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VÄLKOMMEN  
TILL JÄMSTÄLLDHETS-
DAGARNA!

JÄMSTÄLLDHETSDAGARNA är en professionell konferens för dig 
som ansvarar för eller arbetar med jämställdhet. Vi erbjuder ett 
späckat program med 50 seminarier och verkstäder, 100 talare, 
en dynamisk utställningsyta och möjligheter till nätverkande 

med kollegor från hela landet! 
I juni 2014 arrangerade Sveriges Kvinnolobby tillsammans med nordis

ka systerorganisationer och MCI konferensen Nordiskt Forum. Syftet med 
Nordiskt Forum var att mana till förnyad handling för kvinnors rättigheter 
i en tid då dessa allt oftare ifrågasätts. Jämställdhetsintegrering, att inte
grera ett jämställdhetsperspektiv i alla delar av en verksamhet, var ett av 
de teman som Nordiskt Forum behandlade. Nu bygger vi vidare på arbetet 
från Nordiskt Forum genom att skapa en nationell konferens med kompe
tensutveckling inom jämställdhetsintegrering.  

Jämställdhetsdagarna utgår från att jämställdhet är en del av lösningen 
på samhällets utmaningar. I programmet lyfts teman som arbete, demo
grafi och hälsa, hållbar utveckling, integration och välfärd. Dessa teman 
bryts mot de jämställdhetspolitiska målen i 25 olika 
seminarier. Varje seminarium följs av en verkstad där 
utvalda experter och praktiker delar med sig av 
sina lösningar, metoder och strategier. 

Jämställdhetsdagarna arrangeras av Sveriges 
Kvinnolobby och MCI Nordics.

Varmt välkommen till Sveriges professionella 
jämställdhetskonferens! 

Delta gärna  i debatten med  #jamdagarna och  @jamdagarna 
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PRAKTISK  
INFORMATION
Konferensanläggning
Clarion Hotel & Congress Malmö Live
040-20 75 00
Dag Hammarskjölds torg 2
211 18 Malmö

Registreringsdisk
Vid frågor under konferensen ber vi er kontakta personalen i  
registreringsdisken eller någon av de värdar som finns på plats. 

Registreringsdisken har följande öppettider
27 januari, onsdag: 09.00–18.00
28 januari, torsdag: 07.30–16.00

Vid pressfrågor under konferensen 
Kontakta Johanna Dahlin på Sveriges Kvinnolobby, 070 321 67 78. 

Vid praktiska frågor under konferensen  
Kontakta MCI på telefonnummer 070 346 22 70. 

Utställning
I utställningen finns organisationer som jobbar med jämställdhets
integrering i sin dagliga verksamhet. Öppettider för utställningen:
27 januari, onsdag: 10.00–18.30
28 januari, torsdag: 09.30–15.30

Namnskylt
Din namnskylt är personlig och ger tillträde till föreläsningar, utställning, 
lunch och fika. Du är även välkommen att delta på mingel i utställningen 
den 27 januari klockan 17.15. 

Arbete Demografi  
och hälsa

Hållbar  
utveckling

Integration Välfärd

1. Makt och 
inflytande

2. Ekonomisk
jämställdhet

3. Obetalt hem- 
och omsorgs-
arbete

3. Mäns våld 
mot kvinnor

Jämställdhets-
integrera  

folkhälsan

Jämställt  
näringsliv

Rätt att jobba  
heltid och  
ge omsorg

Vägen till  
jämställda  

löner

Lösningar på  
arbetsmarknadens 

utmaningar

Högre kvalitet  
med jämställd  

vård

Ett liv av omsorg

Det inbäddade 
våldet

Agenda 2030  
kräver  

jämställdhet

Hållbar  
ekonomisk  
utveckling

Jämställdhet som 
motor för social 

hållbarhet

Förebyggande 
arbete mot våld

Demokrati  
i förorten

Utrikesfödda 
kvinnors själv-

ständighet

Jämställt  
mottagande som 

utmanar könsroller

Nolltolerans mot 
hedersförtryck

Samhällsplanering 
för jämställdhet

Jämställdhet 
istället för 

antipluggkultur?

Hur organiseras 
framtidens  

välfärd?

Bättre skydd mot 
våld genom LoU 

och IOP?

