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Plan för intern kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsåterföring, 
2013-2016 
 

MSB har i 2013 års regleringsbrev uppdraget att bedriva ett utvecklingsarbete för att MSB:s 
verksamhet ska bidra till de jämställdhetspolitiska målen. Metoden för detta är 
jämställdhetsintegrering av MSB:s kärnverksamhet. Det finns olika sätt, verktyg, för att 
jämställdhetsintegrera verksamhet, grunden är dock kunskap. 

För att genomföra uppdraget har MSB valt att utse en av kärnverksamheterna som ”pilot” för 
uppdraget (utbildningar inom räddningstjänstområdet). Detta för att MSB ska kunna dra värdefulla 
erfarenheter och lärdomar från piloten och för att vi ska kunna se faktiska resultat från 
jämställdhetsintegrering snabbare än om vi valt att genomföra jämställdhetintegrering på hela 
verksamheten på en gång.  

Under tiden som utvald pilot jämställdhetsintegraras, skapas förutsättningar i resten av myndigheten 
för jämställdhetsintegrering av MSB:s hela kärnverksamhet. 

INSATS TID FÖRE-
LÄSARE 

KOSTNAD 

Utbildning för MSB ledningsgrupp.  
”Vad innebär jämställdhetsintegrering” 

En halv dag  
hösten 2013 
 

Göteborgs 
universitet 

(Kostnads-
fritt) 

Utbildning för MSB jämställdhetsutvecklare.  En heldag under 2014 
 

  10 000:- 

Projektledare för ”pilot” samt representant från 
VS-PERS ” träffar MSB ledningsgrupp för att gå 
igenom de olika stegen för 
jämställdhetsintegrerad utbildning.. 
Detta som ett led i myndighetens lärprocess 

1 timma 
Våren 2014  

  

S. Werger och P Nordman, har ställt sig till 
förfogande för att delta i aktivitet för att 
tydliggöra betydelsen gällande jämställdhet och 
jämställdhetsintegrering 

Våren 2014 ev. via film 
på intranätet. 

  

Förläsning om jämställdhetsintegrering. 
Samtliga chefer under chefsdagarna  

3 timmar under 
chefsdagarna hösten  
2014 
 

XX 20 000:- 

Projektledare utbildning ev. forskare samt 
representant från VS-PERS besöker 
ledningsgrupper för att återföra erfarenhete av 
det pågående arbetet med pilotverksamheten 

Ca 1 timma.  
Hösten 2014 

  

Utbildning av lärare  Augusti 2014 
En utbildningsdag om 
jämställdhetsintegrering 
Praktiskt arbete med 
jämställdhetsintegrering 

Göteborgs 
universitet, 
XX, XX  

80 000:- 
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Chefer, praktiskt, hur gör man 
jämställdhetsintegrering. Avdelningar har med 
egna ”case”. 

Halvdag våren 2015 XX 20 000:- 

Intern erfarenhetsåterföring gällande ”pilot” av 
forskare projektledare: 
Målgrupp: Ledningsgrupper 
Samt via lunchseminarer till övriga anställda 

2015   Lunch 
Seminarier 
Baguette 
och dricka:  
30 000:- 

Chefer och jämställdhetsutvecklare arbetar 
tillsammans med att påbörja 
jämställdhetsintegrering av kärnverksamhet 

2015   

Halvdags seminarier om 
jämställdhetsintegrering till samtliga anställda  

Under 2015-16 
Karlstad 
Stockholm 
Sandö 
 

XX 80 000:- 

Göteborgs universitet kommer att samordna 
olika aktiviteter och utbildningar riktat mot de 
deltagande myndigheterna: 

Metodutbildning riktat 
till chefer i myndigheter 
som inte har direkt 
kontakt med 3:e person 
 
Jämställdhetsutbildning 
riktat mot controllers 
 
Jämställdhetsutbildning 
riktat mot 
kommunikatörer. 
 
Utbildning i att 
analysera statistik 
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