbund är de som oftast nämns som exempel på de som har kommit längst 

med arbetet med jämställdhet. Enligt jämställdhetsintervallet så anses jämställdhet uppnått när 

andelen kvinnor respektive män i en grupp är 40/60 procent, eller något i närheten av det (MSB, 

2013: 4). Ingen av dessa tre har lyckats uppnå det, men har ändå i sammanhanget en hög andel 

kvinnor.  

!
4.1 Räddningstjänsten Syd 

Räddningstjänsten Syd består av räddningstjänsten i kommunerna Bjurlöv, Eslöv, Lund, Malmö och 

Kävlinge. Räddningstjänsten Syd har idag 12 procent heltidsanställda kvinnor, samt 25 procent 

kvinnor i ledningspositioner.  

!
De genomförde mellan 2010 och 2015 En brandstation för alla (BFA) ett femårigt 

jämställdhetsprojekt med mål att efter genomförandet ha tre av fem operativa arbetslag jämställda i 

enlighet med jämställdhetsintervallet och att på lång sikt ha bidragit till ett arbetsliv och en 

arbetsplats fri från kränkningar, trakasserier och diskriminering (Räddningstjänsten Syd, 2016a: 4). 

De beskriver det själva som att de i början hade svårt att komma igång och förstå vad det var som 

skulle göras, men att brytpunkten kom när projektet blev ett av tre prioriterade områden. De 

beskriver också vikten av engagemang, uthållighet och tydlig styrning och inte tänka att det löser 

sig med tiden (Räddningstjänsten Syd, 2016a: 3). De sista åren fokuserades projektet mot 

jämställdhet, psykosocial arbetsmiljö och kompetensutveckling för alla medarbetare. De ville skapa 

förutsättningar för god rekrytering, introduktion och reflekterande samtal. De etablerade också flera 

metoder som utgick från kompetensutveckling som skulle kunna bistå även när projektet tagit slut 

(Räddningstjänsten Syd, 2016a: 3).  

!
Räddningstjänsten Syd har både ett handlingsprogram, en årsredovisning från 2015 och en 

verksamhetsplan och beskriver sitt arbete med jämställdhet i alla tre, men med till viss del olika 

fokus och inriktning. Dessa dokument kommer att användas i studien. Räddningstjänsten Syd lutar 

sig mycket i sina dokument på projektet En brandstation för alla och refererar ofta tillbaka till 

projektet och till slutrapporten som gjordes och utvärderade det.  

!
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Förstår tillämparen vad som ska implementeras? 

1. I Handlingsprogrammet 2016 – 2019 skriver de: ”Vi ska vara en attraktiv arbetsplats med en 

inkluderande kultur där aktiv nolltolerans råder vad avser trakasserier och kränkningar. Alla ska ha 

möjlighet till inflytande, påverkan och utveckling hos oss, oavsett vilken bakgrund man har och 

vem man är” (Räddningstjänsten Syd, 2015a: 8).  

 

I 2015 års årsredovisning skriver Räddningstjänsten Syd om att de under året haft sin första 

jämställda brandmannarekrytering, 10 män och 9 kvinnor (Räddningstjänsten Syd, 2016b: 5). De 

beskriver också i årsredovisningen att de nu har totalt 12 procent heltidsanställda kvinnor, och 25 

procent kvinnliga chefer, men att arbetet med att få till en helt jämställd arbetsplats tar tid och i 

mångt och mycket behöver medvetenhet om behovet av att rekrytera kvinnor till mansdominerade 

yrken (Räddningstjänsten Syd, 2013: 21).  

 

2. I verksamhetsplanen beskriver Räddningstjänsten Syd hur de ska arbeta aktivt med jämställdhet 

det kommande året. De beskriver att fokus ska ligga på att ta lärdomarna från projektet 

”Brandstation för alla” och göra dem till daglig verksamhet. De vill också under året följa upp deras 

olika enheters handlingsplaner och dessutom utvärdera och förbättra material och metoder som 

tillhör informations- och utbildningsverksamheten (Räddningstjänsten Syd, 2015b: 9). De vill efter 

projektet (som avslutades 2015) dela med sig av sina lärdomar och framgångsfaktorer och 

arrangerar därför en konferens under 2016 dit alla landets räddningstjänster bjuds in för att dela 

med sig av verktyg som utvecklar organisationerna (Räddningstjänsten Syd, 2015b: 11).  

 

3. I verksamhetsplanen finns det också beskrivet att de under 2016 vill arbeta med numerär 

jämställdhet på alla nivåer, men att de särskilt vill fokusera på att få in fler kvinnor i ledande roller 

och som befäl. Detta vill de åstadkomma genom att aktivt arbeta med det i samband med 

rekrytering och under kompetensutveckling (Räddningstjänsten Syd, 2015b: 9).  

!
Har tillämparen förmåga att genomföra beslutet? 

1. I årsredovisningen för 2015 beskriver de att de under året satsat mycket pengar på 

ombyggnationer för bättre arbetsmiljö och för ökad jämställdhet (Räddningstjänsten Syd, 2016b: 

31). De beskriver investeringar rörande materiel och utrustning i slutrapporten för projektet BFA 

(Räddningstjänsten Syd, 2016a). 
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2. Räddningstjänsten Syd har som tidigare nämnts anordnat seminarier och utbildningar för att dela 

med sig av lärdomarna från BFA. Utöver det beskriver de kompetensutveckling i samband med 

rekryteringsprocesser. De beskriver också att de under 2016 vill genomföra extern revision av 

mångfalds- och jämställdhetsarbetet med fokus på kompetensutvecklinginsatser (Räddningstjänsten 

Syd, 2015a: 9).  

 

3. Projektet En brandstation för alla genomfördes med hjälp av externt stöd och finansiering från 

MSB. Projektet delades upp i tre stycken delprojekt; SONA som består av strukturerade samtal och 

seminarier som syftar till att synliggöra normer och strukturer i organisationen; 

Mentorskapsprogrammet som syftar till att knyta elever på SMO-utbildningen, alltså den utbildning 

för brandmän som MSB driver, närmare organisationen, och; ergonomi som fokuserade på att 

underlätta tunga arbetsmoment i räddningsarbetet (Räddningstjänsten Syd, 2016a: 10).  