MÅL OCH UTMANINGAR

Måltider 
Kaffe och lunch ingår i konferensavgiften och serveras enligt tider i  
programmet. Under minglet den 27 januari bjuder Jämställdhetsdagarna 
på ett glas vin eller öl och snacks. 

Parkering
Parkering finns under hotell och kongressanläggningen mot avgift om 200 
kronor per dygn inklusive moms. I området finns ytterligare tre parkerings
garage, i korsningen Neptunigatan/Slottsgatan, på Jacob Bagges gata och 
mittemot Malmö Live med infart från Nordenskiöldsgatan.

Säkerhet
Inför konferensen har MCI Nordics genom sina säkerhets och checklistor 
gjort en säkerhetsanalys av Clarion Malmö Live. Vid frågor kring säkerheten 
på plats ber vi er kontakta registreringsdisken.

Jämställdhetsdagarna 2017
Jämställdhetsdagarna är en årlig återkommande konferens och kommer att 
arrangeras 31 januari–1 februari 2017 i Örebro. Följ oss på sociala medier för 
att inte missa någon information.

Genom de jämställdhetspolitiska målen undersöker Jämställdhetsdagarna hur jämställdhet är en del 
av lösningen på utmaningar som arbete, integration, välfärd, hållbar utveckling och demografi och 
hälsa. Varje seminarium följs av en verkstad där du får ta del av strategier, metoder och lösningar 
som du kan ta med till din egen verksamhet.
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Ej i arbetskraften
Arbetslösa
Kort deltid, 1−19 timmar
Lång deltid, 20−34 timmar
Heltid, 35− timmar

ARBETE
Uppgifter om arbetskraften är grundläggan
de för samhällets utveckling och ett kärn
område inom jämställdhetspolitiken. Kvinnor 
och män ska ha samma rätt och möjlighet till 
utbildning och betalt arbete som ger ekono
misk självständighet.

I åldersgruppen 20–64 år fanns 2 295 000 
kvinnor och 2 526 000 män i arbetskraften 
år 2014. 83 procent av kvinnorna och 89 
procent av männen var i förvärvsarbete eller 
arbetslösa. 17 procent kvinnor och 11 procent 
män var varken i arbete eller arbetslösa. 
Relativa arbetslöshetstalet för kvinnor var 6,7 
procent och för män 7,4 procent. Andelen 
sysselsatta kvinnor var 78 procent och män 
82 procent. 30 procent av kvinnorna och 11 
procent av männen arbetade deltid. Vanli
gaste orsaken till deltidsarbete var för både 
kvinnor och män att lämpligt heltidsarbete 
saknas. 

Privat sektor har flest anställda och ande

len ökar. Där arbetar 53 procent av kvinnorna 
och 82 procent av männen. I kommunerna 
arbetar 30 procent av kvinnorna och 9 pro
cent av männen, i landstinget 10 respektive 
3 procent och i staten är det jämt, 7 procent 
för vardera. 

Kvinnor tjänar mindre än män. Den faktis
ka löneskillnaden var enligt Medlingsinstitu
tet 25 procent. Skillnaden sedan deltidslöner 
räknats om till heltidslöner var 13 procent. 
Standardvägd löneskillnad var 5 procent. 
Minst skillnad fanns i kommunal sektor. 
Störst skillnad mellan kvinnors och mäns 
löner fanns bland privatanställda tjänstemän. 
Där var lönespridningen inom yrkesområ
den som kräver högskoleutbildning störst 
och större bland män än bland kvinnor. I 
åldersgruppen 25–44 år hade 53 procent av 
kvinnorna och 39 procent av männen efter
gymnasial utbildning. 
Källa: Statistiska centralbyrån

Personer i åldern 20–64 år efter arbetskraftstillhörighet och vanligen arbetad tid 
1970–2014

År 2014:
463 000 krinnor och 320 000 män
153 000 kvinnor och 188 000 män
108 000 kvinnor och 66 000 män
532 000 kvinnor och 184 000 män
1 496 000 kvinnor och 2 084 000 män

Vision arbetar för  
jämställda löner

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och 
jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är ock-
så studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 180 000 
medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett 
värdefullt nätverk. Vi är partipoliskt obundna och ingår i TCO.

Lön ska helt enkelt inte bestämmas utifrån kön. Läs mer om  
Visions arbete för ett jämställt arbetsliv på vision.se/jamstalldhet

Besök oss gärna i monter 9 och diskutera hur vi uppnår jämställda löner!

