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”GÄRNA FÖRÄNDRING – BARA JAG INTE
MÅSTE ÄNDRA PÅ MIG…”
Få motsätter sig egentligen att kvinnor jobbar i räddningstjänsten. I princip.
Men hur ser det ut i praktiken? Hur slår den så kallade råa men hjärtliga
jargongen mot den som på något sätt sticker ut? Hur stort är utrymmet för
olikheter? NJR är ute på turné, för att lyfta frågor om räddningstjänsten i en
föränderlig tid.

ANMÄLAN
Anmäl dig senast den 8 mars!
Göteborg 5 april: klicka här!
Ange i din anmälan särskilda önskemål om kost.

KOSTNADSFRITT
Seminariet är kostnadsfritt och öppet för alla anställda i alla räddningstjänster.

FRÅGOR
Frågor om konferensens innehåll: Nils Weslien, nils.weslien@karlstad.se, 054-540 28 32
Praktiska frågor: Ann-Helén Lindbäck Augustsson, ann-helen.lindback.augustsson@rsgbg.se

Anmäl dig till
seminariet här!
Sista anmälan
8/3
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NÄTVERKET JÄMSTÄLLD RÄDDNINGSTJÄNST:
”GÄRNA FÖRÄNDRING – BARA JAG INTE MÅSTE ÄNDRA PÅ MIG…”

09.00

Anmälan och kaffe

09.30

Välkommen!
Nils Weslien, förbundsdirektör i Räddningstjänsten Karlstadsregionen

09.45

Därför slutade jag
Personliga berättelser från några som lämnat räddningstjänsten

10.10

Stoppa machokulturen!
Fackförbundet Byggnads och branschföreningen Byggcheferna driver gemensamt en
uppmärksammad kampanj. Syftet är att skapa en modern bransch där människor inte
begränsas på grund av kön. Vad kan räddningstjänsten lära av dem?

10.40

Paus

10.50

Med karta och kompass för att inte gå vilse i goda intentioner
Ledarskapskonsulterna Sofia Karlsson och Matilda Andersson visar hur vi kan få syn på
normerna och bredda dem. De ger också verktyg till förändringsarbete.

12.20

Lunch

13.20

När strategin landar i stegbilen
Jämställdhet är inget sidospår. Den ska vara en självklarhet på arbetsplatsen, och i den service
vi ger till invånarna. För att till exempel förebygga dödsbränder måste vi använda kunskapen
om vilka grupper som är överrepresenterade i bränderna. MSB:s jämställdhets- och mångfaldsutvecklare Erik Flink och Nils Weslien från NJR berättar hur jämställdhetsintegrering blir verklighet
och verkstad.

13.50

Styra och leda i förändring
Ulrika Jansson, doktor i arbetsvetenskap, har i många år studerat räddningstjänsten och
sett hur svårt det är att driva igenom förändring. Hon berättar om sin senaste studie med
fokus på chefers och politikers uppfattningar om varför det går trögt.

14.40

Kaffe

15.00

Att vara en del av lösningen eller en del av problemet
Reflektionsövning

15.20

Det språk vi talar blir den kropp vi bär
Daniel Boyacioglu är brandman i Södertörn. Han är också ståupp-poet och tvåfaldig mästare
i Poetry Slam.

15.40

Hur går vi vidare?
Soffsamtal mellan chefer. Vilka strategier har vi för att förändra räddningstjänsten åt det
håll vi önskar?

16.00

Avslutning