!
Vill tillämparen genomföra beslutet? 

Räddningstjänsten Syd beskriver sig själva som att de är bland de bästa i landet idag på mångfalds- 

och jämställdhetsfrågor (Räddningstjänsten Syd, 2015a: 3). I Handlingsprogrammet 2016–2019 

beskriver de att En brandstation för alla är förbundets långsiktiga viljeinriktning och det ses som en 

förutsättning för att möta ett mångsidigt samhällsklimat och för att vara en attraktiv arbetsplats. De 

vill för att lyckas med att öka bland annat jämställdheten anställa fler kvinnor. Detta ska göras 

genom att ha en självklar, synlig och integrerad jämställdhetstanke (Räddningstjänsten Syd, 2015a: 

8). 

!
4.2 Räddningstjänsten Östra Götaland 

Räddningstjänsten Östra Götaland består av räddningstjänsten i kommunerna Lindköping, 

Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik och Åtvidaberg. Räddningstjänsten Östra Götaland har 

idag 20 heltidsanställda kvinnor av totalt 217 heltidsanställda brandmän.  

!
Räddningstjänsten Östra Götaland har både ett handlingsprogram, en verksamhetsplan och 

dessutom en jämställdhetsplan. De har också en årsredovisning från 2015. Handlingsplanen, 

verksamhetsplanen och årsredovisningen behandlar alla jämställdhet men den större delen av deras 

jämställdhetsarbete finns att läsa om i jämställdhetsplanen. Det är dessa som kommer att användas i 

studien. Eftersom de har tagit fram en jämställdhetsplan, förbundets andra sedan 2010 när det 
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grundades, så är det naturligt att fokus för analyser kommer att ligga på den. Att ha en särskild 

jämställdhetsplan gör att ämnet avhandlas i den och inte i särskilt stor utsträckning i 

handlingsprogram och verksamhetsplan.  

!
Förstår tillämparen vad som ska implementeras? 

1. I jämställdhetsplanen som Räddningstjänsten Östra Götaland har beskrivs hur de arbetar och ska 

arbeta med jämställdhet i förbundet. De beskriver detaljerat hur de ska arbeta med alla nämnda 

områden: diskriminering, föräldraskap, rekrytering, lönesättning och kommunikation både externt 

och internt. De beskriver vilka mål de har med de olika områdena och hur dessa mål ska följas upp 

med konkreta aktiviteter (Räddningstjänsten Östra Götaland, 2013: 2).  

!
Om området föräldraskap skriver de: ”Möjligheten att förena föräldraskap och arbete inom 

Räddningstjänsten Östra Götaland ska finnas för både män och kvinnor” (Räddningstjänsten Östra 

Götaland, 2013: 4). För att möjliggöra detta har de flera förslag på aktiviteter, bland annat: ”Sträva 

efter att ha möten på tider som underlättar för föräldrar att delta” (Räddningstjänsten Östra 

Götaland, 2013: 4–5).  

!
2. I jämställdhetsplanen diskuteras också hur de ska kunna implementera och arbeta långsiktigt med 

jämställdhet. De beskriver att det är förbundsdirektören som är ansvarig för att förverkliga målen, 

göra planen känd för medarbetare och implementera aktiviteterna i verksamheten genom årliga 

aktivitetsplaner (Räddningstjänsten Östra Götaland, 2013: 6). De fastställer också att målen och 

dess tillhörande aktiviteter ska följas upp, och sedan redovisas för medarbetare och fackliga parter 

varje år. Resultatet av uppföljningen ska dessutom rapporteras till direktionen (Räddningstjänsten 

Östra Götaland, 2013: 6).  

!
3. De diskuterar till viss del jämställdhet på alla nivåer, men främst så diskuterar de mål och 

metoder för att öka andelen kvinnor med arbetsledande befattningar. För att göra detta beskriver de 

bland annat att de ska: ”analysera arbetsuppgifter mellan kvinnor och män och motverka eventuella 

omotiverade arbetsfördelningar” (Räddningstjänsten Östra Götaland, 2013: 5–6). Däremot 

diskuterar de jämställdhet på alla nivåer, en jämnare könsfördelning i verksamheten i 

verksamhetsplanen. De skriver: ”Utbilda medarbetare för att öka förståelsen för jämställdhet och för 
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att kunna delta i och driva jämställdhetsarbetet. Bättre rekryteringsprocess för att öka 

förutsättningar för jämställd rekrytering” (Räddningstjänsten Östra Götaland, 2015a: 5).  

!
Har tillämparen förmåga att genomföra beslutet? 

1. I 2015 års årsredovisning beskriver de arbetet med budgetering till viss del. De beskriver att de 

under året har utfört en utvärdering för att kartlägga lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv. De 

beskriver också att några av cheferna har genomgått en utbildning i jämställdhet kopplat till just 

budgetering, så kallad genderbudgeting  (Räddningstjänsten Östra Götaland, 2015b: 17).  1

 

I Jämställdhetsplanen beskriver de inom området arbetsförhållanden: ”Skillnader i den fysiska och 

psykosociala arbetsmiljön mellan kvinnor och män ska minska”. Som del i detta beskriver de 

aktiviteter som: ”Granska klädtilldelningar och inköp av skyddsbeklädnad så att alla medarbetare, 

oavsett kön, får tillgång till likvärdiga kläder utifrån behov”; ”Sträva efter att köpa in lättare 

materiel och verktyg samt att utveckla metoder som underlättar arbetet för både kvinnor och män”, 

samt; ”Genomföra ny- om- och tillbyggnader med ett jämställdhetsperspektiv, exempelvis genom 

att ta fram och använda checklistor” (Räddningstjänsten Östra Götaland, 2013: 4). De beskriver 

alltså att det är viktigt att se över, köpa in och byta ut skyddsutrustning och annat materiel, och att 

det är viktigt att se över behovet av att bygga om eller till för att bättre anpassa lokalerna.  

!
2. I Jämställdhetsplanen beskriver de flera olika utbildningar som rör olika delar av verksamheten. 

Bland annat så skriver de: ”Utbilda alla anställda för att kunna delta i arbetet för att förebygga och 

hantera trakasserier och kränkningar” (Räddningstjänsten Östra Götaland, 2013: 5). De beskriver 

också att de vill uppmuntra deltagande i nätverksträffar för att personalen ska kunna ta del av andras 

erfarenheter (Räddningstjänsten Östra Götaland, 2013: 5).  