Just nu kan 

du prova oss i tre 

månader utan 

kostnad. 

Sms:a vision 

till 72 672
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DEMOGRAFI OCH HÄLSA
År 2014 var antalet levande födda i Sverige 
56 000 flickor och 59 000 pojkar.

Barnlösheten var år 2013 för kvinnor 14 
procent och för män 21 procent. 86 procent 
av kvinnorna föder alltså egna biologiska 
barn. Detta är en tämligen konstant siffra un
der hundra år. Medelåldern för förstagångs
mödrar var 29 år och för förstagångspappor 
32 år. Antal barn per kvinna var 1,9 och per 
man 1,7. År 2014 avled 4 kvinnor i samband 
med komplikationer under graviditet och för
lossning. Spädbarnsdödligheten var för flick
or 2 och pojkar 3 på 1 000 levande födda.

År 2014 var förväntad medellivslängd 
för kvinnor 84 år och för män 80 år. Med
ellivslängden för män ökar snabbare än för 
kvinnor. År 2014 fanns det drygt 1 950 hund
raåringar i Sverige, år 2060 beräknas de vara 
cirka 8 000. Flertalet är kvinnor.

Övervikt och fetma har ökat för både 
kvinnor och män sedan 1980talet. Fler 
män än kvinnor är överviktiga (BMI>25) i alla 
åldersgrupper. Störst andel överviktiga, 68 
procent, finns bland män i åldersgruppen 

45–54 år. Störst andel feta (BMI>30), 18 
procent, finns bland kvinnor i åldersgruppen 
65–74 år. Kvinnor motionerar något mer än 
män, både bland de som motionerar en gång 
eller minst två gånger i veckan.

Kvinnor har högre sjukskrivningstal än 
män. Variationerna är stora över tid, särskilt 
för långtidssjukskrivna. Kvinnor och män i 
åldersgrupperna 40–59 år har den högsta 
andelen långtidssjukskrivna, antalet kvinnor 
är dubbelt så högt. 

För kvinnor i åldern 45–64 år är sjukdom 
i skelett och rörelseorgan den vanligaste 
sjukskrivningsorsaken, bland män är det sjuk
dom i cirkulationsorgan. Besvär av ängslan, 
oro eller ångest har ökat, särskilt bland unga 
kvinnor. I åldern 16–24 år uppger 35 procent 
av kvinnorna och 23 procent av männen så
dana besvär. Gruppen ensamstående kvinnor 
med barn har högst andel, 39 procent. Lägst 
andel har män i åldrarna 65–84 år. Både 
kvinnor och män med utländsk bakgrund har 
högre andel än de med svensk bakgrund.  
Källa: Statistiska centralbyrån

Sjukskrivna 1974–2014
Antal i 1 000tal. December månad respektive år

Källa: Försäkringskassan
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HÅLLBAR UTVECKLING
Det jämställdhetspolitiska målet att kvinnor 
och män ska ha samma makt att forma sam
hället och sina egna liv är en förutsättning för 
hållbar utveckling. Institutioner som Världs
banken och World Economic Forum har 
samma ståndpunkt. Jämställdhetsintegre
ring är strategin för att belysa och förändra 
såväl frågeställningar som resursfördelning i 
ordinarie budgetar och flöden i offentlig och 
privat verksamhet ur ett jämställdhetsper
spektiv.

Några nyckeldata: BNP för Sverige var 3 918 
199 miljarder år 2014. BNP per capita var  
404 100 kronor. Det är lägre än BNP/capita 

år 2007. Statsbudgeten var år 2014 cirka 860 
miljarder. Offentlig upphandling var enligt 
Konkurrensverkets senaste beräkningar cirka 
600 miljarder.

År 2014 antog EU ett direktiv om icke fi
nansiell rapportering. Detta kommer att leda 
till nya lagkrav i Sverige om företags hållbar
hetsrapportering vilka ska träda i kraft 1 juli 
2016. I FN antogs de nya hållbara utveck
lingsmålen under samlingsrubriken Agenda 
2030. Agendan har 17 mål, det femte handlar 
om jämställdhet. Jämställdhet är också ett 
genomgående perspektiv och ska återspeg
las i indikatorer för målens genomförande. 

Befolkningen efter ålder 2014
Procent av alla kvinnor och män

Källa: Statistiska centralbyrån
Procent
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År 2014 var Sveriges befolkning 9 747 000.

