
 

 

Regionträff 28 april 2014 

Nätverket för mångfald- och jämställdhetsarbete inom räddningstjänsten 

 

Hej! 

Måndagen den 28 april är det äntligen dags för träff igen. Denna gång har vi ett maxantal på 40 personer. ”Först 
till kvarn” är det som gäller, så skicka in din anmälan redan idag.  

Måndagen den 28 april, Spårvagnshallarna, Stockholm 
 
09:00  Drop-in fika 
09:25 Intro och välkomna  
09:30-10:45 Från Bromans till Romans  

Ett seminarium om hur maskuliniteten bygger nära relationer inom räddningstjänsten men hur 
den också begränsar möjligheten till öppenhet. 
 
Anneli Häyrén Weinestål  
är forskare vid Centrum för genusvetenskap vid Uppsala Universitet. Hon har under senaste 
åren forskat om och kring räddningstjänst och maskulinitet. Hennes senaste bok "Bromance och 
Riskpareringsstrategier. Maskulina praktiker och föreställningar i svensk räddningstjänst" kom ut för bara 
några veckor sedan. 2011 släpptes rapporten "Från novis till nestor. Maskulinitet, organisation och 
risk i räddningstjänsten - en aktionsforskningsstudie". Hon är nuvarande ledamot i styrelsen för 
Centrum för genusvetenskap och tillhör jämställdhetsgruppen vid räddningstjänsten i Uppsala.  
 
Jesper Boqvist  
är idag produktionsledare i Södertörns brandförsvarsförbund. Han började som brandman 2003, 
ungefär samtidigt som han accepterade för sig själv att han var homosexuell. 

Det dröjde några år innan han valde att komma ut på jobbet. Sedan 2007 är han öppen med sin 
läggning. Med sin kunskap och erfarenhet samspelar han med Anneli i diskussionen om hur 
bromanskulturen begränsar möjligheten till öppenhet och inkludering i räddningstjänstens 
skiftlag. 
 

10:45 Bensträckare 
11:00 Fortsatta diskussioner med Anneli 
  
12:00 LUNCH 
 
13:00-15.00 Fackförbundens tankar om mångfald och jämställdhet  

Peter Bergh, Brandmännens Riksförbund och Ove Halvors, Kommunal beskriver sina 
nuvarande och framtida arbeten med jämställdhet och mångfald. 

15.00 Fika  
 Frågor, funderingar och tankar från dagen 
15:45 Avslutning  
 
  



 

 

 

 

 

 

 

Plats för dagen 

Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A Stockholm. http://www.sparvagnshallarna.com/ 

Sista dag för anmälan 

Vi vill ha in din anmälan senast den 22 april 

Anmälan görs till 

Marcus Sjöholm, marcus.sjoholm@vsr.katrineholm.se eller 070-695 48 84            

Eller  

Nettan Selin, jeanette.selin@sbff.se eller 0735 26 26 95 

OBS! 

Glöm inte att meddela om du vill ha någon specialkost.  

Som vanligt står MSB för konferens- och matkostnader. 

 

 

Väl mött! 

Marcus Sjöholm & Nettan Selin 

Har du frågor eller funderingar, hör gärna av dig. 
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