!
3. I 2015 års årsredovisning beskriver de att de fortsatt kommer att vara en del av Nätverket för 

Jämställd Räddningstjänst (NJR) som genomförs av ca 40 räddningstjänster tillsammans med bland 

annat MSB (Räddningstjänsten Östra Götaland, 2015b: 6). Nätverket finns till för räddningstjänster 

ska kunna få stöd och hjälp och utbyte rörande jämställdhets- och likabehandlingsfrågor. 

!
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Vill tillämparen genomföra beslutet? 

Vilja operationaliseras i studien som att det handlar om den mängd och det sätt som jämställdhet 

diskuteras och beskrivs. Räddningstjänsten Östra Götaland beskriver sitt arbete med jämställdhet på 

ett mycket uttömmande sätt, och verkar verkligen vilja arbeta med att få in fler kvinnor, och skapa 

en miljö dör kvinnor stannar kvar, trivs och utvecklas. Det som verkligen visar på vilja är att de 

under sina nästan 6 år som förbund (startade 2010) har sammanställt och använt sig av två stycken 

jämställdhetsplaner.  

!
4.3 Södertörns brandförsvarsförbund 

Södertörns brandförsvarsförbund består av räddningstjänsterna i kommunerna Botkyrka, Ekerö, 

Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö. Södertörns 

brandförsvarsförbund har idag 46 heltidsanställda kvinnor av totalt 365 brandmän.  

!
Södertörns brandförsvarsförbund genomförde mellan 2012 och 2014 projektet Självklart! 

tillsammans med Brandkåren Attunda och Räddningstjänsten i Norrtälje. Projektet hade 

kompetensutveckling inom jämställdhet och mångfald som mål och ville dessutom verka för en 

förändrad bild av räddningstjänsten, att räddningstjänsten istället skulle uppfattas som en attraktiv 

arbetsplats som värderar jämställdhet och mångfald (Självklart!, 2014: 5). Under projektet 

genomfördes ca 140 utbildningsdagar och dessutom genomfördes 6 olika värderingsövningar med 

samtliga medarbetare. Rapporten säger att en medarbetare beskriver resultatet efter det genomförda 

projektet: ”Före 2012 var det gruppen som formade individerna. Nu är det individerna som formar 

gruppen” (Självklart!, 2014: 2).  

!
Södertörns brandförsvarsförbund har ett handlingsprogram och en årsredovisning från 2015 som 

båda behandlar jämställdhet. Båda kommer att användas i studien. Utöver detta så har de ett 

strategidokument som specificerar deras arbete med jämställdhet och mångfald. Det kommer också 

att behandlas i studien.  

!
Förstår tillämparen vad som ska implementeras? 

1. Södertörns brandförsvarsförbund beskriver alla de i uppsatsen nämnda områdena som är viktiga 

att tänka på i samband med jämställdhetsarbete. De beskriver hur de arbetar med diskrimineringar 

och kränkningar, föräldraskap, rekrytering och lönesättning. Exempelvis beskriver de sitt arbete 

med föräldraskap: ”Åtgärder som kan genomföras på Södertörns brandförsvarsförbund är att ta fram 
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en policy för vad som gäller vid graviditet för olika personalgrupper och en tydlig rutin för 

hantering av personal som ska vara/är/har varit föräldralediga” (Södertörns brandförsvarsförbund, 

2014: 8). Det lite unika är att de också nämner graviditet specifikt, något som  inte de andra 

förbunden gör.  

 

De skriver däremot inte något om kommunikation.  

!
2. Södertörns brandförsvarsförbund arbetar enligt förbundets jämställdhetspolicy med långsiktighet 

bland annat genom att revidera och ta fram nya jämställdhetsplaner vart tredje år. De beskriver 

också vem det är som har ansvar för att göra det. ”Ansvaret för det övergripande 

jämställdhetsarbetet, där det ingår att revidera den strategiska jämställdhetsplanen och att ta fram en 

jämställdhetsplan minst vart tredje år, åligger personalchefen tillsammans med 

produktionsledningen” (Södertörns brandförsvarsförbund, 2014: 6).  

 

För att se till så att jämställdheten förankras i verksamheten så ger de exempel på vad som ska 

göras. Detta inkluderar att granska styrdokument och arbetssätt, att medverka när personalens 

fysiska arbetsmiljö utformas, att granska de metoder som tas fram för operativt arbete och att 

granska rekrytering och personalsammansättning (Södertörns brandförsvarsförbund, 2014: 6).  

 

3. De beskriver sitt arbete med jämställdhet på alla nivåer. De beskriver att de har som målsättning 

att rekrytera i enlighet med det fastställda jämställdhetsintervallet men att de har svårt med detta på 

grund av att andelen kvinnor som söker är låg.  De skriver:  

 
”Målet för 2025 är att 20 % av brandmän, arbetsledare och styrkeledare på Södertörns 
brandförsvarsförbund är kvinnor. För gruppen brandingenjörer, insatsledare och 
produktionsledare är målet 2025 att det underrepresenterade könet uppgår till minst 40 %. 
Även för arbetsgrupperna RC, drift, administration och ledning ska det underrepresenterade 
könet uppgå till 40 % år 2025. För att klara dessa mål blir det viktigt att arbeta för att 
behålla de kvinnor som idag finns i organisationen” (Södertörns brandförsvarsförbund, 
2014: 9).  !

Har tillämparen förmåga att genomföra beslutet? 

1. Södertörns brandförsvarsförbund diskuterar budget på olika sätt  i jämställdhetspolicyn. Till 

exempel så beskriver de målet att de inom de närmsta åren ska investera i arbetsförhållanden, bland 
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annat genom att se över hur kompetenspengar fördelas mellan män och kvinnor, samt i nya och 

bättre anpassade uniformer. De skriver: ”Utöver detta kan åtgärder handla om att inventera och 

integrera ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv i uniformsreglementet, analysera hur 

arbetsuppgifter fördelas mellan kvinnor och män samt hur den interna kompetensutvecklingen samt 

kompetenspengar fördelas mellan könen” (Södertörns brandförsvarsförbund, 2014: 7).  

