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Förord
Denna rapport har tagits fram av Sweco Society under perioden maj 2017 – april 2019, på uppdrag av ESF
rådet och Räddningstjänsten Halmstad. Swecos team har bestått av Sofia Rönnqvist och Karin Forss. Vi vill
tacka alla på Räddningstjänsten och Räddningsnämnden i Halmstad som på olika sätt har bidragit med idéer,
funderingar, kunskap och synpunkter under utvärderingsperioden.
Sofia Rönnqvist
Karin Forss
Sweco Society
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SAMMANFATTNING
Kunskap äger är ett kompetensutvecklingsprojekt med syftet att öka kunskap om jämställdhet, jämlikhet
och att motverka diskriminering på räddningstjänsten. Projektet har finansierats av Europeiska Socialfonden
och drivits av Räddningstjänsten Halmstad under tidsperioden maj 2016 till april 2019. Sweco har följt projektet som lärande utvärderare.
Det övergripande syftet med projektet har varit att verka för en arbetsmiljö som är mer inkluderande och
att utveckla verksamhetens service gentemot medborgarna genom att utbilda samtliga personer i räddningstjänsten och räddningsnämnden om olika perspektiv på jämställdhet och diskriminering. Projektet har
arbetat med en modell som innebär att: genom ett tematiskt upplägg kring samtliga diskrimineringsgrunder
skapa en gemensam kunskapsgrund i organisationen (del 1), fördjupa denna och synliggöra normer och värderingar på grupp- och individnivå (del 2), genom nationellt och transnationellt erfarenhetsutbyte för praktiska exempel (del 3 och del 4) synliggöra utvecklingsbehov inom organisationen och verksamheten (del 6).
Projektet har genomfört 38 föreläsningar, 56 workshopstillfällen, 16 övriga kunskapshöjande aktiviteter och
63 speltillfällen med spelet Räddninsgvärk (ett spel för diskussion om normer). All personal på räddningstjänsten, heltid och deltid, samt räddningsnämnden har deltagit i projektets aktiviteter.
Swecos utvärdering visar att projekt Kunskap äger varit ”välriggat” och genomtänkt. Projektets ambitiösa
mängd aktiviteter och blandning av olika typer av aktiviteter har möjliggjort ett lärande där deltagarna både
ökat sin kunskap om jämställdhet och jämlikhet och, till viss mån, börjat reflektera över vad denna nya kunskap innebär för räddningstjänstens arbete och arbetsmiljö. Swecos bedömning är att projektet framförallt
har lyckats med att förändra jargongen på arbetsplatsen och att organisationen som helhet har tagit ett kliv
framåt när det gäller kunskap om, och medvetenhet kring, jämställdhet och inkludering. En viktig bidragande
faktor för denna utveckling är att cheferna har fått en ökad kunskap om det ansvar de har enligt lagen att
både arbeta reaktivt och proaktivt för att motverka diskriminering och trakasserier på arbetsplatsen. Projektet har även inneburit att ett antal tvärprocesser har initierats vilka kan utgöra grund för ökad jämställdhet och inkludering både inom organisationen och i relation till de medborgare som man möter och den
service man ger. I grunden gör vi bedömningen att projektet har lyckats väl med de övergripande målsättningar som man har haft.
För att de resultat som projektet genererat ska leva vidare i den ordinarie organisationen efter projektslut
pekar Sweco ut ett antal förutsättningar för implementering. Framförallt är detta att ledningen måste fortsätta prioritera arbetet för jämlikhet och jämställdhet och vara en ”motor” i förändringsarbetet. Det kan
t.ex. innebära att vissa aktiviteter från projektet finns kvar och att chefer i alla led tar ett aktivt ansvar för att
skapa en diskrimineringsfri arbetsplats. Sweco pekar även på vikten av att ledningen är transparenta i hur
projektet lever vidare för att personalen ska få insikt i att verksamheten tar ett fortsatt ansvar för frågorna.
Räddningstjänsten Halmstad har en bit kvar på vägen till en jämlik arbetsplats fri som är från diskriminering.
För att nå dit pekar Sweco på tre viktiga lärdomar från projektet. Först handlar det om att synliggöra och
problematisera den skämtsamma jargong som fortfarande råder kring normer om kön, etnicitet och jämlikhetsarbete överlag. Det handlar även om att fördela ansvaret för att driva jämställdhets och jämlikhetsarbete så att kvinnor t.ex. inte förväntas skapa en ”mjukare” stämning bara genom att vara på arbetsplatsen.
Sist men inte minst pekar Sweco på vikten av att hitta ett kollektivt mod där all personal vågar säga ifrån om
någon uppträder kränkande mot en kollega. För att hitta en styrka och drivkraft i detta arbete pekar Sweco
även på vikten av att samarbeta med andra delar av Halmstad kommun och andra räddningstjänster och
aktörer lokalt, regionalt, nationellt och globalt.
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INLEDNING
BAKGRUND OCH SYFTE
De senaste decennierna har jämlikhet och jämställdhet i räddningstjänsten varit ett område som fått allt
större uppmärksamhet. Flera olika utvecklingstrender och faktorer har verkat för att frågor som rör jämställdhet, diskriminering och jämlikhet ska hamna på agendan:
•

•
•

Lagstiftningen mot diskriminering. Alla organisationer har ett ansvar för att följa lagen och att arbeta
mot diskriminering. Detta handlar både om mötet med medborgare och internt i organisationen.
Värt att notera är även att lagen mot diskriminering har skärpts och idag har en arbetsgivare större
skyldigheter att arbeta proaktivt mot diskriminering än tidigare.
Diskussioner om kompetensförsörjning och arbetsmiljö har bidragit till att belysa behovet av att
bygga en mer inkluderande organisation inom räddningstjänsten i Sverige.
Räddningstjänstens uppdrag har förändrats och den lagstiftning som reglerar räddningstjänstens
verksamhet ställer idag högre krav på att man fokuserar på förebyggande arbete.

För att möta lagkrav och utmana de normer som rådde i den egna organisationen bedömde Räddningstjänsten Halmstad att mer kunskap och verktyg för att utveckla arbetet krävdes. Man identifierade även ett behov
av att hitta nya former för samverkan, dialog och erfarenhetsutbyte kring specifika diskrimineringsfrågor
tillsammans med andra aktörer både i, och utanför, Halmstad kommun. Räddningstjänsten hade tidigare
genomfört satsningar för integration och jämställdhet bland annat inom Halmstads kommuns gemensamma
Kulturprojektet och projektet Unga i räddningstjänsten. Satsningar som varit lyckade men också mött en del
internt motstånd. Mot denna bakgrund bestämde sig Räddningstjänsten för att skala upp arbetet för en mer
jämlik och jämställd räddningstjänst och sökte medel från ESF-rådet för att genomföra Kunskap äger – ett
kompetensutvecklingsprojekt med syftet att öka kunskap om jämställdhet, jämlikhet och att motverka diskriminering på räddningstjänsten.
Det övergripande syftet med projektet har varit att verka för en arbetsmiljö som är mer inkluderande samt
att verka för att utveckla verksamhetens service gentemot medborgarna genom att utbilda samtliga personer i räddningstjänsten och räddningsnämnden när det gäller olika perspektiv på jämställdhet och diskriminering. En av projektets målsättningar har även varit att påbörja arbetet med att jämställdhetsintegrera
verksamheten.
Projektet har varit organiserat på följande sätt:
•
•

En projektledare som rekryterades externt.
En styrgrupp med representanter från räddningstjänsten, räddningsnämnden och kommunledningsförvaltningen samt projektledaren. I styrgruppen har bland annat räddningschefen och personalchefen samt räddningsnämndens ordförande och vice ordförande suttit.

METOD, MATERIAL OCH AVGRÄNSNINGAR
Under våren 2017 knöts Sweco till projektet som utvärderare. Utvärderingen var, som efterfrågats av uppdragsgivaren, en lärande utvärdering. Som lärande utvärderare har Sweco följt projektet med syftet att kontinuerligt utvärdera om projektet är rätt utformat för att nå sina mål, och vid behov komma med rekommendationer och stöd kring hur projektet kan förbättra sin måluppfyllelse. Sweco har utöver en löpande
dialog med projektledaren gjort fem ”nedslag” under projekttiden; en utvärdering av programlogiken, två
del-utvärderingar, denna slututvärdering samt deltagande och presentation på projektets externa spridningskonferens.
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Illustration: Utvärderingsinsatser Kunskap äger

Rent konkret har följande insatser gjorts:
1)

2)

3)

4)

Programlogiken och en nulägesanalys av projektet togs fram i april – juni 2017. Detta innebar i
praktiken att åtta personer i projekt- och styrgrupperna intervjuades samt att en litteraturstudie
och en studie av projektdokumentationen utfördes.
I oktober 2017 gjordes en första del-utvärdering med syfte att undersöka läget i projektet och vilka
synpunkter som fanns, t.ex. på föreläsningarna och andra aktiviteter inom projektet. Del-utvärderingen undersökte även vilken påverkan projektet haft på medarbetares attityder och deras kunskap gällande de frågeställningar som projektet berör. För denna del-utvärdering intervjuades 13
anställda på räddningstjänsten. Utvärderingen presenterades för projektets styrgrupp.
I oktober 2018 gjordes den andra del-utvärderingen, denna gång med syftet att undersöka förutsättningarna för implementering av projektets resultat i organisationen. Inom ramen för denna delundersökning fick även de intervjuade ge sin bild av projektets huvudsakliga resultat. För denna
utvärderingen intervjuades 17 personer på räddningstjänsten och i räddningsnämnden. Även
denna utvärderingen presenterades för projektets styrgrupp.
Under vintern-våren 2019 har kompletterande materialinsamling gjorts och de olika delundersökningarna har sammanställts för att utgöra ett underlag för den slutliga analysen. Denna slututvärdering baseras på det material som sedan tidigare inhämtats samt två uppföljande avstämningsintervjuer med projektledningen samt projektets egna deltagarundersökningar och lägesrapporter.