0–19 år: 1 072 000 kvinnor och 1 137 000 män,

20–64 år: 2 767 000 kvinnor och 2 858 000 män,

65 år och äldre: 1 036 000 kvinnor och 877 000 män.

Befolkningens sammansättning, kontroll över befolkningsökning, maktfördelning, utbildnings
nivå, hälsa och deltagande i arbetskraften är grundförutsättningar för samhällets värdeska
pande och avgörande för att hantera klimat och miljöfrågor. Kvinnor drabbas hårdare än 
män av klimatförändringar och olika sorts katastrofer i hela världen, vilket återspeglar en skev 
fördelning av makt och resurser. 

JÄMSTÄLLDHETSDAGARNA 2016 |  9
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INTEGRATION
Invandringen under 2015 är den hittills högst 
uppmätta i Sverige. Under den senaste tio 
årsperioden har flykting och anhöriginvand
ringen varit stor. Majoriteten är män i nästan 
alla stora invandringskategorier: 65 procent 
bland flyktingar, 88 procent bland ensamkom
mande flyktingbarn, 60 procent bland stude
rande, 75 procent bland arbetskraftsinvandrare. 
Anhöriginvandrare är kvinnor till 59 procent. 

I åldern 20–64 år var år 2014 andelen 
förvärvsarbetande bland personer födda i 
Sverige för kvinnor 82 procent och för män 
83 procent. För personer födda utanför EU/
EFTA var motsvarande tal för kvinnor 52 pro
cent och bland män 59 procent. 

Andel öppet arbetslösa var för svensk
födda kvinnor 4,3 procent och för män 5,7 
procent. För födda utanför EU/EFTA var 
andelen för kvinnor 13,9 procent och för män 
14,8 procent.

Genomsnittlig disponibel inkomst (lön och 
transfereringar) räknat i antal prisbasbelopp 
var för svenskfödda kvinnor 5,3 och för män 
6,5. Motsvarande siffror för personer födda 
utanför EU/EFTA var för kvinnor 3,8 och för 
män 4,4. Prisbasbeloppet för 2014 var 44 400 
kronor.

I transfereringar för personer i åldern 
20–64 år var andel från sjukpenning, sjuk 
och aktivitetsersättning m.m. för svensk
födda kvinnor 6,1 procent och för män 4,1 
procent. För personer födda utanför EU/EFTA 
var andelen för kvinnor 14,3 procent och för 
män 13, 1 procent. 

Utbildningsnivån år 2014 bland svenskföd
da i åldern 25–64 år var för kvinnor förgym
nasial 8 procent, gymnasial 44 procent och 
eftergymnasial 47 procent. För svenskfödda 
män var motsvarande siffror 13, 51 respektive 
36 procent. För födda utanför Europa var 
fördelningen för kvinnor förgymnasial nivå 25 
procent, gymnasial 30 procent och efter
gymnasial 40 procent. Motsvarande tal för 
män var 23, 32 och 40 procent. För 5 procent 
av dessa saknades uppgifter.

Totalt  hade 13 procent av flickorna 
och 16 procent av pojkarna som slutade i 
nian vårterminen 2015 inte behörighet till 
gymnasiet. För ungdomar som börjat svensk 
skola i årskurserna sex till nio var 70 procent 
av flickorna och 77 procent av pojkarna inte 
behöriga.
Källa: Skolverket

Svenska och utländska medborgare efter ålder 2014
Antal i 1 000tal

Källa: Statistiska centralbyrån
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VÄLFÄRD
Mål för svensk jämställdhetspolitik är att 
kvinnor och män ska kunna ge och få omsorg 
på lika villkor och att mäns våld mot kvinnor 
ska upphöra.

Av föräldrapenningsdagarna tar kvinnor 
ut 75 procent och män 25 procent. Cirka 25 
procent av papporna tar inte ut någon dag.

Ett genomsnittligt vardagsdygn ägnar 
kvinnor cirka 1 timme mer åt obetalt arbete 
än män. Män ägnar cirka 1,5 timme mer åt 
betalt arbete än kvinnor. Tid med obetalt 
arbete varierar under livscykeln. Kvinnor som 
är småbarnsföräldrar lägger mest tid av alla 
på obetalt arbete.