!
2. I jämställdhetspolicyn står det:  

Det bör också undersökas vilka karriärvägar som män respektive kvinnor har på Södertörns 
brandförsvarsförbund och i samband med det undersöka vilka möjligheter till konferenser, 
utbildningar med mera som ges till de anställda. På de årliga utvecklingssamtalen ska 
frågan om de anställda är intresserade av att avancera eller byta arbetsuppgifter tas upp och 
utifrån det se om några åtgärder kan göras för att främja en jämnare könsfördelning inom 
prioriterade områden. Möjligheten till mentorskap och utbildningar för underrepresenterat 
kön inom prioriterade områden bör också undersökas (Södertörns brandförsvarsförbund, 
2014: 10).  !

I handlingsprogrammet står det:  

Vi ska vidareutbilda oss i jämställdhet och likabehandling för att erbjuda våra medborgare ett 
likvärdigt skydd och på så vis minska känslan av exkludering. Vårt arbete ska genomsyras av ett 
genus- och jämställdhetsperspektiv i det förebyggande arbetet, vid räddningsinsats och i arbetet 
efter olyckan.” (Södertörns branförsvarsförbund, 2016a: 23).  !

3. Södertörns brandförsvarsförbund beskriver att de har tillgång till och använder sig av externt stöd 

för att utveckla och arbeta men jämställdhet inom organisationen. I förbundets jämställdhetspolicy 

står det beskrivet: ”Till sin hjälp har produktionsledningen ett produktionsstöd i jämställdhet och 

mångfald som består av et t f lertal personer med en högre kompetens inom 

jämställdhetsområdet” (Södertörns räddningstjänstförbund, 2014: 6).  

!
Vill tillämparen genomföra beslutet? 

Ett tydligt tecken på vilja enligt uppsatsens analysinstrument, den formulerade operationaliseringen, 

är mängden som finns skrivet om ämnet. Att de dessutom upprättat en välformulerad och fullständig 

jämställdhetspolicy visar också på vilja från organisationen. Dessutom så formulerar de att de vill 

implementera och arbeta med jämställdhet genom att de beskriver området som något som är viktigt 

och som ses som en förutsättning för förbundets arbete. Det formuleras både i 

handlingsprogrammet, i årsredovisningen och i jämställdhetspolicyn (Södertörns 
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brandförsvarsförbund, 2014; Södertörns brandförsvarsförbund, 2016a; Södertörns 

brandförsvarsförbund, 2016b).  

!
!
5. Grupp B – analys och empirisk genomgång 

Grupp B består av räddningstjänstförbund som i studien används som exempel på fall som inte har 

så många kvinnor heltidsanställda som brandmän. De tre räddningstjänsterna har skrivit olika 

mycket om jämställdhetsarbete och spannet är mellan att ha skrivit ganska så mycket till att inte ha 

skrivit någonting alls. Det hade inte varit möjligt att enbart ha fall som inte skrivit någonting, 

eftersom det vore svårt att analysera det som inte finns nedskrivet. Fallen som valts ut är strategiskt 

utvalda eftersom de ses som typiska för den stora massa med räddningstjänster som ännu inte 

påbörjat sitt arbete, eller kommit särskilt långt med det. 

!
5.1 Räddningstjänsten Väst 

Räddningstjänsten Väst består av räddningstjänsten i kommunerna Varberg och Falkenberg.  

!
Räddningstjänsten Väst har ett handlingsprogram och en årsredovisning från 2015 som behandlar 

förbundets syn på jämställdhetsfrågor och som kommer att användas i studien. Dock så har det visat 

sig att handlingsprogrammet inte behandlar jämställdhetsfrågor. Det känns värt att nämna för att 

visa på en anledning till varför de inte har så många kvinnor i operativ räddningstjänst.  

!
Förstår tillämparen vad som ska implementeras? 

1. Räddningstjänsten Väst talar om långt ifrån alla viktiga aspekter av jämställdheten som 

identifierats av Räddningsverket 1997 och av studien, utan talar i princip endast om rekryteringen.  

!
Trots att utbildningen och verksamheten precis verkar ha börjat sitt implementeringsarbete så verkar 

Räddningstjänsten Väst redan arbeta med jämställd rekrytering. Under 2015 anställdes 22 personer, 

11 kvinnor och 11 män. Dessutom så uppgår det totala antalet heltidsanställda kvinnor till 77, och 

det totala antalet heltidsanställda män till 74. Det är alltså 51 procent kvinnor och 49 procent män 

(Räddningstjänsten Väst, 2016b: 3). Antalet heltidsanställda (tillsvidareanställda) kvinnor på 

Räddningstjänsten Väst känns smått spektakulär. Frågan här blir då självklart huruvida de faktiskt 

arbetar som operativ personal, eller om de istället arbetar administrativt. Det mest troliga svaret på 

den frågan är att de antagligen inte arbetar operativt. Det baserar sig på att det idag i Sverige enbart 
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arbetar 195 kvinnor i operativ räddningstjänst (MSB, 2016). Det känns inte rimligt att 77 av dessa 

195 skulle arbeta på Räddningstjänsten Väst. Det är skillnad mellan att arbeta på brandstation och 

att arbeta som brandman. 

!
Har tillämparen förmåga att genomföra beslutet? 

1. Nej, de beskriver inte några budgetrelaterade aspekter av jämställdhetsimplementeringen. 

Ingenting om varken om- eller tillbyggnad av stationer, eller om investeringar i utrustning för att 

underlätta det tunga arbetet och på så sätt underlätta det tunga arbetet och därmed möjligheterna för 

fler kvinnor att söka sig till dem.  

!
2. De skriver i 2015 års årsredovisning att de under 2015 hade som mål att: ”Skapa och 

implementera en mångfalds- och jämställdhetsplan. Inom detta ryms även arbete med 

likabehandling och värdegrund tillsammans med medarbetarna”. De skriver sedan: 

”Jämställdhetsplanen är beslutad. Implementeringen av planen och arbetet med värdegrunder görs 

bland annat i utbildningen ”Medarbetarutveckling Rväst” (Räddningstjänsten Väst, 2016b: 9). 

Utbildningen verkar rikta sig till anställda inom organisationen och behandla flera olika områden, 

däribland jämställdhet och likabehandling.  

