
Lärandekonferensen

-

Vilka frågor vill du ha svar på under konferensen? 



Under dag ett samlade vi in de frågor som ni ville ha besvarade för att under dag 

två använda dessa frågor i lärandeblocken samt under den avslutande 

paneldiskussionen. 

Vi ställde frågan:

Vad vill du ha svar på innan konferensen är slut?



Ni skrev många frågor 

och de handlade om
Vad vill du ha svar på innan konferensen är slut?

Fysik
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Och nu då…
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EXEMPEL PÅ FRÅGOR SOM KOM IN
LÄRDOM Varför har ni inte kommit längre? Vad har ni läst under er resa? Hur ska vi bli en jämställd

räddningstjänst? Vad ska vi inte göra? Hur kan vi öppna upp rekryteringen till SMO för att nå fler kvinnor? Hur

vänder man en dålig jargong? Vad började ni med? Kan man nå jämställdhet utan kvotering? Största lärdomen

under projektet? Vilka är framgångsfaktorerna för att lyckas? Vad är ni i projektet mest nöjda med? Hur involverar

vi samtliga medborgare i samhället? Hur ska vi få brandmännen att verkligen förstå vikten av mångfald inom

räddningstjänsten? Är kvinnor inte accepterade bland de manliga brandmännen och i så fall varför?

ATTITYD Hur förändrar vi en fördomsfull arbetskår. Varför är unga killar mot mångfald och jämställdhet. Hur

förändrar vi attityden.

OCH NU DÅ… Vad händer nu? Hur gör ni för att behålla de tjejer som ni nu har, hur arbetar ni med det? Plan för

framtiden?

REKRYTERING Hur lockar vi kvinnor till räddningstjänsten? Hur blir vi mer attraktiva? Hur jobbar ni med att nå

ut till ungdomar?

METOD: Vilket arbete har bäst chans att lyckas om man har begränsade resurser? Var ska man börja? Hur får vi in

detta arbete som en naturlig del i arbetet? Vilka är framgångsfaktorerna för att lyckas?

RESULTAT: Nya arbetssätt och metodiker som kommit fram under projektet. Vad är ni i projektet mest nöjda

med?

MOTSTÅND Var ni förberedda på de motstånd ni mötte på vägen? Hur har ni hanterat motgångarna i detta

projekt?

MSB/NATIONELLT Vad ingår i utbildningen till brandman när det gäller jämställdhet och mångfald? Hur ser

jämställdheten ut på brandstationer i Sverige?

KONSEKVENSEN OPERATIVT Har ni mätt effektiviteten på insats före och efter projektet? Har kvaliteten på 

utryckningen förändrats?

FYSIK Har ni frångått de fysiska nivåerna vid anställningstesterna?



Den sista uppgiften på konferensen var att de som satt i panelen vid

slutdiskussionen skulle ge sina bästa tips för att nå resultat och med vilken metod



Tack för att ni bidrog med era 

frågor!

Era frågor gjorde att vi kunde vara 

lärande i lärandekonferensen och vi 

tar även med oss frågorna till 

slutrapporten. Men vi hoppas att de 

flesta frågor besvarades under de två 

dagarna vi hade tillsammans i 

Malmö.