Tillgång till barnomsorg och äldreomsorg 
är viktiga delar i den sociala infrastrukturen. 
93 procent av alla barn i åldrarna 4–5 år är 
inskrivna i barnomsorgen. Barn med svensk 
bakgrund är 94 procent och utländsk bak

grund 87 procent. Bland yngre barn, 1–3 år, 
är de med svensk bakgrund 77 procent och 
utländsk 70 procent. Totalt finns 83 procent 
av barn yngre än 6 år i barnomsorgen, 67 
procent med kommunal huvudman och 
16 procent med enskild huvudman. Källa: 
Skolverket

Det har blivit svårare att få äldreomsorg 
i förhållande till behov. Andelen äldre med 
omsorgsbehov som får hjälp av barn och 
andra närstående har ökat från 40 till 65 
procent mellan åren 1988 till 2010. Källa 
Statistiska centralbyrån

Anhörigomsorgens andel av antalet 
hjälptimmar ökade från 60 till 70 procent av 
all omsorg som gavs till hemmaboende äldre 
mellan år 1994 till 2000. Nästa 70 procent 
av den kända anhörigomsorgen gavs av en 
kvinna. Källa Ulmanen
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Källa: Brottsförebyggande rådet

Personer utsatta för misshandel efter familjesituation och ålder 2013–2014
Andel (%) av alla i gruppen

Hedersrelaterat våld och för
tryck har sin grund i kulturella 
föreställningar om kön, makt och 
sexualitet och utövas kollektivt. 
Uttryck är barn och tvångsäkten
skap, könsstympning, olaga hot, 
kontroll, misshandel, mord. Anta
let drabbade i åldrarna 16–25 år i 
Sverige beräknades i en rapport 
från Ungdomsstyrelsen till  
70 000. Totala antalet är många 
fler och berör familjemedlemmar 
i alla åldrar. 38 000 kvinnor och 
flickor i Sverige är könsstympade, 
7 000 är flickor under 18 år.  
Sverige saknar brottskod för  
hedersrelaterade brott.
Källa: SOU 2015:15



ÖPPNA PROGRAMMET
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Öppna programmet erbjuder spetskunskap genom korta föredrag,  
samtal och kulturakter. Ta del av det spännande innehållet när det  
passar dig! Öppna programmet pågår på utställningsscenen.   

Start och sluttider:
Onsdag 27 januari 10.45–17.15
Torsdag 28 januari 08.15–15.00

Genom stöd från Malmö stad är Öppna programmet tillgängligt även för de 
som inte deltar i hela konferensen. På så sätt kan fler ta del av kompetensut
veckling och skapa nätverk under Jämställdhetsdagarna. 

✱  Feministisk ekonomi med Agneta 
Stark

✱  Det som inte sades på COP21, Ewa 
Larsson ordförande Gröna kvinnor om 
jämställdheten som försvann.

✱  Intervjuer med Svenska Jämställd
hetsprisets finalister

✱  Gender Equality Group och jazztrio
✱  Jämställdhetseffekten med Crossing 

Boarders egen Armina Etminan
✱  Hur skapas jämställda bibliotek? 

Stefana Hoti berättar om Malmö stads 
arbete.

✱  Vad bör göras? Yvonne Hirdman om 
rättvisans politik under 50 år 

✱  Vad säger 2014 års Demokratiutred
ning om jämställdhet? Olle Wästberg 
berättar. 

✱  Facklig feminism med Kommunal  
och TCO

✱  Jämställdhetsintegrering ur ett romskt 
perspektiv med Mirelle Gyllenbäck

✱  Ekonomisk jämställdhet som bilaga? 
Lena Johansson från Jämanalys om 
jämställdhet regerings budgetar

✱  Kom till Fadimedagarna! Gertrud 
Åström vice ordförande GAPF, Glöm 
aldrig Pela och Fadime

Värdar för öppna programmet är Marcus Priftis,  
författare och debattör, och Alán Ali, verksamhets
ansvarig Fryshuset Malmö. 

Uppdaterade tidpunkter för öppna programmet finns 
på www.jamstalldhetsdagarna.se

DET HÄNDER I ÖPPNA PROGRAMMET: 

s a m v e r k a n s p a r t n e r s :

ANMÄL DIG NU!SVENSKAKYRKAN.SE/MALMO

MEDVERKAR GÖR BLAND ANDRA...