!
3. Räddningstjänsten Väst beskriver inte att de tagit in något externt stöd.  

!
Vill tillämparen genomföra beslutet? 

Viljan är som sagt svår att mäta på något konkret sätt. Operationaliseringen av viljan berättar för oss 

att vi ska titta efter i vilken mängd som jämställdheten behandlas i dokumenten, och på vilket sätt 

det behandlas. Räddningstjänsten Väst har skrivit mycket lite om jämställdhet och det som ändå 

faktiskt skrivs ut är vagt och oprecist. Viljan verkar därmed inte finnas i särskilt stor utsträckning.  

!
5.2 Gästrike räddningstjänstförbund  

Gästrike räddningstjänstförbund består av räddningstjänsten i kommunerna Gävle, Sandviken, 

Ockelbo, Hofors och Älvkarleby. Gästrike räddningstjänst beskriver att de har 15 anställda kvinnor 

totalt, men bara en heltidsanställd kvinna i operativ räddningstjänst.  

!
Gästrike räddningstjänstförbund har ett handlingsprogram och en årsredovisning för 2015 som 

kommer att användas för att undersöka förbundets förhållning till jämställdhetsfrågor.  
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!
Förstår tillämparen vad som ska implementeras? 

1. Gästrike räddningstjänstförbund skriver mycket lite om de viktiga jämställdhetsaspekter som 

finns definierade i rapporten som Räddningsverket skrev 1997 och av studien, utan talar i princip 

enbart om rekrytering, och kvantiteten kvinnor i förbundet.  

!
Det står ingenting i dokumenten om diskriminering, föräldraskap, lönesättning eller 

kommunikation.  

!
2. Det står inte heller någonting om uppföljning eller utvärdering av jämställdhetsarbetet. Den 

verksamhetsförankring som beskrivs är kopplat till det arbete med projektet ledstjärnan som verkar 

ha som syfte att löpa genom verksamheten och som vill utbilda personal och arbeta aktivt med 

värderingsarbete (Gästrike Räddningstjänstförbund, 2016a: 5). Däremot så bör frågor kring 

huruvida de faktiskt förstår problemet fullständigt eftersom ledstjärnan inte verkar handla om 

jämställdhet specifikt. Istället beskrivs projektet det som att syftet med det är också att ska 

delaktighet, engagemang och stolthet över förbundets arbete och dessutom så vill projektet ”bygga 

kultur”. (Gästrike räddningstjänstförbund, 2016b: 13).  

!
3. De beskriver däremot tydligt hur många kvinnor som finns i förbundet och vilka arbetsuppgifter 

dessa kvinnor har. Enligt årsredovisningen från 2015 så har de endast en kvinna som arbetar som 

operativ heltidsbrandman, och två kvinnliga avdelningschefer. De visar också på förståelse genom 

att de själva identifierar ojämlikhet i fördelningen mellan kvinnor och män.  

!
I 2015 års årsredovisning står det:  

Fördelningen mellan kvinnor och män är mycket ojämn. Den sista december 2015 hade 
Gästrike Räddningstjänst 15 (15) kvinnor anställda. Vi har en kvinnlig brandman, åtta 
kvinnor är anställda som ”Räddningstjänstpersonal i beredskap”, två kvinnliga 
avdelningschefer och fyra kvinnor arbetar med administrativa arbetsuppgifter (Gästrike 
räddningstjänstförbund, 2016b: 14).  !

Har tillämparen förmåga att genomföra beslutet? 

1. Gästrike räddningstjänstförbund beskriver inget som visar på förmåga rent budgetmässigt i 

dokumenten. De diskuterar varken om- eller tillbyggnad av lokaler eller investeringar i utrustning 

som kan möjliggöra att fler kvinnor tar anställning hos dem.  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2. När det kommer till utbildningar, kurser och kompetensutveckling så beskriver de sitt arbete med 

projektet ledstjärnan.  

Gästrike Räddningstjänstförbund skriver i sitt handlingsprogram: för 2016–2019:  

Vår verksamhets breddade uppdrag förutsätter en räddningstjänst som består av människor med 
olika bakgrund, kön och erfarenheter, för att kunna ge en bättre service till medborgarna. Detta 
arbete ska integreras med vårt påbörjade värderingsarbete under ”ledstjärnan”. Vi arbetar i 
enlighet med detta genom att utbilda personal och föra diskussioner. Vi ska ansluta oss till 
”Nätverket Jämställda Räddningstjänster (NJR) (Gästrike Räddningstjänstförbund, 2016a: 5).  

!
Ledstjärnan är ett projekt som syftar till att stärka förbundets psykosociala arbetsmiljö och 

innefattar både föreläsningar och gruppdiskussioner. Syftet med projektet är också att ska 

delaktighet, engagemang och stolthet över förbundets arbete och dessutom så vill projektet ”bygga 

kultur”. De skriver: ”Kulturen präglas av våra värderingar och ytterst av vårt beteende, som avgör 

vår resultatuppfyllnad” (Gästrike räddningstjänstförbund, 2016b: 13).  

!
3. Gästriklands räddningstjänstförbund beskriver att de inför framtiden har som mål att ansluta sig 

till Nätverket Jämställda Räddningstjänster (NJR). Eftersom NJR drivs av ca 40 räddningstjänster 

tillsammans med MSB så ses detta som att de har planer på att ta in externt stöd (Gästrike 

Räddningstjänstförbund, 2016a: 5).  

!
Vill tillämparen genomföra beslutet? 

De har inte skrivit särskilt mycket om jämställdhetsimplementering eller arbete, men vissa aspekter 

av det får det ändå att närma sig vilja. Dels så beskriver de en önskan om att gå med i NJR, något 

som visar på att de är villiga att i alla fall börja arbeta med jämställdheten på riktigt. Dessutom så 

beskriver, som tidigare nämnts, de själva att de har en mycket ojämn fördelning mellan kvinnor och 

män. De skriver också: ”Kulturen präglas av våra värderingar och ytterst av vårt beteende, som 

avgör vår resultatuppfyllnad” (Gästrike räddningstjänstförbund, 2016b: 13), något som måste 

räknas som en vilja att förändra den kultur som upplevs finnas inom organisationen.  