En bärande del av vår undersökning har varit intervjuer med politiker i räddningsnämnden samt chefer,
tjänstemän och operativ personal i Räddningstjänsten. Detta gör att vi kan teckna en bred bild över hur olika
delar av räddningsnämnden och räddningstjänsten har uppfattat projektets framdrift, utmaningar, hinder,
resultat och effekter. Vi upplever också att de intervjuade överlag har varit öppna, reflexiva och uppriktiga
när det gäller att delge sina synpunkter och upplevelser.

DISPOSITION
Inom ramen för denna slutrapport har vi strävat efter att inte gräva ner oss i detaljer utan att koncentrera
texten mot att redogöra för de viktigaste aspekterna på genomförandet, resultat och effekter samt lärdomar
och reflektioner. Den som är intresserad av mer detaljer kring utvärderingsarbetet och resultaten för de
olika delundersökningarna kan med fördel ta del av de olika delrapporteringar som har gjorts inom ramen
för projektutvärderingen.
Rapporten inleds med en genomgång av Kunskap ägers projektlogik och var Räddningstjänsten befann sig
vid projektets start. Därefter följer en översyn av projektets aktiviteter och Swecos bedömning av hur projektprocessen fungerat. Nästa kapitel redovisar det Sweco ser som projektets huvudsakliga resultat och effekter och följs av ett kapitel om implementering. Det sista och avslutande kapitalet består av en analys av
projektlogik och måluppfyllelse samt en reflektion och analys över de lärdomar projektet bidragit till. Rapporten avslutas med 10 råd från utvärderarna till Räddningstjänsten.
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PROJEKTLOGIK OCH UTGÅNGSLÄGE
PROJEKTET, DESS UTGÅNGSPUNKTER OCH LOGIK
Projektlogik som utgångspunkt
Varje projekt har en mer eller mindre uttalad idé om vilket problem som projektet syftar till att lösa samt
hur projektet ska gå till väga för att kunna hantera detta problem. Att arbeta med att tydliggöra och analysera denna projektlogik är en välkänd utvärderingsmetod. Genom att arbeta med projektlogiken, eller programteorin, ges en översikt över projektet och hur det är tänkt att fungera. Det är ett sätt att undersöka om
projektet är ”rätt tänkt” och om projektets design hänger ihop (Fred 2013). Genom att en projektlogik konstrueras och analyseras kan utvärderarna hjälpa projektet att i ett inledningsskede rätta till eventuella svagheter i projektets konstruktion. I utvärderingens slutskede funderar programlogiken som ett stöd för att
analysera projektets måluppfyllelse, resultat och effekter. Projektlogiken används då även för att analysera
hur resultaten uppkommit eller att skapa en förståelse kring varför projektet inte har gått i den önskade
riktningen (handlar det om att projektet är ”rätt tänkt” men att implementeringen har misslyckats eller
handlar det i själva verket om att man inte har tänkt rätt kring projektets design från början?).

Projektlogik Kunskap äger
Den övergripande idéen för Kunskap äger beskrevs som att projektet handlar om att vidareutveckla ett påbörjat arbete med jämställdhet och mångfald genom att utveckla och använda en modell för attitydpåverkande kompetensutveckling i syfte att skapa strukturell förändring. Modellen innebär att: utifrån ett tematiskt upplägg kring samtliga diskrimineringsgrunder skapa en gemensam kunskapsgrund i organisationen (del
1), fördjupa denna och synliggöra normer och värderingar på grupp- och individnivå (del 2), genom nationellt
och transnationellt erfarenhetsutbyte för praktiska exempel (del 3 och del 4) synliggöra utvecklingsbehov
inom organisationen och verksamheten (del 6). Dessa exempel samlas in systematiskt och bearbetas/följs
upp genom dels styrgruppens (och ledningsgruppens) arbete och i dialog med arbetsgrupperna, dels genom
projektets lokala samrådsträffar för samverkansfrågor kring diskriminering (del 5). På så vis säkras hållbarhet
i projektet och i räddningstjänstens framtida arbete, men även att ökad kunskap och förändrade attityder
får strukturpåverkande effekter.
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Illustration: Swecos projektlogik Kunskap äger, maj 2017

Swecos övergripande bedömning av projektet i utvärderingsperiodens inledningsskede var att det svarade
mot ett tydligt behov. På individnivå utifrån personalens arbetsmiljö, på organisationsnivå utifrån ett kompetensförsörjningsbehov och ändrat uppdrag och lagstiftning, vilket även reflekterade behovet på samhällsnivå av en räddningstjänst som arbetar mer förebyggande. Projektet ämnade arbeta med en beprövad metod och med aktiviteter som tog ett helhetsgrepp om problematiken samt systematiskt byggde upp en verksamhetsnära kunskap. De resurser som knutits till projektet bedömdes rätt avvägda; framförallt eftersom
räddningstjänstens ledning prioriterade projektet och då man knutit en kompetent projektledare med förankring i räddningstjänstens jämställdhet- och jämlikhetsarbete till projektet.
Som rekommendation till projektet pekade Sweco på fyra viktiga frågeställningar att fundera över i ett inledande skede.
▪

▪

▪

▪

Forskningen1 visar att förhållandet mellan jämställdhets-, antidiskrimineringsarbete och verksamhetsutveckling inte alltid är så tydligt eller enkelt – det kan vara ett eller två spår – och det är inte
säkert att de går ihop. Sweco efterfrågade konkretiserade målsättningar i relation till verksamhetsutveckling.
”Kunskap äger” – hur leder ökad kunskap till strukturförändring? Sweco påpekade att projektet behöver uppmärksamma hur kunskap reellt kan bidra till att förändra strukturer och normer. Här är
det viktigt att hela tiden inkludera ett maktperspektiv, synliggöra maktstrukturer och identifiera hur
projektet bidrar till att makt förflyttas mellan och inom grupper. Det är inte säkert att ökad kunskap
i sig leder till förändrade beteenden, normer eller utveckling av verksamheten. I linje med Lennart
Lundqvists klassiska implementeringsteori handlar det om att ”förstå, kunna och vilja” – förståelse
är bara ett första steg. Förutsättningar att kunna genomföra en förändring måste finnas, liksom
viljan hos en kritisk massa av personer i ledningen och bland medarbetarna.
Projektet hade i utgångsläget ingen tydlig samsyn från medarbetarnivå till ledningsnivå på vad jämställdhet och en organisation fri från diskriminering betyder i räddningstjänsten. Denna samsyn behövde projektet skapa under genomförandeperioden.
Sweco såg en risk i att projektet adresserade en stor rad betydande jämställdhets-, diskrimineringsoch verksamhetsproblem samtidigt och att det fanns ett behov av att prioritera utifrån verksamhetens olika behov. I en ambitiös satsning vill man ofta mycket men risken finns att man tar sig an för
många frågeställningar vilket leder till att man inte hinner gå på djupet.

LÄGET FÖR JÄMSTSTÄLLDHETS- OCH DISKRIMINERINGSFRÅGOR
VID PROJEKTETS START
I början av utvärderingsperioden gjorde Sweco en nulägesanalys när det gällde läget för jämställdhets- och
diskrimineringsfrågor i räddningstjänsten. Syftet var att få en bild av tidigare erfarenheter, utmaningar och
hinder samt att identifiera främjande faktorer och utvecklingsområden när det gäller arbetet med jämställdhet och jämlikhetsfrågor i räddningstjänsten.

Erfarenheter från tidigare satsningar
Räddningstjänsten i Halmstad hade före Kunskap äger haft några olika satsningar på jämställdhet och antidiskriminering, det handlade då om de redan nämnda insatserna Kulturprojektet och Unga i räddningstjänsten. De personer som intervjuats från ledningen och nämnden menade att de tidigare satsningarna hade

1

För en genomgång av forskningen om mångfald och nytta i organisationer se t.ex. Sofia Rönnqvists och
Tobias Schölins avhandlingar.
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gett en grund att stå på men att ”vi har lärt oss att vi behöver lära oss mer”. De synpunkter och reflektioner
som informanterna bar med sig från tidigare erfarenheter var att det är viktigt att låta värderingsfrågor landa
och ge tid för reflektion och att det ska vara högt i tak och finnas utrymme för diskussion. Räddningstjänsten
hade även arbetat med värderingsfrågor via spel vilket också blev ett viktigt inslag i Kunskap äger. Detta var
en metod som uppskattades av många i organisationen. Informanterna framhöll att trots att satsningarna
hade stött på motstånd så hade de gett positiva effekter – därför var man optimistisk kring utsikterna att
Kunskap äger skulle kunna bidra till förändring och nytänkande i räddningstjänsten. Informanterna pekade
även på att det var viktigt att inte individer från minoritetsgrupper känner sig utpekade och synliggjorda på
ett oönskat sätt när man arbetar med jämställdhets- och diskrimineringsfrågor.

