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 FÅ BRANSCHER ÄR SÅ MYTOMSPUNNA SOM  
 RÄDDNINGS TJÄNSTEN – redan små barn har  
 gjort sig en bild av vem brandmannen är och  
 vad arbetet innebär. Historiskt har brandyrket  
 betraktats som ett yrke uteslutande för män.

 Idag vet vi bättre, men fortfarande lever  
 många föreställningar kvar om vem som kan  
 eller bör arbeta i räddningstjänsten.

 Nätverket jämställd räddningstjänst (NJR) 
verkar för jämställda räddningstjänster och  
ett jämställt bemötande. Vi är övertygade om  
 att det är grundförutsättningar för ett säkert  
 och tryggt samhälle där alla invånare känner 
förtroende för räddnings tjänsten. Det är också  
 för utsättningar för en arbetsmiljö fri från 
kränkningar och trakasserier, där alla  
 medarbetare mår bra och ges möjligheter  
 att göra ett bra jobb.



Tillsammans kan vi förändra
Genom ett systematiskt och målinriktat jämställdhets
arbete kan alla räddningstjänster bli jämställda. MSB, SKL 
och en rad räddningstjänster är idag medlemmar i NJR. 

Gemensamt driver vi arbetet för jämställdhet på våra 
arbetsplatser. Ett viktigt verktyg är jämställdhetsinte
grering, det vill säga att jämställdhetstanken finns med 
i varje led och varje beslut i en organisation, såväl i det 
interna arbetet som i vår service till invånarna.

Bli en del av nätverket
Som medlemmar möts vi på flera sätt, bland annat 
genom träffar och utbildningar. Vi är en ideell förening 
med en styrelse och ansvaret för att leda arbetet roterar 
mellan medlemsorganisationerna med ett år i taget.
Nätverket jämställd räddningstjänst ska:

> vara en plattform för kunskap och erfarenhetsutbyte
>  öka intresset för jämställdhetsfrågor genom dialog 

och samverkan
> skapa opinion och påverka myndigheter
>  inspirera och utveckla medlemmarna inom 

jämställdhetsområdet.

Vi hoppas att fler vill bli en del av nätverket. 
På njr.nu finns information om NJR och hur din 
organisation kan bli medlem.

16%
AV DE HELTIDS ANSTÄLLDA INOM 
RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÄR KVINNOR

29%
AV DE SOM LÄMNAR RÄDDNINGS-
TJÄNSTEN ÄR KVINNOR



Kontakt
Webb: njr.nu
E-post: info@njr.nu