!
Däremot så ska det sägas att om viljan enbart mättes utifrån hur mycket det skrivits om ämnet så 

hade inte mycket vilja kunnat sägas finnas. Dock så mäts ju faktiskt viljan, utifrån hur den 

operationaliserats, genom att titta på mängd skriven text och på vilket sätt det skrivits. Därför är det 

!32



Elina Lyckeborg 

relevant att påpeka att inte Gästriklands räddningstjänstförbund inte skrivit särskilt mycket om 

ämnet, och det som skrivits har i mångt och mycket formulerats vagt och oprecist.  

!
5.3 Räddningstjänsten Mitt Bohuslän 

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän består av räddningstjänsten i kommunerna Munkedal, Lysekil och 

Uddevalla.  

!
Räddningstjänsten Mitt Bohuslän har ett handlingsprogram och en årsredovisning från 2014 som 

kommer att användas för att undersöka förbundets syn på jämställdhetsfrågor. Årsredovisningen 

från 2014 är den senaste som finns att tillgå.  

!
Enligt Räddningstjänsten Mitt Bohusläns årsredovisning för 2014, är ett av de övergripande mål 

som arbetats med under det året: ”Vi ska vara en modern räddningstjänst som tar tillvara samhällets 

kompetens och mångfald” (Räddningstjänsten Mitt Bohuslän, 2015b: 9). Det övergripande målet 

har sedan förtydligats med hjälp av underliggande effekt- och aktivitetsmål. Dessa har varit både att 

andelen kvinnor i räddningstjänsten ska nå 15 procent till och med år 2017, och dessutom skriver 

de: ”Alla kvinnor och män skall känna att det finns en öppen inställning till jämställdhet i 

arbetsgruppen” (Räddningstjänsten Mitt Bohuslän, 2015b: 9). Under 2014 så var andelen kvinnor i 

räddningstjänsten 11 procent av de anställda, men det specificeras inte vad dessa hade för 

anställningsform eller arbetsuppgifter. Vidare skriver de att jämställdhet ska tas upp och diskuteras i 

olika forum, exempelvis i gruppen som sköter rekrytering och på arbetsplatsträffar 

(Räddningstjänsten Mitt Bohuslän, 2015b: 9).  

Förstår tillämparen vad som ska implementeras? 

1. Räddningstjänsten Mitt Bohuslän beskriver att de jobbar relativt aktivt med jämställd rekrytering. 

Däremot beskriver de ingen av de andra delarna, diskriminering, föräldraskap, lönesättning eller 

kommunikation.  

 

De skriver:  

Vi jobbar relativt aktivt vid rekryteringar att möta kvinnliga sökande på arbetsplatser, 
träningsanläggningar eller redan anställdas bekantskapskrets (Räddningstjänsten Mitt 
Bohuslän, 2015b: 9). 	!

!
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2. De skriver ingenting om uppföljning eller långsiktig förankring i verksamheten. Däremot skriver 

de: ”Alla kvinnor och män skall känna att det finns en öppen inställning till jämställdhet i 

arbetsgruppen (Räddningstjänsten Mitt Bohuslän, 2015b: 9).	

3. De skriver ingenting om en önskan att ha kvinnor på alla nivåer inom verksamheten men 

beskriver som sagt att de hyfsat aktivt arbetar med jämställdhet under rekryteringsprocesser och 

under arbetsplatsträffar. 

Har tillämparen förmåga att genomföra beslutet? 

1. Räddningstjänsten Mitt Bohuslän beskriver sitt arbete med jämställdhetsanpassad budget såhär:  

Alla brandstationer förutom Lysekil har goda möjligheter att ta emot kvinnliga medarbetare 
i sina lokaler. För Lysekils del finns beslut och pengar avsatta för att bygga om lokalerna så 
att omklädningsrum, duschar och träningsmöjligheter harmonierar med dagens krav 
(Räddningstjänsten Mitt Bohuslän, 2015b: 9).  !

2. De skriver ingenting om utbildning, kurser eller kompetensutveckling.  !
3. De skriver inte heller någonting om att de har tagit in extern kompetens för att utveckla arbetet 
med jämställdhetsimplementering. 	!
Vill tillämparen genomföra beslutet? 

Den organisatoriska viljan beskrivs på det här sättet:  

Förbundet upplever att det finns en öppen inställning till kvinnliga medarbetare. Man för 
diskussioner i rekryteringsgrupper, på arbetsplatsträffar och andra lämpliga forum. Ett av de 
största hindren förutom arbetsmarknaden är de fysiska krav som ställs för att få jobba som 
rökdykare (Räddningstjänsten Mitt Bohuslän, 2015b: 9). 	!

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän skriver att de upplever det som att det finns en öppen inställning 

till att ha kvinnor som medarbetare. Det specificeras som sagt däremot inte i vilka arbetsuppgifter 

som förbundet ser positivt på kvinnor. Däremot skriver de att de största hindren för att få in fler 

kvinnor är förutom arbetsmarknaden de fysiska krav som ställs för att kunna rökdyka.  

!
Räddningstjänsten Mitt Bohuslän skriver också:  

Kan vi uppnå en mix som speglar det samhälle vi verkar i vad gäller mångfald och jämställdhet 
ges bättre förutsättningar för att förebygga olyckor och genomföra räddningsinsatser på ett 
effektivt och professionellt sätt (Räddningstjänsten Mitt Bohuslän, 2015a: 3).  

!
!
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Allt som allt så har förbundet skrivit en del om jämställdhetsarbetet och verkar vilja ha in fler 

kvinnor. Däremot så har många viktiga faktorer utelämnats och det gör att intrycket blir en viss 

ovilja uppfattas, främst eftersom de lyfter fram problem som ibland känns mer som undanflykter 

eller bortförklaringar.  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!35



Elina Lyckeborg 

6. Jämförelse 

Förstår tillämparen vad som ska implementeras? 