Utmaningar, hinder och motstånd
Ett syfte med de inledande intervjuerna var att få en bild av de särskilda förutsättningar som råder i räddningstjänsten och hur dessa påverkar arbetet med jämställdhets- och jämlikhetsfrågor. Det blev då en rad
olika faktorer som kom upp vilka beskrivs nedan.
Ett återkommande tema i diskussionen om jämställdhet i räddningstjänsten är att det finns så få kvinnliga
brandmän och att det är svårt att rekrytera kvinnliga brandmän på grund av det finns för få kvinnor som dels
är intresserade av att arbeta inom räddningstjänsten och dels klarar de höga krav som ställs på styrka och
fysisk prestation. Dessutom har man svårt att behålla de kvinnliga brandmän som anställs. Frågor som rör
rekrytering av kvinnliga brandmän har alltid varit laddade och många inom räddningstjänsten uttrycker att
det har varit svårt att initiera en nyanserad diskussion om hur de fysiska kraven ska utformas utan att hamna
i en diskussion om särbehandling och kvotering av kvinnliga brandmän. Närmare bestämt: måste den som
är starkast alltid ses som den bästa brandmannen eller finns det även andra kvalitéer och kvalifikationer som
är viktiga? Borde man istället utgå ifrån att det finns minimikrav som man måste klara men att det därefter
kan finnas andra kompetenser som är viktiga att värdera? Här menade informanterna att man kan tänka
annorlunda kring kompetens och hur man organiserar arbetet.
Informanterna lyfter även fram den särskilda kultur som råder inom räddningstjänsten. Det är en liten arbetsmarknad där anställda kan arbeta i stort sett hela sitt arbetsliv på en och samma räddningstjänst. Detta
innebär att det ibland kan vara svårt att förändra struktur och kultur som har ”satt sig” i organisationen.
Informanterna lyfter också fram kön, jämställdhet och sexualitet som känsliga ämnen och informanterna
framhåller att det förmodligen är de svåraste diskrimineringsfrågorna att arbeta med. En annan del av kulturen är den bitvis hårda jargongen som är ”rå med hjärtlig”. Andra hinder för att bygga en mer inkluderande
räddningstjänst är ”bilden av en brandman” och vad vissa av informanterna kallar för en ”He-man” och
”bror-duktig” kultur. Det handlar i korthet om att många brandmän söker sig till räddningstjänsten för att
det är ”action” och att mycket av brandmännens identitet ligger i att man är en hjälte i tjänsten. Att ändra
arbetssätt och att arbeta mer förebyggande samt att organisera om arbetet så att det blir mindre slitsamt
leder ibland till ett ”ytligt motstånd”.
Flera informanter hänvisar även till att förebyggande arbete ses som en ”nitlott” av många brandmän. Här
menar informanterna att det handlar om att arbeta för, och påvisa värdet av, ändrade arbetsformer. Att
använda tekniken och tekniska landvinningar samt att organisera arbetet på ett annorlunda sätt kan bidra
till en mer jämställd räddningstjänst. Men det kan inte minst leda till att andra viktiga kompetenser som inte
sitter i ren muskelstyrka kan värderas på ett annat sätt och i förlängningen att brandmanna-yrket kan bli ett
yrke med mindre yrkesskador och att brandmän kan stanna i yrket under en längre tid. Ett hinder i sammanhanget är att räddningstjänsten är en liten verksamhetsnisch och att det är dyrt att ta fram utrustning m.m.
som är anpassad. Det är dock viktigt att lyfta fram att räddningstjänsten är en organisation med en bredd av
kompetenser såsom brandingenjörer, inspektörer, administrativ personal, externutbildare och verkstadspersonal. Frågor som rör representation handlar därför inte bara om frågor som rör rekrytering av brandmän
även om diskussionen lätt hamnar där i intervjuerna.
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Flera av informanterna framhöll även att det finns problem kopplade till SMO (Utbildning i skydd mot
olyckor). Det man då menar är att intagningspoängen idag är höga och att det gör att det blir svårare att
rekrytera personer från minoritetsgrupper. Det finns även informanter som menar att man har haft svårt att
få in migration- och mångkulturella perspektiv i utbildningen.
Vi ställde även frågor när det gällde motstånd mot att arbeta med jämställdhets- och diskrimineringsfrågor.
Alla informanter framhöll att det fanns ett motstånd men vissa menade att det ”har krympt radikalt på senare år”. Samtidigt fanns det de som menade att ”alla är medvetna om vad som är politiskt korrekt” och att
motståndet till viss del tar andra former och blir mer dämpat.
Initialt fanns också mycket ”korridorsnack” om projektet, om prioriteringar och tid. Det fanns de som mer
eller mindre öppet uttryckte sin skepsis mot att arbeta med projektet och att tiden borde ha lagts på andra,
”viktigare” saker. Här framhöll informanterna att de ansåg att det var viktigt att ledningen tydligt tar ställning
för projektet och de prioriteringar som görs, att de insatser som görs är genomtänkta och bra samt att det
finns en lyhördhet för diskussion och dialog.

Främjande faktorer
Viktigt att framhålla är dock att trots att informanterna såg många hinder och utmaningar när det gäller att
arbeta med inkluderingsfrågor i räddningstjänsten så ville man även framhålla att det fanns en rad främjande
faktorer. Det handlade då om följande:
•
•
•
•
•
•

•

Erfarenheterna av tidigare projekt på området har varit positiva.
Det finns en kritisk massa av individer som är positiva och som vill förändra verksamheten.
Pennalism och hård jargong uppfattas negativt och som ett hot mot arbetsmiljön av fler än personer med minoritetsbakgrund.
Det finns trots ”snacket” en nyfikenhet och öppenhet.
Det finns en stark kultur inom räddningstjänsten som innebär att man är ”professionell när det väl
gäller”.
Medvetenheten inom organisationen om att arbetet med att göra räddningstjänsten mer jämställd
kan ha en rad positiva effekter för verksamheten har ökat. Det handlar då exempelvis om bättre
fysisk och psykosocial arbetsmiljö, att man får en verksamhet som på ett bättre sätt når ut till olika
grupper av medborgare eller att det blir lättare att ha ett långt yrkesliv som brandman.
Till sist menade informanterna att kunskap ger bredare synsätt och att det är roligt och utvecklande
att arbeta med mångfaldsfrågor, att få nya perspektiv och att arbeta för att utveckla verksamheten.

Utvecklingsområden
I den första intervjuomgången fick informanterna även svara på vilka utvecklingsfrågor som de tyckte var
viktigast när det gäller jämställdhets- och inkluderingsarbete. Mycket kretsade kring jämställdhet även här.
Många av informanterna nämnde breddad rekrytering och att rekrytera och behålla kvinnliga brandmän
som viktiga frågor. Andra viktiga frågor var att förbättra den fysiska och psykosociala arbetsmiljön samt att
utveckla mer tydliga krav när det gäller rekrytering och fystester. Ytterligare ett utvecklingsområde handlade
om att hitta rutiner och strukturer för att hantera brandmän som temporärt inte kan arbeta med vissa arbetsgruppgifter (exempelvis på grund av skador eller graviditet).
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PROJEKTETS AKTIVITETER OCH GENOMFÖRANDE
VAD HAR GJORTS?
Projektet har genomförts inom tre teman som följer de sju diskrimineringsgrunderna.
▪
▪
▪

Tema 1: Religion eller annan trosuppfattning och etnisk tillhörighet
Tema 2: Kön, könsidentitet och könsuttryck samt sexuell läggning
Tema 3: Funktionsnedsättning och ålder

Kunskapshöjande aktiviteter
Med syftet att skapa en gemensam kunskapsgrund om de sju diskrimineringsgrunderna genomförde Kunskap äger olika typer av kunskapshöjande aktiviteter inom varje tema. Innehållet i varje tema togs fram för
att vara relevant utifrån just de diskrimineringsgrunderna och föreläsarna valdes ut för att ge olika perspektiv
på temat. I samband med föreläsningarna har de anställda på Räddningstjänsten spelat spelet Räddninsgvärk
som består av olika värderingsövningar om normer.
Totalt genomfördes 38 föreläsningar, 56 workshopstillfällen, 16 övriga kunskapshöjande aktiviteter och 63
speltillfällen. Varje person på Räddningstjänsten har i snitt deltagit på 17 utbildningsaktiviteter. Utöver dessa
tillfällen har projektledningen haft 10 föreläsningar med Räddningsnämnden. Projektet har även arrangerat
spridningsaktiviteter om Kunskap äger. Det är värt att nämna hur unikt det är att den här typen av kunskapshöjande projekt är så ambitiöst; både i antalet aktiviteter, att man systematiskt gått igenom alla diskrimineringsgrunderna och att hela organisationen deltagit i alla led.
Ett par exempel från de kunskapshöjande aktiviteterna och informanternas tankar om dem följer nedan:
Inledningsvis ordnades en kick-off föreläsning med transpersonen Sara
Lund som pratade om kön och normer. Tillfället lyftes fram av flera informanter som en ögonöppnare. En informant säger, ”Efter fem minuter
tänkte jag ’var har jag hamnat’, och efter tio minuter ’det här förändrar
allt’”. En annan informant, en deltidsbrandman lyfter fram tillfället som
det han dittills (hösten 2018) tyckt bäst om med Kunskap äger, ”En
heterosexuell kille som ville vara klädd som kvinna, det var intressant att
Informant, oktober 2018
höra hans syn på saken. Många tycker att det är att slänga pengar i sjön
men jag vette fan jag tror vi lär oss något… Jag tror inte det går att plocka bort magkänslan på min generation.
Jag har barn, de har en helt annan syn än oss – de ligger långt före. Men Kunskap äger är mycket bra för oss
äldre.”

”Efter fem minuter
tänkte jag ’var har jag
hamnat’, och efter tio
minuter ’det här förändrar allt’”

Under tema 1 om etnicitet och religion arrangerade Kunskap äger ett erfarenhetsutbyte mellan räddningstjänsten och SFI-elever på Medborgarservice i Andersberg, Halmstad under gemensamma workshoppar. De
tre workshopparna samlade tillsammans all heltidsanställd personal och
ca 90 elever från SFI. Workshoparna inleddes med en föreläsning av
”Vi träffar dem bara när
Nour Attaya, som berättade om sin resa till Sverige för tre år sedan. I
det är slarv och trams.
dialogcaféforum möttes därefter personalen från räddningstjänsten och
Men nu funderar man
SFI-elever i samtal. En brandman berättade om tillfället; ”Jag tänker anmer på vad deras vardag
norlunda redan nu kan jag se. I min yrkesroll är jag på flyktingförläggär, vad har de med sig?”
ningar, de startar mycket brandlarm, själ cyklar, trycker på röklarm... Vi
Informant, oktober 2017
träffar dem bara när det är slarv och trams. Men nu funderar man mer
på vad deras vardag är, vad har de med sig? Man kan inte föreställa sig
det.”
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Erfarenhetsutbyte och nätverkande
Kunskap äger har gjort erfarenhetsutbyten med andra räddningstjänster nationellt och internationellt men
också med andra relevanta aktörer och nätverk. I Sverige har man till exempel haft erfarenhetsutbyten med
tio andra räddningstjänster (exempelvis Kristianstad, Hässleholm, Södertörn
och räddningstjänsten Syd) och med andra delar av Halmstads kommun. En
”Goda exempel ger
grupp från räddningstjänsten besökte även The Fire and Rescue Services i Corväldigt mycket”
nwall, East Sussex och London, England. Nätverkandet och erfarenhetsutbyInformant, oktober
tena har syftat till att såväl sprida som att få kunskap när det gäller relevanta
2018
frågeställningar och områden. En informant som var med berättar att det är
väldigt givande att se vad andra räddningstjänster lyckats och misslyckats med
i jämlikhet- och jämställdhetsarbetet, ”Vi kan hitta en drivkraft hos varandra.
Den inputen vi fick i England har satt väldigt starka spår på oss som var där – goda exempel ger väldigt
mycket”. Andra nätverks- och erfarenhetsutbyten som har skett inom ramen för projektet är till exempel:
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Deltagande i Halmstad Pride. Deltagare från räddningstjänsten gick med på frivillig basis i tåget med
en egen banderoll och en styrka med personal från räddningstjänsten var på plats i parken för att
möta människor.
Föreläsning/miniseminarium om projektet vid den årliga branschkonferensen BRAND i Göteborg.
Utbyte med försvarsmakten och workshops med för alla heltidsanställda om försvarsmaktens jämställdhetsarbete.
Erfarenhetsutbyte med Nätverket jämställd räddningstjänst
Föreläsningar på Halmstads kommuns Ledardag 2016 för flera hundra chefer
Deltagande i chefs- och politikerkonferens anordnad av MSB – Tema: Jämställdhet, mångfald och
en räddningstjänst i förändring.

