
Räddningstjänst för alla
Information om jämställdhet och mångfald i räddningstjänsten

Häng med i Prideparaden!
Följ med på Stockholm Pride! Alla 
 räddningstjänster och MSB-anställda  
är inbjudna till gemensam samling  
med pepp före paraden.

Stockholm Pride pågår 31 juli–  
6 augusti.

Nätverket Jämställd Räddnings-
tjänst, NJR, har tillsammans med MSB 
och Storstockholm, Södertörn och 
Attunda bjudit in landets räddnings-
tjänster och MSB-anställda till att 
delta i Prideparaden den 5 augusti.

– Vi samlas lördag morgon på MSB 
på Fleminggatan. MSB bjuder på fika 
och underhållning med normkritisk 
blick. Sen går vi till Kungsholmens 
brandstation där Storstockholm bjuder 
på lunch, berättar MSB:s Erik Flink.

Deltagarna får också en inträdes-
biljett till Pride Park på kvällen.

Nils Weslien är förbundsdirektör i 
Karlstadsregionens räddningstjänst 
som i år har NJR:s sekretariat. 

Han uppmanar alla att delta.
– Och självklart iförda larmställ  

eller andra arbetskläder! 
Jeanette Selin, brandman i Söder-

törn, välkomnar räddningstjänstens 
engagemang. På senare år har det  
statliga förtrycket mot homosexuella 
ökat i länder som Ungern, Uganda  
och Ryssland, inte minst i del-
republiken Tjetjenien. I Sverige 

 ökar risken för att den som öppet 
visar sin kärlek blir hotad eller direkt 
misshandlad.

– Jag och min fru är tillbaka i att vi 
tittar oss över axeln innan vi håller 
varandra i handen på stan. Det är 
viktigt att de som inte själva definierar 
sig som hbtq öppet visar sitt stöd för 
oss! säger Jeanette Selin.

För skattefinansierade organisa
tioner som MSB och räddningstjäns-
terna är det extra viktigt att visa att 
arbetsplatserna är till för alla och att 
hjälpen riktar sig till alla invånare.

Anmäl deltagande senast 16 juni  
till erik.flink@msb.se

Foto: Karin Albinson/MSB 

Studie om ergonomi
ska minska skadorna

Hur får vi bort onödigt tunga 
moment i jobbet? MSB bekostar 
en nyligen påbörjad studie om 
ergonomi. 

Teknik och metoder är utformade 
efter stor muskelstyrka – är det 
alltid nödvändigt? Forsknings-
institutet Rise, tidigare SP, ska 
undersöka hur verktyg används 
i räddningstjänsten idag och at-
tityderna till att välja befintliga 
verktyg och metoder som kräver 
mindre råstyrka. Dessutom ska de 
föreslå nya innovationer för bättre 
ergonomi.

Resultatet blir förhoppningsvis 
färre belastningsskador. En öns-
kad bieffekt är att också den med 
mindre muskelmassa kan jobba 
som brandman. 

Rapporten ska vara klar i slutet 
av november.

Kiruna och Kristianstad kallar!
I höst blir det seminarier för rädd-
ningstjänstens förtroendevalda på två 
platser:

Kristianstad 12 september och 
Kiruna 10-11 oktober.

Att styra och leda till en räddnings-
tjänst för alla är titeln på semina-
rierna. Där diskuteras bland annat 
breddat rekryteringsunderlag som en 
möjlighet att få fler sökande till del-
tidskårerna. Dala Mitt ska berätta om 
planerade kombinationstjänster där 

samma person är deltidsbrandman 
och till exempel undersköterska 
i äldrevården.

Vidare rapporterar Räddnings-
tjänsten Syd vad som hänt efter 
att projektet Brandstation för alla 
avslutats. 

Forskaren Ulrika Jansson redogör 
för sin studie om vem som styr över 
räddningstjänsten och Södertörn pra-
tar om vikten av att hålla kvar vid en 
inriktning, även när det blåser.

Lika barn leka sämst  
blir Almedalstema
Vad kan branscher med ojämn 
könsfördelning lära av varandra? 
Frågan ställs på ett seminarium i 
Visby den 5 juli under Almedals-
veckan. Erik Flink, mångfalds-
handläggare på MSB, medverkar 
liksom en representant från vår-
den och en från byggbranschen.



Likvärdigt skydd mot olyckor har 
hittills tolkats som tidsfaktorn, 
alltså att det inte får dröja för länge 
innan räddningstjänsten är på plats 
efter ett larm.

Begreppet måste vidgas till att 
också inrymma genusanalyser 
för att effektivt kunna förebygga 
olyckor, framhåller MSB:s mång-
faldshandläggare Erik Flink. I våras 
pratade han på MSB:s tillsynskonfe-
rens för länsstyrelsernas beredskaps-
samordnare, om behovet av tillsyn 
också på den här punkten.