Sammanfattningsvis så kan det konstateras att förbunden i grupp A har en övergripande och 

fullständig förståelse för vad jämställdhetsarbete innebär. Dessa räddningstjänstförbund diskuterar 

alla eller i varje fall de flesta av de viktigaste aspekterna av jämställdhetsarbete. De förstår vikten av 

att diskutera igenom och utveckla arbetet med rekrytering, kommunikation och lönesättning. De 

förstår också vikten av att fokusera på ämnen som föräldraskap och kommunikation för att kvinnor 

ska känna sig stöttade av arbetsplatsen och därför söka sig dit och i förlängningen stanna kvar. De  

förbund som lyckats bra och alltså har en hög andel heltidsanställda kvinnor i operativ tjänst är 

också de som förstått vikten av att arbeta långsiktigt för att förankra jämställdheten i verksamheten 

genom regelbunden utvärdering och uppföljning. De har också lyckats med att se jämställdheten 

som något som genomsyrar all verksamhet istället för att se jämställdhet som en del separerad från 

annan verksamhet. De har dessutom insett vikten av att inte bara ha jämställda chefer och 

styrkeledare utan att den operativa personalen också måste vara jämställt fördelad.  

!
Förbunden som i studien tillhör grupp B utmärks av bristande förståelse för de identifierade viktiga 

aspekterna av jämställdhetsarbete. De tre förbund som studerats i den här uppsatsen diskuterar långt 

ifrån alla viktiga aspekter av jämställdhetsarbete, utan de skriver nästan enbart om rekrytering. De 

har oftast inte heller förstått vikten av långsiktighet och oftast inte heller förankring på alla nivåer 

av organisationen.  

!
Har tillämparen förmåga att genomföra beslutet? 

Förmågan att genomföra beslutet har i den här uppsatsen definierats som dels budgetarbete så som 

om- och tillbygge av lokaler och investeringar i utrustning som underlättar den fysiska arbetsmiljön. 

Det definieras också som utbildning, kurser och kompetensutveckling. Dessutom räknas det som 

förmåga om man tar in externt stöd.  

!
Förbunden i grupp A kan sammanfattningsvis beskrivas som att de besitter förmågan att genomföra 

besluten eftersom de alla inser vikten av praktiskt budgetarbete. De är dessutom alla måna om att 

tillhandahålla utbildningar, kurser och kompetensutveckling både till chefer och till resterande 

personal. De har dessutom alla tagit in externt stöd för att bli bättre på genomförandet av 

jämställdhetsarbetet.  
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Förbunden som har en låg andel heltidsanställda kvinnor i operativ tjänst och som ses som typiska 

för den majoritet kommunala räddningstjänster som ännu inte lyckats med implementeringen kan 

sammanfattas som att de inte har förmåga att genomföra beslutet. De diskuterar inte i särskilt stor 

utsträckning budgetrelaterade aspekter av problemet, förutom Räddningstjänsten Mitt Bohuslän 

som diskuterar ombyggnationer av deras stationer. Förbunden i grupp B diskuterar ibland 

utbildning, kurser och kompetensutveckling men oftast inte som utbildningar specifikt utformade 

för jämställdhetsarbete. Istället verkar de endast ha med jämställdhet som en del i utbildningarna. 

De tar inte heller upp extern kompetens, förutom Gästrike räddningstjänstförbund som har som 

målsättning att gå med i Nätverket Jämställd Räddningstjänst som samarbetar med MSB, vilken 

man ändå får räkna som att de tar in extern kompetens.  

!
Vill tillämparen genomföra beslutet? 

Det som kan sägas om förbunden i båda grupperna är att skillnaderna i vilja så som det definierats i 

studien är tydliga. De förbund som har en hög andel heltidsanställda kvinnor i operativ tjänst, alltså 

de som i studien tillhör grupp A, har alla skrivit mycket om ämnet och uttrycker dessutom en tydlig 

vilja att arbeta aktivt med jämställdhet i organisationen i enlighet med den nationellt fastställda 

policyn. Det kan därför konstateras att Lundquist (1987) hade rätt i att viljan fungerar som en 

förstärkningsmekanism för de två andra kriterierna, och att den i sig även verkar fungerar som en 

sorts självuppfyllande profetia. De som skriver mycket om ämnet är också de som har lyckats bra 

med implementeringen och därför också har fler kvinnor i operativ heltidstjänst.  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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7. Slutsats och diskussion 

Studiens huvudsakliga frågeställningar har varit:  

På vilket sätt skiljer sig implementeringen av den nationellt fastställda jämställdhetspolicyn mellan 

kommunala räddningstjänster med högre eller lägre andel heltidsanställda kvinnor i operativ 

tjänst? Kan vi läsa ut några framgångsfaktorer ur dessa skillnader?  

!
Dessa frågeställningar ämnade besvaras med hjälp av Lennart Lundquists (1987) modell ”the 

simplified actor model”. Den beskriver tre förutsättningar för lyckad implementering. Utifrån detta 

var studiens underliggande frågeställningar: Hur ser förståelsen för implementeringen ut? Har de 

möjlighet att implementera? Hur ser viljan ut? 

!
Slutsatsen bygger på Lundquists modell (1987) som menar att implementeringen misslyckas om ett 

av kriterierna inte är uppfyllt. För att lyckas bra med jämställdhetspolicyimplementering så verkar 

det som att det först och främst behövs en förståelse för vad det handlar om. Utan en övergripande 

förståelse så går det inte att genomföra implementeringen. Förståelsen skapar utrymme för de två 

andra kriterierna. Förståelsen måste också ske på flera nivåer. Den måste dessutom involvera både 

de viktigaste aspekterna av det som ska implementeras, vikten av att det integreras långsiktigt i 

organisationen. Det verkar utifrån analysen som att det är just förståelsen som är det viktigaste 

eftersom det är förståelsen som lägger grunden och skapar möjligheter för de två andra att över 

huvud taget finnas. Om tillämparen inte förstår vad som ska genomföras så är det svårt att avsätta 

medel och hålla utbildningar. Det är också svårt att få till en vilja att genomföra frågorna om man 

som tillämpare inte förstår vad det är man ska vilja genomföra.  