Bild: Räddningstjänsten Halmstad deltar i Halmstad Pride
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Tillfällena beskrivs av flera som både symboliskt viktiga aktiviteter och mycket lärorika. Hittills har intresset
för att gå i Pride paraden inte varit stort, och några har bytt bort sina pass för att slippa arbeta den dagen
och därmed gå med i tåget. Ledningsgruppen har dock representerat Räddningstjänsten och man tror att
det kommer bli ett större intresse allt eftersom. Studiebesöket i England lyfts av alla som var där fram som
något mycket positivt och det gav inspiration kring betydelsen av förebyggande arbete.

Tvärprocesser
Ett antal ”tvärprocesser” har genomförts parallellt med projektets kunskapshöjande delar. Tvärprocesserna
har varit ett sätt att arbeta med jämställdhets- och diskrimineringsfrågor i organisationens struktur och arbetsprocesser. Involverade i dessa processer har bland annat varit lednings- och samverkansgrupper, grupper med bred representation från verksamheten samt facket. Följande är exempel på tvärprocesser som
projektet har initierat:
▪

▪

▪

▪
▪

▪

Jämställdhetsintegrering. Arbetet har påbörjats genom att ledningsgruppen, samverkansgruppen
och de fackligt förtroendevalda har börjat diskutera och planera. Man har också involverat grupper
med bred representation från verksamheten. Tanken har varit att arbetet ska drivas vidare i ordinarie verksamhet och då delvis i samverkan med andra kommunövergripande arbetsgrupper. Rent
konkret har detta arbete bland annat lett till en jämställdhetsintegrerad rekryteringsprocess för
brandmän.
Arbete med aktiva åtgärder utifrån diskrimineringslagen. Arbetet har initierats och dialog med samverkansgruppen och med fackliga representanter har skett när det gäller systematiskt arbete med
aktiva åtgärder. Ett förslag har varit att huvudskyddsombudet får ett ökat ansvar för att även
stämma av kränkande särbehandling och andra frågor som kan relateras till diskriminering samt att
man blir en samarbetspart för arbetsgivaren när det gäller dessa frågor. Rutiner har tagits fram
tillsammans med Halmstads kommuns centrala HR-funktion för att föra samman arbetsmiljölagen
och diskrimineringslagen i ett systematiskt arbete för lika rättigheter och möjligheter.
Genomlysning av rekryteringsprocesser för brandmän. Tanken har varit att man ska sträva efter
ökad jämställdhet och mångfald. Inom ramen för detta arbete har man sett över de fysiska och de
arbetsrelaterade testerna, liksom de formella kraven. Det har också handlat om att se över arbetsbeskrivningar, pluskompetenser och önskvärda meriter. Filmer för att beskriva testerna och underlätta deltagarnas förberedelser har tagits fram.
Skapa rutiner för hur brandmän som inte kan arbeta med vissa arbetsgruppgifter tillfälligt (t.ex. på
grund av skada eller graviditet) ska hanteras.
Värdegrund. Arbete med att ta fram en värdegrund för räddningstjänsten. Värdegrundsarbetet har
varit ett sätt att samla upp de diskussioner och de lärdomar som har dragits i projektet både när
det gäller det interna perspektivet (arbetsmiljö) och det externa perspektivet (service och bemötande av medborgare).
Se över omklädningsrum så att de finns och funkar bra för olika grupper.

PROJEKTPROCESSEN – VAD HAR FUNGERAT BRA OCH MINDRE BRA?
Projektets organisation
Överlag bedömer Sweco att projektets organisation har fungerat bra. Mycket av detta beror troligtvis på att
projektet har varit välplanerat och ”välriggat”. Projektet har på ett snabbt och effektivt sätt kunnat hantera
de utmaningar man stött på under genomförandet. I Swecos första del-utvärderingen framkom en svårighet
i att projektet har genomfört så pass många aktiviteter. Det var en utmaning för projektledaren att arrangera
och upphandla alla aktiviteter samt att fylla dem med rätt innehåll. Två organisatoriska förutsättningar bidrog till utmaningen: de stora kraven på hög kvalitét på utbildningarna som fanns givet det interna motståndet mot projektet och att aktiviteterna ordnades för arbetsgrupper med olika förutsättningar i fråga om
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arbetsroller och tid; heltidsanställda och RIB anställda. Utmaningarna hanterades dock med framgång av
projektorganisationen.
Kunskapshöjande insatser är en viktig del av jämställdhets- och jämlikhetsarbete. Men en avgörande faktor
för att ökad kunskap faktiskt ska leda till förändring av de strukturer som skapar ojämställdhet och ojämlikhet
i en organisation är att deltagare inte bara lär sig något nytt utan blir medvetna om vad den nya kunskapen
innebär och vilket ansvar för handling den medför. Kunskap äger har genom sin, unika, blandning av föreläsningar, dialogmöten, workshoppar, speltillfällen, erfarenhetsutbyten och tvärprocesser lyckats skapa
mycket goda förutsättningar för denna typ av engagerad och aktiv kunskapsökning hos organisationen.
Projektet har varit mycket beroende av kompetensen hos projektledaren. I Swecos utvärderingar lyfter både
medarbetare och styrgrupp kompetensen hos projektledaren som en starkt bidragande orsak till att projektet fungerat. Att både räddningstjänstens ledningsgrupp och styrgruppen från början till slutet varit en
aktiv del i projektet och tagit ett tydligt ledarskap i frågan har även det varit en förutsättning för att projektet
fått genomslag i organisationen. Detta är en viktig lärdom för andra liknande projekt och knyter även an till
de resultat som framkommer i mycket av forskningen på området; att ledningen engagerar och visar tydligt
att frågorna är viktiga är avgörande.

Motstånd
Projektet har mött internt motstånd. Den mest framträdande kritiken är att projektet upplevts ta för
mycket tid. De heltidsanställda har klagat på att Kunskap ägers aktiviteter ligger på övningsdagar, vilket innebär att den operativa personalen får mindre tid ordinarie övningsarbete. En informant berättar ”Alla tycker att det är en stor negativ grej
”Alla tycker att det är en
att det (projektet) tar mycket tid, och vi har redan ont om tid. Då innestor negativ grej att det
bär det att man går in negativt för man blir av med övningstid. Det
tar mycket tid, och vi har
som skiljer detta från annat är att det är ett skall krav. Önskar att
redan ont om tid.”
många andra projekt haft samma prioritet”. Bland RIB anställda lyftes
Informant oktober 2018
kritik mot att man behövde komma in på sin lediga tid för att delta i
projektet (även om de fick ersättning för denna tid).
Projektet har varit mycket beroende av kvalitén på de föreläsningar som upphandlats. Tidigt i projektet avbröt man kontraktet med en föreläsare som inte bedömdes klara av att inkludera och engagera deltagarna.
Detta framstår i efterhand som ett mycket lyckat vägval då det tydligt sände budskapet till deltagarna att
man lyssnade på deras klagomål och värderade att utbildningstillfällena hade ”rätt” kunskapsnivå och anpassats till målgruppen. Det gjorde även tydligt att projektet tog avstånd från att jämställdhetsarbete måste
vara komplicerat – vilket är en fördom som är vanlig och som kan förväntas motverka lärande. Utöver detta
tillfälle har samtliga föreläsare varit uppskattade av både projektledning och deltagare. En majoritet av informanterna har lyft att kvaliteten på utbildningarna varit hög.
Inledningsvis i projektet och på hösten 2017 berättade många informanter att det fanns en allmän missnöjeskultur kring projektet. En informant berättar, ”Det finns en rädsla att man måste säga att man inte gillar
projektet - en jargong att vara emot det. Men tror faktiskt många lär sig något. Men man tror att man är
som alla andra genom att säga att Kunskap äger är skit. Men jag säger
”Man tror att man är som
ifrån, ’jaha är du sådan’ får man höra då. Jag är inte rädd för att säga
alla andra genom att säga
vad jag tycker. Men då blir man lite utstött”. Under intervjuerna hösten
att Kunskap äger är skit.
2018 blev det tydligt att det utkristalliserats två grupperingar bland de
Men jag säger ifrån, ’jaha
som visar motstånd mot projektet. Den ena gruppen har gjort ett aktivt
motstånd mot projektet genom att uttrycka missnöje vid projektets akär du sådan’ får man höra
tiviteter och i övrigt samröre på basen och på fritiden. Denna grupp
då.”
beskrivs av informanterna som en liten men tongivande grupp. Den
Informant oktober 2017
andra, betydligt större gruppen, är de som varit ”tysta motståndare”
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till projektet. De har klagat på att projektet tar mycket tid, men deltagit vid aktiviteterna och återberättar
att de trots allt lärt sig mycket. Denna grupp är de som framförallt gjort en liten, men betydande, förändringsresa under projektets genomförande – vilket vi återkommer till senare i rapporten.
Sweco uppfattar att projektet hanterat motståndet bra. Efter kritik från RIB anställda om på vilka tider projektets aktiviteter arrangeras, lade man om schemat. Som tidigare nämnts avbröt man även kontraktet med
en föreläsare som upplevdes för svår. Samtidigt har man inte gett vika från den ursprungliga, ambitiösa,
utformningen av projektet. I avslutningsfasen av projektet har man också varit noggrann med att inte sända
ut budskapet att projektet avslutats utan att det är ”kick-off” för det fortsatta arbetet. Flera informanter
berättar att de som varit motståndare till projektet säger att det är skönt att man nu kan ”återgå till sitt
vanliga arbete”. För att få denna grupp att inse att jämställdhet- och jämlikhetsarbete nu är en del av det
vanliga arbetet framstår det som avgörande att räddningstjänstens ledning fortsätter betona att även om
projektet är avslutat är inte jämställdhets- och jämlikhetsarbetet det.