Irika Sandström

NATIONELL KONFERENS I MALMÖ
I KORSVÄGEN MELLAN POLITIK, 
MEDIA, KULTUR OCH TEOLOGI. 
ÅRETS TEMA:
RELIGION SOM UTMANING 
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PROGRAM ONSDAG 27/1
1A: Jämställdhetsbudgetering 
12.30–13.30 | Lokal: High Live 3
Generell

Kvalitetssäkra ekonomiska flöden genom 
avancerad jämställdhetsbudgetering. Med 
jämställdhetsbudgetering översätts jäm
ställdhetsmål till budgetmässiga beslut. 
Jämställdhetsbudgetering är ett strategiskt 
kvalitetsarbete som innebär att ett könsper
spektiv anläggs på resursfördelningen på 
nationell, regional eller lokal nivå.  
   
POLITIK
Per Bolund, finansmarknadsminister (Mp)
DISKUSSION
Clara Berglund, generalsekreterare Sveriges 
Kvinnolobby 
Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordföran
de (S) Eskilstuna 
Anne Andersson, ekonomidirektör Örebro 

1B: Verkstad | Jämställdhets
budgetering – från politisk vilja 
till hållbar struktur 
13.30–14.15 | Lokal: High Live 3
Generell 

Det finns olika sätt att arbeta strategiskt med 
jämställdhetsintegrering i en organisation. I 
Örebro kommun har en analys av resursför
delningen blivit en självklar del av arbetet 
med jämställdhetsintegrering. Vi guidar er 
genom detaljerna i en process som börjar 
med politisk vilja och slutar med en hållbar 
struktur.  

Johanna Ek, strategisk planerare Örebro 
kommun

2A: Rätt att jobba heltid  
och ge omsorg
12.45–13.30 | Lokal: High Live 2
Arbete/Jämn fördelning av det obetalda 
hem och omsorgsarbetet

Den svenska jämställdhetspolitiken ska se 
till att ingen behöver välja mellan arbete och 
familj. För att kvinnor och män ska kunna 
försörja sig själva måste de ha tillgång till 
heltidsarbete på lika villkor. Det betyder både 
att ta det ska finnas ett heltidsjobb att få och 
att kvinnor ska ha möjlighet att tacka ja till 
det jobb som erbjuds. 

KUNSKAP
Johanna Rickne och Olle Folke, forskare vid 
Institutet för näringslivsforskning 
DISKUSSION 
Lena Micko, ordförande Sveriges kommuner 
och landsting, SKL (S)
Annelie Nordström, ordförande Kommunal 
Catarina Danso, ordförande Sveriges  
Makalösa föräldrar

2B: Verkstad | Föräldrasmarta 
företag
13.30–14.15 | Lokal: High Live 2
Arbete/Jämn fördelning av det obetalda 
hem och omsorgsarbetet

För att vara en attraktiv arbetsgivare räcker 
det inte att locka nya talanger.  Vi behöver 
också hitta sätt att utveckla och behålla med
arbetare genom livets olika faser. Föräldra
smarta företag vet att det är en smart inves
tering att möjliggöra för sina medarbetare att 
kombinera arbete och föräldraskap. Koncep
tet utgår från att föräldraskap är en tillgång 
för arbetsgivare. Välkommen till en verkstad 
med inspiration och kunskap om hur din 
organisation kan arbeta föräldrasmart!

Tiina Bruno, grundare av Föräldrasmarta 
företag

3A: Jämställdhet som motor  
för social hållbarhet
12.45–13.30 | Lokal: Live 6/7
Hållbar utveckling/Jämn fördelning av det 
obetalda hem och omsorgsarbetet

Social hållbarhet kräver en helhetssyn. Att  
lägga samman faktorer som arbete, försörj
ning, hälsa och omsorgsansvar för både 
kvinnor och män ger en annan förståelse än 
att behandla varje faktor för sig. Kan jäm
ställdhetsintegrering ge den systematik vi 
behöver? Kan fördelning av obetalt hem och 
omsorgsarbete vara en indikator för hållbar 
utveckling? 