!
Förståelsen leder alltså både till ökad förmåga och ökad vilja. Det är alltså förståelsen som, som 

sagt, banar väg för resterande implementering. Därför är det viktigt att börja med att öka förståelsen 

inom kommunal räddningstjänst om målet är att öka antalet kvinnor i operativ tjänst. En ökad 

förståelse kommer sannolikt av fler projekt särskilt riktade för att introducera, förklara och utveckla 

jämställdhetsarbete. En ökad förståelse på hög nivå skapar förutsättningar för utbildning och 

kompetensutveckling som sen kan leda till ökad förståelse på lägre nivå vilket leder till att även de 

som arbetar som så kallade närbyråkrater kan förstå vikten av ökad jämställdhet. Det betyder att 

ökad förståelse både möjliggör och möjliggörs av ökad förmåga. Utbildning, externt stöd och 

medveten budgetering är alla förutsättningar för ökad förståelse men de kommer till först när 
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förståelsen finns. De två är på alla sätt förankrade i, och beroende av, varandra. Utöver det 

tillkommer viljan som en ytterligare parameter som skapas av förståelse men som ses som en 

förutsättning för lyckad implementering. Viljan är det som förstärker de två andra delarna och ses 

som det som måste komma till för långsiktigt lyckad implementering.  

!
Det viktigaste för att lyckas med implementeringen verkar vara en förståelse för jämställdhetens 

komplexitet. De förbund som lyckats har inte bara diskuterat jämställdhet kvantitativt, utan också 

kvalitativt. Av de beståndsdelar som identifierats i uppsatsens operationalisering så har de förbund 

som har en stor andel kvinnor diskuterat alla individuellt. Det visar på en förståelse för  ämnets 

komplexa natur. De beståndsdelar som identifierats av uppsatsen visar att jämställdhet måste 

identifieras brett och de ger en bild av några av de faktorer som borde vara viktiga för en fullständig 

förståelse av problemet. Det finns dock säkert fler viktiga faktorer som uppsatsen inte lyckats ringa 

in i operationaliseringen. Lyckad implementering hänger inte på numerär utan på djupare förståelse 

i hela organisationen. De förbund som lyckats diskuterar i sina dokument aspekter så som 

diskriminering och kränkningar, föräldraskap och i ett fall till och med graviditet, medveten 

rekrytering och anpassad lönesättning. De diskuterar också förankring i organisationen och 

uppföljning av de initiativ som tas och genomförs. De förstår också vikten av att jämställdheten 

genomsyrar hela personalen och att kvinnor finns representerade på alla nivåer och med alla 

arbetsuppgifter.  

!
En annan intressant aspekt av jämställdhetimplementeringen är att fundera kring om kvinnorna 

kommer före jämställdheten eller om det måste vara tvärt om. Är det hönan eller ägget som är 

startskottet? Om man som organisation tänker att jämställdheten löser sig i takt med att kvinnor blir 

en del av organisationen blir resultatet att det inte är organisationen i fråga som implementerar 

jämställdheten, utan istället blir det kvinnorna som tvingas implementera sig själva. Jag tror att det 

måste finnas en grund av jämställdhet i organisationen för att den ska kunna bli numerärt jämställd. 

På samma sätt som förståelsen både möjliggör och möjliggörs av förmågan hänger kvantitativ och 

kvalitativ jämställdhet ihop. Det går inte att, så som många av de förbund med en låg andel kvinnor 

i operativ tjänst har, enbart fokusera på att ha en viss procent kvinnor anställda. De måste förstå 

jämställdhet som något som behöver genomsyra hela organisationen.  

!
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Callerstig och Lindholm (2016) har i sin studie tittat på viljan på ett sätt som den här uppsatsen inte 

har ämnat att göra. De har identifierat att räddningstjänsten både nu och historiskt brister i vilja att 

arbeta så aktivt med jämställdhet som de skulle behöva göra. Deras slutsatser angående viljan 

tillsammans med de slutsatser som den här studien har kommit fram till angående förståelse och 

förmåga utgör tillsammans en ganska bra förklaring till varför det fortfarande finns så få 

heltidsanställda kvinnor i operativ räddningstjänst. Antagligen så finns det fler förklaringar till 

problemet, men den här ger en trolig pusselbit att lägga till i pusslet som är jämställdhet i 

kommunal räddningstjänst idag.  

!
Implementeringsproblemet innebär som sagt att de beslut som tas på politisk nivå inte genomförs av 

förvaltningen på det sätt som beslutsfattarna avsett (Sannerstedt, 2001: 28). När det gäller 

implementering eller bristande implementering är det inte alltid beslutsfattarens roll som bör 

studeras utan istället kan tillämparens roll belysas för att öka förståelsen (Sannerstedt, 2001: 29). 

Det gör att implementering sker hela tiden och löper mellan och genom olika nivåer. Svårigheterna 

som den kommunala räddningstjänsten har upplevt är med allra största säkerhet ett problem med 

många möjliga förklaringar. En av dem skulle kunna vara bristande implementering i enlighet med 

Lundquists (1987) modell. Att det i de flesta fall saknas antingen förståelse, kunskap eller vilja. 

Antagligen saknas mer en bara en av kriterierna. Den här uppsatsen har identifierat i det i huvudsak 

gäller att ha en god förståelse för alla de aspekter som hör ett komplext problem till. Förståelsen 

möjliggör för förmåga och i förlängningen vilja, men på samma gång så möjliggörs förståelsen av 

aspekter som kopplas samman med förmåga och vilja. Dokument som behandlar jämställdhet, och 

dokument som används för att skapa eller implementera policy i organisationer, måste få vara 

levande på samma sätt som ämnet som ska implementeras eller involveras i organisationen är. Det 

är annars lätt att de blir så kallade fantasidokument (Clarke, 1999) som bara finns som ett slags 

diplom på väggen och inte används som de var menade att användas när de skapades.  

!
!
!
!
!
!
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7.1 Fortsatt forskning 

Den naturliga fortsättningen som studien har identifierat är en mer utbredd studie. Fältet och 

ämnesvalet den här studien har tagit sig av ger utrymme för en i princip hur stor studie som helst. 

Den skulle kunna utvecklas genom att använda sig av intervjuer eller till och med deltagande 

observation för att få en bild av organisationskultur och på så sätt kunna operationalisera viljan i 

organisationen på ett annat sätt än att enbart använda den som en förstärkande eller möjliggörande 

variabel. Implementeringsfältet bjuder också in till att studera på flera nivåer, implementering är 

komplext och sker hela tiden på alla nivåer. Det skulle också kunna vara möjligt, och potentiellt 

intressant, att göra en större jämförande studie mellan räddningstjänst, polis och försvarsmakt.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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