Ledning
Sweco lyfte i sin första del-utvärdering hösten 2017 att medarbetarna uppfattade att Kunskap äger var ett
prioriterat arbete från ledningen, men att det fanns en utbredd tveksamhet till hur helhjärtat ledningens
engagemang var. Det har på basen funnits en starkt hierarkisk kultur, inslag av pennalism och en historia av
åtskillnad mellan ledningen, dagtidspersonal och operativ personal som flera informanter refererat till.
Sweco noterade i utvärderingen att denna typ av arbetsmiljöproblem delvis är en annan fråga än diskrimineringsfrågor men att de är parallella frågor som kräver liknande institutionella förändringar för att säkra en
trygg arbetsmiljö. Efter Swecos utvärdering gjorde ledningen en ansats för att bli mer transparenta i sitt
arbete och informera om hur man själva verkar för en diskrimineringsfri arbetsmiljö. Sweco uppfattar att
dessa frågor varit på agendan hos ledningsgruppen genom hela projektet och att man tar mycket seriöst på
dem.
I del-utvärderingen hösten 2018 lyfte respondenterna fram ledningen både som ett hinder och en drivkraft
i det fortsatta arbetet med projektet. De mer positiva informanterna menade att det var tydligt att ledningen
prioriterade projektet och att man uppfattade att de skulle fortsätta med detta även efter projektslut. Den
mer negativa gruppen menade att även om ledningen sa att de prioriterade arbetet och visade det genom
att delta och leda aktiviteter skedde fortfarande flera händelser som pekade på att man tog en motsatt
riktning. Respondenter lyfte fram nyrekryteringar, där man upplevde att män fått förtur, eller att personer
som kände ledningen fått förtur eller att de nyrekryterade inte fått information om Kunskap äger. Man menade att om projektets arbete ska få genomslag måste alla som arbetar på basen ha kunskap om jämställdhet- och jämlikhetsarbete och vilja bidra till en mer inkluderande arbetsplats.
Sweco rekommenderade återigen styrgruppen att vara transparenta med hur man arbetar både på hela
basen och internt i ledningsgruppen med Kunskap äger. Projektet är föremål för mycket ryktesspridning och
det verkar finnas ett lågt förtroende för ledningen bland många anställda – därför är tydlighet och att själva
föregå med gott exempel avgörande.
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PROJEKTETS HUVUDSAKLIGA RESULTAT OCH
EFFEKTER
KUNSKAP OM JÄMSTÄLLDHET OCH JÄMLIKHESTARBETE
En ökad kunskap om jämställdhet och jämlikhet inom alla personalgrupper och hos förtroendevalda har varit
centralt i projektet. Kunskapslyftet som eftersträvats har varit omfattande och de förväntade effekterna
flera. Under Swecos första del-utvärdering fann vi att det fanns en stor kunskapsbrist gällande jämställdhet,
jämlikhet och diskriminering bland personalen. Okunskap om diskriminering resulterade i stereotypa antaganden om andra grupper än den egna, oförståelse för varför ett anti-diskrimineringsarbete behövs samt en
okunskap om vad det innebär att arbeta med anti-diskriminering. Under projekttiden uppfattar Sweco att
det har skett en betydande kunskapsökning hos anställda på räddningstjänsten genom deltagande i projektet. Informanterna har reflekterat över de aktiviteter och föreläsningar de varit med på och hur de kan använda den nya
”Vi vågar vara oss själva mer för
kunskapen i sin yrkesroll och på arbetsplatsen. De flesta infordet finns en större respekt för
manterna anser att de genom projektet fått en ny förståelse för
våra olikheter nu. Det ger en ödandra grupper i samhället, speciellt i relation till nyanlända.
mjukare inställning. Vi har fortSamtidigt nämner många informanter att projektet bidragit till
farande problem men det är ett
ett bättre och mer inkluderande bemötande mellan kollegor på
steg i rätt riktning.”
basen. Flera kan även ge exempel på hur Kunskap äger lett till
Informant oktober 2018
att man blir tryggare och bättre i sin yrkesroll. En informant berättar; ”När jag jobbat med lärdomar efter en operativ insats är
ett av de stora problemen att vi är ganska dömande mot varandra. Det gör att öppenheten för att diskutera
misstag minskar, många vågar inte säga när det gick lite fel. Men detta projekt hjälper verkligen mot det, vi
vågar vara oss själva mer för det finns en större respekt för våra olikheter nu. Det ger en ödmjukare inställning. Vi har fortfarande problem men det är ett steg i rätt riktning”.
Resultaten av den uppföljning projektet själva gjort med deltagare ligger i linje med resultaten från intervjuerna. De som svarat på enkäterna har succesivt värderat sin kunskap om jämställdhet och diskriminering
högre under projektets gång. Störst skillnad syns mellan projektstart år 2016 och år 2017. Det kan bero på
att introduktionen till projektet och ”tankesättet” attitydpåverkande kompetensutveckling gjorde att deltagare direkt kände att de gjort en kunskapsförflyttning. Det kan också bero på att många var djupt berörda
av föreläsningarna om etnicitet och religion och besöket i en SFI klass under det första temat där informanter
berättat att de lärt sig mycket. De senare teman som handlade om kön, könsidentitet och sexualitet beskrevs
inte som lika ögonöppnande. Det var betydligt fler informanter som hade svårt för att relatera till de diskrimineringsgrunderna och att ”sätta fingret på vad de betyder” som en informant uttryckte det.
Diagram 1: Resultat från deltagarundersökningarna
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Genomgående inom de tre temana har projektet haft svårt att få genomslag för ett maktperspektiv på diskriminering. För att få en ökad kunskap om diskriminering är det avgörande att reflektera över hur makt
påverkar diskriminering och vilka erfarenheter man själv har som normbärare eller normbrytare av diskriminering. Att göra detta med ett intersektionellt perspektiv, alltså att se hur olika diskrimineringsgrunder och
andra perspektiv samverkar, är ytterligare en dimension av maktperspektivet2. De som intervjuats för utvärderingen har haft en begränsad förmåga att sätta sina upplevelser i relation till makt. Ett maktperspektiv är
viktigt t.ex. för att förstå skillnaderna mellan att utsättas för
kränkningar när man tillhör en minoritet eller när man tillhör en
”Man hör väldigt mycket att
majoritetsgrupp. Det visar sig t.ex. genom en oförståelse för varsvenska killar inte kan bli diskriför kvinnliga brandman inte vill fråga om hjälp (samtidigt som
minerade, men det sker systeman kommenterar att de är ”svagare”) och en upplevelse av att
matiskt – framförallt vid nyanden mest diskriminerade gruppen inom räddningstjänsten är
ställningar.”
svenska män (på grund av positiv särbehandling vid rekrytering).
Informant oktober 2017
En informant berättar i diskussion om hur räddningstjänsten arbetar med att se över testerna vid rekrytering av brandmän
”Man hör väldigt mycket att svenska killar inte kan bli diskriminerade, men det sker systematiskt – framförallt
vid nyanställningar. När man väljer vilka som får komma och göra tester, tjejer får alltid komma. Killar försvinner i mängden”. En förutsättning för att jämställdhetsarbete ska nå framgång är att deltagarna lär sig
reflektera över sin egen position och hur det påverkar hur man bemöter andra och vilka möjligheter man
har som normbärare respektive normbrytare. Här har projektet gjort mycket, men det finns det ytterligare
arbete att göra.
Ytterligare en aspekt av maktperspektivet är hur man förhåller sig till olika individers upplevelser och kunskaper. Flera av medarbetarna berättar att de har nått en större insikt och kunskap genom att grupper som
invandrare och en transperson under projektets aktiviteter fått ”förklara sig”. Man har också kommenterat
att det är bra med medarbetare av annat kön och etnicitet på Räddningstjänsten så att de kan ”förklara” hur
kvinnor och invandrare tänker. Att möta och få förståelse för andra gruppers situation genom deras berättelser är en naturlig del av ett jämställdhetsarbete. Det kan dock bli problematiskt om bördan att förklara
sig läggs på en minoritetsgrupp utan att majoritetsgruppen behöver anstränga sig avsevärt för att inhämta
kunskap. Här gör man en skillnad inom forskningen på så kallad toleranspedagogik, att tolerera en minoritetsgrupp, och normkritik, att synliggöra hur minoriteter förstås och tolkas utifrån en norm samt söka förändra det3. Detta är något som Sweco påpekade i sin första del-utvärdering.
Flera informanter berättar att projektet fått dem att inse att det finns en bild – en norm - om Räddningstjänsten hos allmänheten och att denna bild är påverkningsbar. Flera ser också att bilden idag är felaktig och
behöver förändrats och att jämställdhet- och jämlikhetsarbete är en nyckel till att förändra den bilden. De
flesta informanter har dock svårt att exemplifiera hur en ökad kunskap om jämställdhet och jämlikhet leder
till en bättre yrkesutövning och konkret i vilka moment som förbättringar kan ske. En informant lyfter fram
bemötande, ”Att vi blivit bättre på att kommunicera genom
projektet underlättar mycket oss emellan vilket gör att vi job”Vi jobbar bättre mot allmänbar bättre mot allmänheten, blir mer öppna och vakna för allheten, blir mer öppna och vakna
mänheten, för vad vi stöter på ute i kommunen och hur vi ska
för allmänheten, för vad vi stöbemöta det”. På ledningsnivå har man en tydligare bild av hur
ter på ute i kommunen och hur
arbetsprocesser kan förbättras. Det finns dock en önskan om
vi ska bemöta det”.
att kunna mäta hur jämlikt Räddningstjänstens bemötande av
Informant oktober 2018

2

Se t.ex. Catherine MacKinnon (2013)
3 Se t.ex. Janne Bromseth & Frida Darj (2011)
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allmänheten under uttryckningar är idag. Det finns en frustration i att man inte vet säkert hur lång ifrån ett
jämlikt bemötande man är idag. Det är en frågeställning att arbeta vidare med.
Diagram 2: Resultat från deltagarundersökningarna

Resultaten från deltagarutvärderingarna visar att tron på att räddningstjänsten har ett ansvar för att bidra
till jämställdhet och motverka diskriminering (vänster tabell ovan) genomgående funnits hos deltagarna.
Den högra tabellen visar dock att betydligt fler deltagare ändrat åsikt gällande om Räddningstjänsten Halmstad behöver mer kunskap om jämställdhet och diskriminering för att ge allmänheten den bästa servicen.
Detta resultat ger en positiv bild av att projektet bidragit till en förståelse om att ökad kunskap är en viktig
del av jämställdhet och jämlikhetsarbete.