POLITIK 
Martina Skrak, tidigare kommunalråd med 
ansvar för jämställdhet och folkhälsa (V) 
Malmö 
KUNSKAP
EIGE, EUkommissionens särskilda institut för 
jämställdhet mellan kvinnor och män 
DISKUSSION 
Annika Qarlsson, riksdagsledamot och jäm
ställdhetspolitisk talesperson (C)  
Malin Lindberg, biträdande professor genus 
och teknik Luleå tekniska universitet 

3B: Verkstad | 100 workshops 
13.30–14.15 | Lokal: Live 6/7
Hållbar utveckling/Jämn fördelning av det 
obetalda hem och omsorgsarbetet

Projektet #100 workshops går ut på skapa 
tillfällen för invånare i stadsområdet Öster i 
Malmö att reflektera över jämställdhet utifrån 
sin egen vardag. Projektet innebär att 100 
workshops ska arrangeras under ett år. Arbe
tet genomförs med hjälp av jämställdhetsam
bassadörer. Under verkstaden får du damma 
av baskunskaperna kring jämställdhet och 
ta del av övningar som du kan använda i din 
egen vardag.

Georgina Simic, projektledare Malmö stad 
tillsammans med jämställdhetsambassa
dörerna

4A: Bättre skydd mot våld  
genom LOU och IOP?
12.45–13.30 | Lokal: High Live 4
Välfärd/Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Kommuner har ansvar för att säkerställa stöd 
och skydd för kvinnor som utsatts för våld 
och hot. Hur kan det civila samhällets arbete 
för våldsutsatta sammanfogas med det 
offentliga ansvaret? Är offentlig upphandling 
eller IOP, Ideburet Offentligt Partnerskap, 
möjliga vägar? Kan jämställdhetskrav höja 
kvalitén på stöd och skydd för kvinnor?

POLITIK
Åsa Regnér, jämställdhetsminister (S)
DISKUSSION 
Olga Persson, generalsekreterare, Unizon 
UllaMarie Hellenberg, kommundirektör 
Norrtälje 
Anders Kuylers, upphandlingschef Botkyrka 
kommun 
Margot Olsson, samordnare för Malmö stads 
arbete mot våld i nära relation 

4B: Verkstad | Partnerskap  
med civilsamhället
13.30–14.15 | Lokal: High Live 4
Välfärd/ Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Sigtuna kommun har slutit ett unikt sam
arbetsavtal med kvinnojouren. Avtalet är 
baserat på partnerskap, ömsesidighet och 
kvalitet. Hur gick det till när avtalet arbetades 
fram? Hur kan samverkan öka verksamhetens 
långsiktighet? I verkstaden får du metoder 
för hur avtal mellan det offentliga och civil
samhället kan utvecklas. 

Céline Giertta, politisk handläggare Unizon, 
och Marie UnanderScharin, ordförande 
Kvinnojouren Sigtuna
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5A: Det inbäddade våldet
13.30–14.15 | Lokal: High Live 1
Demografi och hälsa/Mäns våld mot  
kvinnor ska upphöra

Vem är ansvarig för att upptäcka att en kvin
na som blir sjukskriven har utsatts för våld? 
Mäns våld mot kvinnor angår hela välfärds
samhället och måste hanteras av en mängd 
professioner. Sjukvården, skolan, rättsväsen
det och Försäkringskassan är exempel på 
funktioner som på ett systematiskt sätt bör 
kunna identifiera och agera mot våld. 

POLITIK 
Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister 
(S) 
DISKUSSION
Lena Wennersten, kurator Bo Vårdcentral
Julie Jacobsson, verksamhetsutvecklare 
Försäkringskassan
Maria Johansson, ordförande Forum –  
Kvinnor och funktionshinder
Catharina Alpkvist, styrelseledamot Sveriges 
Kvinnolobby

5B: Verkstad | Att fråga om  
våld i nära relation
14.15–15.00 | Lokal: High Live 1
Demografi och hälsa/Mäns våld  
mot kvinnor ska upphöra

Varför ska man fråga om våld i nära relation 
och vem ska man fråga? Är detta ett ansvar 
för hälso och sjukvården? Och i så fall, hur 
prioriterat ska arbetet vara? Hortlax hälso
central har arbetat systematiskt med att 
identifiera mäns våld mot kvinnor under tre 
års tid, nu delar de med sig av sina erfaren
heter.

Ingela Norén, barnmorska Hortlax  
hälsocentral

6A: Demokrati i förorten
15.00–15.45 | Lokal: High Live 3
Integration/Jämn fördelning av makt  
och inflytande
Jämställdhet är demokratifråga. Om skill
naderna mellan kvinnor och män är större i 
segregerade bostadsområden betyder det att 
kvinnor och tjejer som bor där inte har tillgång 
till sina demokratiska rättigheter på samma 
sätt som andra svenska medborgare. Jäm
ställdhetsintegrering kan vara en motor för att 
stärka så väl integrationen som demokratin.   