MSB:s jämställdhets- och  
mångfaldshandläggare: 

Erik Flink

erik.flink@msb.se

010-240 4031   070-230 22 04

Kontaktperson NJR:

Nils Weslien

nils.weslien@karlstad.se

054-540 28 32

Redaktion infoblad:

Annika Lindqvist

annika.lindqvist@msb.se

070-514 02 86

Läs mer
Delta i diskussionen  
på Facebook i gruppen  
Styrkan är våra olikheter.

Eller besök www.msb.se/mangfald  
och www.njr.nu.

”Jag ska jobba här! Det verkar roligt!”
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Studiebesöket fyller flera syften. Ett är 
brandskyddsinformation. Ett annat är att 
närma räddningstjänsten och ungdomarna 
till varandra. 

Sex tonåringar från ett HVB-hem för 
ensamkommande barn och ungdomar 
är på besök på Kista brandstation.

– Hur många låter telefonen ligga i 
sängen när ni laddar den? frågar Yamo 
Mirbaz.

Alla händer åker upp.
– Gör inte det! Sängkläderna kan  

lätt ta eld.
Yamo Mirbaz är brandinstruktör på 

Storstockholms brandförsvar och place-
rad i Kista.

Kollegan Aladin Zakholi var med när 
brandinstruktörerna började för sju år 
sedan.

– Vårt uppdrag är att öka brandkun-
skapen i distriktet, öka mångfalden i 
räddningstjänsten och stärka relatio-
nerna till befolkningen. 

Just den här veckan är det skol-
lov. Brandstationen har bokat in flera 
studiebesök från HVB-hem. Flera av de 
ensamkommande har precis som Yamo 
Mirbaz ursprung i Afghanistan och dari 
som modersmål, och han översätter 
snabbt till dari när det behövs.

– Vi jobbar framförallt med ungdomar. 

Varje år åker vi ut till alla i årskurs 5 
och årskurs 8 i vårt distrikt. 

Gruppen försöker också finnas med 
där unga samlas, på fritidsgårdar och 
talangtävlingar.

– Vi blir ju inte ett anonymt ”brand-
kåren” för dem, vi blir Yamo, Hassan 
och Aladin.

Under våren har Storstockholm också 
börjat arbeta enligt Göteborgsmodellen 
Människan bakom uniformen, för att 
skapa bättre relationer mellan ungdo-
mar och uniformsyrken.

Yamo Mirbaz har gått Skydd mot 
olyckor och utbildat sig till brandman. 
På utbildningen är utländsk bakgrund 
ovanlig.

– Jag tror att räddningstjänsten måste 
visa upp sig mer, och att ungdomarna 
här måste se fler som ser ut som dom 
och som faktiskt har gått SMO och job-
bar i räddningstjänsten. Varför kan det 
inte finnas information om SMO i Kista 
galleria, till exempel? Då ser man ju att 
yrket finns och tänker kanske att man 
skulle kunna bli det.

På brandstationen visas ungdomarna 
runt i gymmet och vagnhallen och får 
prova luftpaket och larmställ.

– Jag ska jobba här! Det verkar roligt! 
säger en av killarna med lysande ögon.

Genusanalyser kan  
ge likvärdigt skydd

Varför går det så trögt att ställa om rädd-
ningstjänsten? Det har forskaren Ulrika 
Jansson undersökt i en ny rapport.

Lagen om skydd mot olyckor, LSO, 
fokuserar på att förhindra olyckor, 
men när lagen ska förverkligas ute 
i räddningstjänsterna blir det ofta 
konflikter. Många vill hålla fast vid 
traditionerna där fokus ligger på 
utryckningar.

Ulrika Jansson är doktor i arbets-
vetenskap. Hennes rapport bygger på 
intervjuer med 18 räddningschefer 
och sex räddningstjänstpolitiker. 

De intervjuade framhåller bland 
annat att politiker och tillsynsmyn-
digheter dröjer kvar vid det gamla, 
att räddningstjänsterna bör samarbe-
ta mer, inte bara med andra blåsljus-
organisationer, utan ännu mer med 
sektorer som äldrevård och skola, 
och att räddningstjänsten behöver få 
in nya kompetenser.
Rapporten i sin helhet finns på: 
https://www.msb.se/vem-styr-i-radd-
ningstjansten

Tröga traditioner
i vägen för LSO

Idris Hussein får hjälp av brandinstruktören Yaqub Salah att prova ett larmställ.

https://www.facebook.com/groups/raddningstjanstensverige/
http://www.msb.se/mangfald
http://www.njr.nu
https://www.msb.se/vem-styr-i-raddningstjansten
https://www.msb.se/vem-styr-i-raddningstjansten