JARGONG, ARBETSMILJÖ OCH VÄRDERINGAR
Jargongen på räddningstjänsten har generellt varit ”hård” som informanter beskriver det. Skämt kring jämställdhet, jämlikhet och anti-diskrimineringsarbete generellt och
Kunskap äger specifikt har vart vanligt förekommande. En informant
”…Enklaste att bara lämna
berättar ”Det är en grabbig jargong här, rå men hjärtlig stämning.
rummet och inte delta. AvOlika hur man tar det, en del är känsligare än andra. Men det är inget
lägsna sig. Men det kanske
som går över några gränser... I undantagsfall kanske. Det är jätär fegt. Krävs jäkligt
tesvårt att säga ifrån, det är lätt att bli stämplad och dömd då. Men
mycket för att våga säga
det får ju inte bli för mycket, då kan man säga ifrån. Enklaste att bara
ifrån”.
lämna rummet och inte delta. Avlägsna sig. Men det kanske är fegt.
Informant, oktober 2017
Krävs jäkligt mycket för att våga säga ifrån”. Flera informanter berättar att projektet refereras till som ”Kunskap suger”.
En kvinnlig informant berättar, ”Det är en tuff jargong här, jag skulle ta illa vid mig men jag väljer att se det
som ett skämt”. Den här typen av försvarsmekanismer är ett sätt att hantera diskriminering men borde inte
förekomma på en jämställd arbetsplats. I del-utvärderingen 2018 berättar samtliga informanter att jargongen på basen har förändrats och blivit ”mjukare”. En informant berättar: ”Det har blivit mer okej att ta
upp olika ämnen som kan vara besvärliga och obekväma för vissa, man kan diskutera det lite mer öppet”.
Det finns dock fortfarande en skämtsam ton där personer kan skämta om Kunskap äger och arbetet mot
diskriminering. Intervjupersonerna ser dock inte detta som något negativt utan snarare som ett tecken på
att projektet har förändrat något. Man menar att skämten visar på att man kommer ihåg projektet och att
man reflekterar över vad som sägs på ett sätt som tidigare inte skett. Flera informanter beskriver situationen
där en individ sagt något opassande varpå kollegor sagt ”kom ihåg Kunskap äger”. Även om det framställs
som ett skämt visar det på att den typen av kommentarer inte passerar obemärkt menar man.
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Diagram 3: Resultat från deltagarundersökningarna

Deltagarundersökningarna visar ett liknande resultat som intervjuerna, nämligen att deltagarna fått upp
ögonen för att jämlikhet- och jämställdhetsarbete är viktigt för hur bra räddningstjänsten utför sitt uppdrag
samt för att räddningstjänsten ska vara en attraktiv arbetsplats. Sweco no”Kvinnor tillför
terar dock att, i huvudsak manliga informanter, återkommande lyfter fram
mycket i insatserna”
att kvinnliga kollegor genom att vara på arbetsplatsen medför en ”mjukare”
stämning. En informant berättar, ” Jag har inte märkt något om att det vart
Informant oktober 2017
problem för tjejerna som vart här – har bara vart utvecklande för oss och
bidragit till en mjukare stämning i arbetslagen. Kvinnor tillför mycket i insatserna”. Den här typen av kommentarer visar att kvinnor accepteras som kollegor, men på andra meriter än
män – de tillför något i egenskap av att vara kvinnor. Vi återkommer senare i rapporten till vad detta innebär
för förändringsarbetet, på individ- och organisationsnivå.

TVÄRPROCESSER
Som del av projektet har ett stort antal strukturella förändringar och symboliska ställningstaganden genomförts och påbörjats. Några som kan nämnas är att projektet tagit fram en rutin för hur gravida brandmän ska
hanteras, räddningstjänsten har deltagit i Halmstad Pride, man har sett över hur omklädningsrum ser ut,
förändrat rekryteringsprocessen och tagit fram en ny värdegrund. Den här typen av konkreta förändringar i
arbetssätt är en förutsättning för att projektets mål ska nås – men också ett viktigt tecken på att arbetet fått
genomslag. De utgör en byggnadsställning i en organisations jämställdhets- och jämlikhetsarbete genom att
skapa förutsättningar för återkommande insatser och i sig vara ett symboliskt ställningstagande. Det är svårt
att idag ta ställning till de reella konsekvenserna av dessa tvärprocesser, ett längre tidsperspektiv krävs för
att kunna avgöra t.ex. om värdegrundsdokumentet blir ett levande dokument i organisationen, om rutinerna
för gravida brandmän följs, om nya omklädningsrum faktiskt byggs – osv. Ett viktigt resultat av tvärprocesserna som går att observera är dock att det kunskapsmaterial Kunskap äger tagit fram sprids till andra räddningstjänster i Sverige vilket bidrar till jämlikhet- och jämställdhetsarbete nationellt.
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IMPLEMENTERING
Förutsättningar för implementering
Kunskap äger har redan från projektstart haft en tydlig målsättning om att projektet ska implementeras i
den ordinarie organisationen på räddningstjänsten. Förutsättningarna för att fortsätta med en lika stor budget finns inte, därför innebär implementeringsarbetet att ta tillvara på den kunskap som genererats genom
projektet och behålla de delar som krävs för att upprätthålla utveckling. Samtliga som intervjuats säger att
den främsta förutsättningen för en lyckad implementering är att ledningen tar ett ansvar i frågan genom att
tydliggöra hur man ska arbeta vidare med Kunskap äger och vem ansvaret ska ligga på. Det finns två läger
där det ena tror att implementeringen kommer fungera bäst om en person utses som ansvarig, gärna med
en finansierad hel- eller halvtidstjänst för att arbeta med frågorna. Det andra lägret tror att flera personer
behöver känna ägarskap i frågan och ha ett uttalat ansvar för olika delar av arbetet. De flesta lyfter att nyckelaktörer förutom ledningsgruppen är chefer i alla led och arbetsgivarrepresentanter. Många lyfter även
finansiering och att medel måste avsättas för att man ska kunna arbeta vidare med frågorna – ”det måste få
kosta” säger flera informanter. De kostbärande moment som nämns förutom tid för samordnare och personaltid är föreläsningar, att omstrukturera arbetet vid graviditet, vikarier vid föräldraledighet, att arbeta vidare med informationsmaterial och att utveckla och se över testerna vid rekrytering.
Swecos utvärdering visade att många tycker att det är viktigt att det finns en tydlig plan, en budget och
någon med ansvar för frågan framöver. Man efterfrågar även att vissa moment från projektet som spelet
Räddningsvärk och föreläsningar fortfarande finns kvar. Genom att projektledaren gått ner i tid under de
sista månaderna har flera ur ledningsgruppen gått in och tagit över moment som ingår i Kunskap äger. Det
har varit tidskrävande för vissa individer, men upplevs som positivt då medarbetare sett att ledningen är
involverade i att få projektarbetet att fungera och prioriterar det även utan projektledaren.
Sweco har även lyft att det framstår som viktigt att delar av Kunskap äger inkluderas i introduktionen för
nyanställda. I intervjuer framkom det att personer som rekryterats under föregående år inte fått en mer
djupgående introduktion till projektet och hade bristfällig kunskap om varför man arbetade med frågorna.
Från ett implementeringsperspektiv framstår det som mycket viktigt att nyanställda får ta del av det kunskapsmaterial som tagits fram genom projektet.

