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Målbild 1

Arbetsmiljön och utbildningsmiljön är 
inkluderande och det råder aktiv nolltolerans
mot diskriminering och kränkningar



Målbild 1

Räddnings-
tjänsten

MSB

En 
inkluderande 
utbildning och 

arbetsplats

Löpande 
gemensamt 
arbete 

Utveckla den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön 
till en inkluderande arbetsmiljö, sprida goda exempel, initiera 

forskning och studier, delta och medverka i nätverk

Säkerställa 
hög kunskap hos 
chefer genom ex. 
”Gender coach”-

utbildning

Aktiv 
uppföljning av 
praktikperioder

Svara på 
årsuppföljningen 

och utveckla 
verksamheten

Kompetens-
höjande åtgärder 
i likabehandling 
bland personal

Översyn
av rutiner för 
praktikperiod

Föra in 
perspektiven jäm-

ställdhet och mång-
fald i samtliga 
utbildningar

Kompetens-
höjande utbildning 
kring normer för 

lärare

Utveckla 
årsuppföljning

Arrangera 
likabehand-

lingsutbildning
tillsammans 
med NJR

Arrangera 
”Gender coach”-

utbildning

Stödja 
kommunerna 
med nätverk 

gällande styrning 
och ledning

Genomföra 
handledarutbildning 

i likabehandling

Tidsplan: 20232022 2024



Målbild 2

Räddningstjänstens rekryteringsunderlag
speglar samhället, mångfald är en naturlig
del för att bedriva verksamheten



Målbild 2

Räddnings-
tjänsten

MSB

Fler vill
arbeta inom 
räddnings-

tjänsten

Marknadsföring
av yrkena

Påbörja lång-
siktigt arbete med 
att informera om 
allas möjlighet att 

bli brandman

Fastställa
kravbild

Påbörja arbetet
med framtida 

kravbild

Underlag 
för målgrupps-

analyser

Kommunikations-
stöd för rekrytering

Marknadsföring 
av SMO och 

brandingenjörs-
utbildningar

MSB:s
syn på rtj fysiska 
anställningskrav

Stödja
kommunerna

med att kartlägga
kravbilder

Översyn
antagning

SMO

Studie RiB
jämställdhet och 
arbetsförhållande

Tidsplan: 20232022 2024

Utåtriktade kommunikations- och utbildningsaktiviteter
Löpande 
gemensamt 
arbete 



Målbild 3

Räddningstjänsten levererar en bra och
jämlik service till hela befolkningen



Målbild 3

Bra och
jämlik service

Använda 
könsuppdelad 

statistik

Kompetens-
höjande åtgärder 

för jämlikt 
bemötande

Medverka
i studie kring
bemötande

Initiera 
studie kring 
bemötande

Ta fram stöd 
för kompetens-
utveckling om 

bemötande

Vägledning 
könsuppdelad 

statistik

Räddnings-
tjänsten

MSB

Öka kunskapen om ett jämlikt bemötande
Löpande 
gemensamt 
arbete 

2024Tidsplan: 20232022 2024
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