Plan framåt
Under hösten 2018 påbörjade projektet implementeringsarbetet genom Swecos del-utvärdering. Efter detta
har frågan diskuterats i ledningsgruppen. Två konferenser har genomförts i projektets sista månad, en intern
och en extern, som är tänkta att fungera som kick-off för det fortsatta arbetet. Här har man tagit ett medvetet val att tydligt kommunicera att konferenserna inleder en ny fas i arbetet, snarare än att de är avslutningskonferenser för projektet – för att inte tappa styrfart.
Ledningsgruppen har i dagsläget inte formulerat en tydligt plan för hur man ska arbeta med anti-diskrimineringsarbete framöver. Strategin nu är att samla in erfarenheter i samband med konferenser och personalens
åsikter på en arbetsplatsträff på basen. Utifrån detta ska man sen välja ut moment som ska leva vidare och
struktur för ansvar och ledning. Ledningen har en tydlig bild av att man vill få ut ansvaret för frågorna i alla
chefsled för att det ska komma så långt ut i organisationen som möjligt. Man ser dock att man inledningsvis
kan behöva ha ett mer utpekat centralt ansvar. Från och med i vår har man en ny Räddningsnämnd i kommunen. Projektgruppen genomförde en halvdag med den nya nämnden för att ge en grundläggande kunskapsintroduktion och informera om projektet. Det framstår som viktigt eftersom Swecos del-utvärdering
visade att kunskapsnivån i nämnden var bristfällig.
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ANALYS OCH REKOMMENDATIONER
PROJEKTLOGIK OCH MÅLUPPFYLLELSE
Den analys som gjordes inledningsvis av projektlogiken var att projektet var ”välriggat” och väl genomtänkt.
Vi har, som tidigare nämnts, även gjort bedömningen att projektets genomförande och organisation kännetecknas av en hög kvalitét. Projektet har arbetat med attitydpåverkande kompetensutveckling för att uppnå
förändringar både när det gäller arbetsmiljön och verksamheten. Projektet har också varit ute och nätverkat
och gjort erfarenhetsutbyten med en rad andra organisationer och aktörer både utanför och inom räddningstjänstvärlden. Vår bedömning är att projektet framförallt har lyckats med att förändra jargongen på
arbetsplatsen och att organisationen som helhet har tagit ett kliv framåt när det gäller kunskap om, och
medvetenhet kring, jämställdhet och inkludering. En viktig faktor är att cheferna har fått en ökad kunskap
om det ansvar de har enligt lagen att både arbeta reaktivt och proaktivt för att motverka diskriminering och
trakasserier på arbetsplatsen. Projektet har även inneburit att ett antal tvärprocesser har initierats vilka kan
utgöra grund för ökad jämställdhet och inkludering både inom organisationen och i relation till de medborgare som man möter och den service man ger. I grunden gör vi bedömningen att projektet har lyckats väl
med de övergripande målsättningar som man har haft.
Utifrån de insikter som vi har gjort när det gäller projektets genomförande gör vi dock följande kritiska reflektioner kring projektlogiken:
Förhållandet mellan arbete för inkludering och verksamhetsutveckling. Som nämnts tidigare i rapporten var
vår kommentar till projektlogiken i början av projektperioden att arbete med inkludering och verksamhetsutveckling kan vara ett eller två spår. Även om projektet har arbetat både med attitydpåverkan och tvärprocesser är det fortfarande oklart för oss i vilken utsträckning projektet har bidragit till att utveckla servicen
gentemot medborgarna. Men det är också, vilket var en fråga som lyftes av ledningen i höstas, svårt att
mäta. Vi gör dock bedömningen att det arbete som man har gjort på sikt kommer att bidra till att utveckla
verksamheten. Flera personer i verksamheten nämner även att ett bättre klimat på arbetsplatsen på sikt
torde leda till en bättre verksamhet och i slutändan, bättre service. Vi gör också bedömningen, i linje med
information som framkom i den nulägesanalys som gjordes i början av projektet, att satsningar på jämställdhet kan bidra till att organisationen också ser över vilka tekniska och organisatoriska lösningar som finns att
göra arbetet mindre slitsamt och beroende av ren muskelstyrka. Detta är ett arbete som på sikt kan gagna
all operativ personal, som då får ett mindre slitsamt arbete och ökade möjligheter att stanna kvar i yrket till
pensionen.
Förhållandet mellan ökad kunskap och förändring av normer och strukturer. I linje med Lennart Lundkvist4
menar vi att implementering av politik handlar om att ”förstå, kunna och vilja”. I grunden måste de som
implementerar politik ha en grundläggande förståelse och kunskap, förutsättningarna i organisationen ska
också vara sådana att det är möjligt rent praktiskt. Till sist: det måste också finnas en vilja hos berörda parter
att genomföra en förändring. Det som utvärderingen av Kunskap äger visar är att det är viktigt att ha i åtanke
att utbildning i inkluderingsarbete är ett första steg men att mycket krävs, t.ex. ett ihärdigt och tydligt stöd
från ledningen, för att normerna på en arbetsplats ska förändras. För att i ett nästa steg uppnå strukturpåverkan krävs ännu mer ihärdighet, arbete och engagemang. I de fall där det finns en kritisk massa av individer
som inte vill genomföra en förändring kommer det att bli svårt. Swecos utvärderingen visar att flera stegförflyttningar gjorts, i organisationen och hos deltagare. Många av de funderingar, oro och okunskap som fanns
inlednings om jämställdhet och jämlikhetsarbete finns dock kvar.

4

Lundquist, Lennart (1992), Förvaltning, stat och samhälle. Lund, Studentlitteratur.
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Förhållandet mellan djup och bredd. En fråga som adresserades av Sweco inledningsvis var att det finns en
risk i att projektet syftat till att arbeta med en stor mängd olika diskriminerings- och inkluderingsfrågor samtidigt som det finns ett behov av att prioritera utifrån verksamhetens behov. Vår bedömning är att helhetsgreppet på det stora hela har varit gynnsamt för projektet och organisationen och att upplägget har uppskattats av deltagarna. Men möjligen är det så att organisationen hade kommit längre när det gäller förändring av normer och strukturer inom något av områdena om det hade funnits en tydligare fokus på något
eller några diskrimineringsgrunder. T.ex. hade det kanske funnits andra förutsättningar att arbeta med strukturpåverkan och tvärprocesser.

AVSLUTANDE LÄRDOMAR
Kunskap äger är ett projekt som gjort stort avtryck. Det har väckt många känslor – både positiva och negativa
– och många som arbetat med projektet; från medarbetare, till projektledare, styrgrupp och utvärderare
har lärt sig något av projektet. Nedan sammanfattar Sweco det som vi ser som några av de viktigaste lärdomarna projektet genererat. Alla dessa lärdomar handlar på olika sätt om makt. Redan från projektstart diskuterades maktperspektivet i Kunskap äger och vikten av att det fanns med när aktiviteter och insatser utformades. Ett maktperspektiv på jämlikhet- och jämställdhetsarbete handlar om att aldrig tappa bort ”varför” och ”vem” när man genomför ”vad” och ”hur”. Varför ringar in att jämställdhet- och jämlikhetsarbete
alltid handlar om att omfördela makt från de som inte har det till de som har det för att skapa mer jämlika
och jämställda verksamheter där individer har samma möjligheter och skyldigheter. Vem ringar in var ansvaret att bedriva jämställdhet- och jämlikhetsarbete finns och vem som inkluderas i det. Här är det viktigt att
kunskap från grupper i minoritetsställning inkluderas när arbetet utformas, och att majoritetsgruppen inkluderas som en resurs som ska bära förändringen. Lärdomarna nedan är viktiga både för Räddningstjänsten
Halmstad i sitt fortsatta arbete och för andra räddningstjänster och andra verksamheter som arbetar med
jämställdhet och jämlikhet.

Kunskapsökning från ”glädjedödarens” perspektiv
Som nämnts ovan beskriver medarbetare i intervjuer att det finns en skämtsam ton både om Kunskap äger
specifikt och anti-diskrimineringsarbete generellt. Det finns också en bredare historia på basen av en skämtsam, men hård, jargong – ”här skämtar vi rått men hjärtligt”. De personer som har intervjuats menar att
skämten om Kunskap äger har förändrats under projektets gång – idag används de ofta för att uppmärksamma en kollega på att de gjort ett övertramp som kan uppfattas som diskriminerande. Man menar att
dessa skämtsamma kommentarer är görs med ett gott syfte och visar på att projektet lett till förändring –
förut skulle troligtvis ingen sagt ifrån, nu skämtar man i alla fall om det.
Berit Ås som utvecklat teorin om härskartekniker menar att skämt och gliringar kan förlöjliga en individ eller
ett problem, en situation5. Ett motstånd eller missnöje med individen eller personen visas då genom att
skämta. Skämtet verkar både för att förlöjliga eller trivialisera personen eller situationen och för att få personer som motsätter sig skämtet att framstå som glädjedödare. För Sweco framstår det som viktigt att betona att även om humor är en betydande del av arbetsvardagen bör skämt som rör diskrimineringsarbete
eller diskriminerande situationer inte förekomma på en jämlik och jämställd arbetsplats. Genusvetaren Sara
Ahmed har forskat om lycka, glädje och ”feministiska glädjedödare” 6. Ahmed betonar att vi måste vara varsamma för hur kulturer skapas runt en delad glädje och vad detta innebär för personer som kommer i vägen
för denna glädje – genom att inte skratta, eller genom att ifrågasätta varför någonting är roligt. Ahmed varnar oss också för att undvika att vara glädjedödare eftersom själva processen i att uppmärksamma det som

5
6

Berit Ås, 1978.
Sara Ahmed, 2010
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inte är roligt - ojämlikhet - gör oss uppmärksamma på de strukturer som upprätthåller ojämlikheten. Och att
synliggöra strukturer synliggör möjligheter till förändring.
Att undvika att skämta om jämställdhet- och jämlikhetsarbete framstår därmed som viktigt. För det första
på grund av att enskilda individer, som kanske utsatts för diskriminering, kan uppleva sig förlöjligade av dessa
skämt och oförmögna att säga ifrån utan att framstå som glädjedödare. För det andra för att en skämtsam
kultur runt dessa frågor osynliggör de strukturer som upprätthåller ojämlikhet. Sweco menar därför att det
är viktigt att särskilja det positiva i att medarbetare reagerar på t.ex. nervärderande kommentarer med det
negativa i att detta många gånger uppmärksammas genom skämt.

Förändringsagenten
En problematik som Sweco återkommit till i båda del-utvärderingar är hur projektet bidragit till att positionera individer ur minoritetsgrupper som förändringsagenter. Problemet uppstår när en individ som tillhör en
minoritet tillskrivs vissa egenskaper och/eller roller i förändringsarbetet utifrån sin grupptillhörighet. Det kan
till exempel innebära att en person av annan etnisk bakgrund än svensk ombeds förklara hur invandrare ser
på en viss fråga, eller att en kvinna förväntas bidra till ett ”mjukare” klimat på arbetsplatsen. I intervjuer i
både del-utvärderingarna refererar manliga medarbetare återkommande till att kvinnliga kollegor gör att
arbetsmiljön på basen förändras eftersom man inte pratar om vissa saker när kvinnor är närvarande. En
kvinnlig brandman beskriver att hon upplever det som påfrestande att hon alltid väljs ut för att representera
räddningstjänsten på mässor och skolbesök – hon upplever sig inte vara en bra representant för sitt kön då
hon aldrig känt av något problem kopplat till att vara kvinna på räddningstjänsten. Hon beskriver också att
hon inte känner sig bekväm i sociala situationer som mässor och inte uppskattar att alltid behöva delta. Fler
likande exempel finns.
Genusteorin gör en mycket viktig skillnad mellan biologiskt kön, som bestäms av ens fysiska organ, från genus eller socialt kön, som bestäms av hur vi själva och samhället uppfattar våra beteenden, föreställningar
och handlingar som könade7. Genus är konstruerat, vilket innebär att det förändras i olika kroppar, över olika
tider och i olika samhällen, verksamheter och platser. Det är något som vi återskapar och omförhandlar.
Forskare in området postkolonial teori har även pekat på att etnicitet och hudfärg är kopplade till föreställningar och uppfattningar om beteenden och förväntade handlingar 8. Precis som med alla normer finns det
personer som känner sig bekväma i de normer de förväntas leva upp till och de som inte gör det. Ur ett
diskrimineringsperspektiv finns det mycket forskning och empiriska studier som vittnar om att personer som
är i minoritet på en arbetsplats eller utbildning tenderar att ofta slutar eller upplever obehag på grund av de
förväntningar som finns på dem utifrån deras grupptillhörighet. I en avhandling om etnisk mångfald inom
äldreomsorgen visade t.ex. Tobias Schölin9 hur anställda med en annan etnisk bakgrund en svensk ofta upplevde att de spelade en roll på arbetsplatsen och att de ofta ignorerade skämt ock kommentarer om minoritetsgrupper trots att de upplevde dem som problematiska och kränkande.

7

Se t.ex. Yvonne Hirdman, 2001, och Judith Butler 2007.
Gail Lewis, 2000.
9
Schölin, 2007.
8
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Denna problematik stämmer överens med de övergripande tendenser Lena Grip ser i en utvärdering av
räddningstjänsten i Sverige. Grip skriver att ”Hon (den kvinnliga brandmannen) får rollen både som katalysator och/eller bekräftelse för förändringsarbetet och med det ett stort ansvar på sina axlar, som hon inte
själv kan påverka. Bara genom att kvinnan finns på arbetsplatsen ska förändring ske”10. För att undvika att
skapa en arbetsplats där enskilda representanter i minoritetsposition får bära ansvaret för förändringsarbetet menar Sweco att räddningstjänsten aktivt bör placera ansvaret på individer i majoritetsställning. Det
belyser även hur kunskap och makt kan användas som katalysator för förändring, snarare än kunskap och
identitet. Det är ett tungt lass att bära att både vara och skapa förändring. Personer som passar in i normer
kan också vara förändringsagenter genom att föregå med gott exempel och prata för och om personer i
minoritetsställning. Till exempel kan en manlig brandman delta på en mässa och berätta om sina kvinnliga
kollegor och aktivt bemöta allmänheten respektfullt och normkritiskt, istället för att en kvinnlig brandman
alltid är med.

En modig brandman
En intressant aspekt av Kunskap äger är att mod – att vara modig som brandman – är en egenskap som
diskuterats i två väldigt skilda kontexter. I den första kontexten syftar referenser till mod på normen av
brandmannen som räddar människor ur brinnande hus. Den här normen återkommer flera informanter till
när de berättar om sin yrkesstolthet och varför de vill arbeta på räddningstjänsten. Vissa upplever att Kunskap äger ifrågasätter den här bilden genom att man betonar vikten av förebyggande arbete snarare än
operativt arbete, och utbildning snarare än fysisk träning. Andra uppskattar att normen ifrågasätts och menar att brandmansyrket handlar om så mycket mer än operativt räddningsarbete. Detta nämns inte minst
av personalen som idag arbetar med extern utbildning, som brandingenjörer, inspektörer etc.
Den andra kontexten där mod kommer på tal är när deltagare i intervjuer refererar till hur de ser på att stå
upp mot kollegor som uttrycker sig diskriminerande eller nedlåtande. Många berättar då att de inte håller
med och tycker kommentaren är fel men att de inte vill säga ifrån - att de helt enkelt inte vågar stå upp mot
kollegor. En av Swecos slutsatser i del-utvärderingen om implementering var att en förutsättning för att
jämlikhet och jämställdhetsarbetet ska få större genomslag är att räddningstjänsten hittar ett kollektivt mod
där fler blir aktiva ambassadörer för arbetet som påbörjats genom Kunskap äger.

10

Lena Grip et.al. 2015, s.27
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Filosofen Per Bauhn definierar mod som förmågan att konfrontera sin rädsla för att uppnå sina mål 11. Rädsla,
menar Bauhn är subjektivt. Om person A är rädd för ormar och person B inte är rädd för ormar är det modigt
av A att klappa en orm men inte, i alla fall i samma utsträckning, modigt av B att klappa ormen. Bauhn är
noggrann med att notera att rädsla inte nödvändigtvis behöver vara synonymt med fara, en person kan vara
rädd för något som inte är farligt, till exempel att klappa en orm på ett zoo. På en samhällsnivå finns det
normer, gemensamma förståelser, för vad som är en farlig situation, alltså vad vi människor i allmänhet
borde vara rädda för – och således vad som är modigt att ändock göra eller säga. Dessa normer kring mod
kan se väldigt olika ut på olika plaster och i olika verksamheter.
För att återgå till de två kontexter där diskussioner om mod återfinns inom Kunskap äger kan vi fundera
närmare på vilken typ av rädsla och eventuell fara de båda kan kopplas till. Den första, modet att rädda
människor i olyckssituationer kan vi koppla till den väldigt reella faran av att t.ex. gå in i ett brinnande hus
som den modiga individen här utsätter sig för. Att göra detta innebär att konfrontera rädslan för det egna
livet med målet att rädda andra. Detta mod går hand i hand med en stark dygd och altruistisk handling som
kan förväntas ge en stark belöning till den modiga individen. Det finns även en uppsjö av belägg inom kultur
och politik för att denna typ av mod är allmänt erkänd i samhället. Den andra formen av mod, härleds till
mål som t.ex. att leva i ett samhälle där alla är lika mycket värda, där alla människor värderas lika oavsett
kön, ålder, etnicitet osv. Här blir rädslan genast mer subjektiv. För det första kan vi säga att det är ett mål
som är mindre allmängiltigt. Vi kan tänka oss att det är fler personer som skulle skriva under på att det är fel
att person X brinner inne i ett hus, än att person X för stå ut med kränkande behandling på arbetsplatsen.
Hotet i detta fall är också mer diffust än ett brinnande hus – det kan röra sig om mer eller mindre öppna
kommentarer från kollegor som man kanske annars har en mycket god relation till. Vi kan således också
förvänta oss att rädslan är mer komplex; det kan handla om en rädsla för att gå emot strömmen, att stå upp
för sina värderingar, att utstå kortsiktigt obehag för att på lång sikt nå sitt mål.
Sweco menar att just denna diskussion om mod är central för projektet. Hur skulle resan från dagens modiga
brandman som räddar människor ur brinnande hus, till den modiga brandmannen som också står upp för
alla mänskors lika värde se ut? Vad krävs för att ändra normen kring fara hos personalen för att skapa en
samsyn kring att ojämlikhet är farligt – både på ett individ-, organisations- och samhällsnivå? Om räddningstjänsten tillsammans kan lyfta den diskussionen och därigenom finna ett, nytt, kollektiv mod där majoriteten
av personalen står upp mot ojämlikhet och ojämställdhet tror vi att man skulle ta ett stort steg framåt i
arbetet för en jämställd och jämlik räddningstjänst.

”10 RÅD”
Avslutningsvis vill Sweco sammanfatta vår utvärdering med 10 råd till Räddningstjänsten. Vi tror och hoppas att råden även kan inspirera andra aktörer som verkar för mer jämställda och jämlika arbetsplatser.
1.

2.
3.
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Tänk på att alla kan bidra på olika sätt när det gäller arbete med jämställdhet och inkludering. Chefer kan vara tydliga med vad som gäller och vad organisationen står för. De kan även vara med och
skapa strukturella förutsättningar för att utveckla arbetet med jämställdhet och inkludering. Medarbetare kan, på olika sätt bidra t.ex. genom att markera att man inte tycker att det är positivt med
en tråkig och kränkande jargong.
Fortsätt vara transparenta med hur ledningen arbetare med anti-diskriminering och hur man själva
föregår med gott exempel. Var försiktiga med allt som kan uppfattas som ”tomma ord”.
Ta tillvara på hur projektet kombinerat olika aktiviteter för att engagera och reflektera med kunskap. Arrangera även fortsättningsvis en föreläsning och ett dialogmöte, en workshop eller erfarenhetsutbyte tillsammans.

Per Bauhn, 2003.
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4.

Använd den diskursiva styrkan i att prata om vad mod innebär för arbetet på räddningstjänsten.
Försökt uppmuntra, uppmärksamma och stötta medarbetare som vågar stå upp för projektet/värdegrunden på basen. På detta sätt kan man hitta det kollektiva mod som krävs för att ändra normen
från att vara tyst och lämna rummet när någon uttrycker sig t.ex. rasistiskt eller sexistiskt till att
säga ifrån.
5. Ta fram en strategi för hur nyanställda ska introduceras till räddningstjänstens värdegrund och Kunskap äger, avsätt tid för detta.
6. Utnyttja andra aktörer i kommunen, landet och världen för gemensamt lärande och resurser, men
kanske framförallt för att hitta styrkan och energin att driva frågan framåt.
7. Se teknisk utveckling och andra sätt att organisera verksamheten som möjligheter både att utveckla
verksamheten och att göra den mer jämlik och jämställd.
8. Visa på de goda exempel som uppstår när det gäller hur arbete med jämställdhet och inkludering
kan bidra till verksamhetsutveckling samt en bättre fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Detta kan då
på sikt bli en ytterligare sporre för utveckling.
9. Fortsätt att kämpa för att förändra de strukturer inom organisationen som bidrar till att göra organisationen mindre jämställd och jämlik. Arbete med värderingar och värdegrund bör kompletteras
med insatser att förändra strukturer och arbetsprocesser.
10. Dela med er av era historier om hur ni har gått från en mansdominerad arbetsplats med ”grabbig”
jargong till en inkluderande och respektfull arbetsplats – det är en inspirerande resa som ni ska vara
stolta över och som många kan lära av.
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