KUNSKAP
Vlora Makolli, verksamhetsutvecklare Tjejer 
i förening 
DISKUSSION
Olle Wästberg, regeringens särskilda utreda
re för Demokratiutredningen 
AnnMargarethe Livh, bostads och demo
kratiborgarråd (V) Stockholm
Annika Borg, författare 
Varken hora eller kuvad, VHEK

6B: Verkstad | Inkluderande 
tillväxt
15.45–16.30 | Lokal: High Live 3
Integration/Jämn fördelning av makt  
och inflytande

Region Skåne genomför tre parallella men
torsprogram i olika delar av regionen som 
syftar till att stötta kvinnor med utländsk 
bakgrund till egen försörjning. Genom pro
grammen får begrepp som förebild, tolerans, 
delaktighet och principen om lika värde en 
tydligare betydelse. Kom och träffa olika 
representanter från programmen, få mer in
formation och lär dig om hur du kan använda 
programmen i din egen organisation.

Rozalia Weisz, näringslivsutvecklare Region 
Skåne och Amela Hodzic, regionråd (S), 
Region Skåne

Seminariet genomförs i samarbete med 
Internationella kvinnoföreningen i Malmö, 
Stiftelsen Ester i Helsingborg och Näringsliv 
Östra Göinge.

7: Vad är jämställdhetsinte
grering för fackförbunden?
15.45–16.30 | Lokal: High Live 2
Generell

Jämställdhetsintegrering är den strategi som 
såväl Sverige som EU och världen använder 
för att nå jämställdhet mellan kvinnor och 
män. I svensk kontext spelar fackförbunden 
en nyckelroll för en jämställd utveckling. 
Vad innebär jämställdhetsintegrering som 
strategi för fackliga organisationer? Vad görs 
centralt och vad kan göras på en arbetsplats?

DISKUSSION
Annelie Nordström, ordförande Kommunal
Veronica Magnusson, ordförande Vision
Fler namn tillkommer. 

8A: Högre kvalitet och mindre 
sjukskrivningar med jämställd 
vård
15.45–16.30 | Lokal: High Live 1
Demografi och hälsa/Jämn fördelning  
av makt och inflytande

Kvinnor och män drabbas av olika sjukdomar 
i olika utsträckning eller av samma sjukdomar 
i lika eller olika utsträckning, men har rätt 
till vård på lika villkor. Hur styr våra föreställ
ningar om kön fördelningen av resurser inom 
vården? Kvinnor sjukskriver sig oftare från 
sina arbeten. De höga sjukskrivningstalen är 
ett hinder för kvinnorna och en kostnad för 
samhället. På vilket sätt kan en mer jämställd 
vård vara en del av lösningen? 

POLITIK
Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister 
(S)
DISKUSSION
Sylvia Määttä, chef Kunskapscentrum för 
jämlik vård Västra Götalandsregionen
Kerstin Jigmo, distriktsläkare Skurups  
vårdcentral
Anna Lena Hogerud, regionråd (S),  
Region Skåne

8B: Verkstad | Proffspatienter 
och bemötande
16.30–17.15 | Lokal: High Live 1
Demografi och hälsa/Jämn fördelning av 
makt och inflytande

Norrbottens klinik för obstetrik och gyneko
logi arbetar med så kallade proffspatienter, 
det vill säga personer ur allmänheten som 
utbildar studenter på läkarprogrammet. 
Proffspatienterna lär de blivande läkarna vad 
de bör tänka på när de bemöter sina patien
ter. Hur skulle modellen med proffspatienter 
kunna överföras till andra delar av vården 
med fortsatt tydligt jämställdhetsperspektiv? 
Skulle metoden ge ökad kvalitet och bättre 
bemötande inom fler områden?
  
Olov Grankvist, specialistläkare och sek
tionschef, och Tanya Jendersen, utvecklings
strateg Norrbottens läns landsting

9A: Hållbar ekonomisk  
utveckling
15.45–16.30 | Lokal: Live 6/7
Hållbar utveckling/Ekonomisk jämställdhet

Traditionella ekonomiska modeller är inte 
ekologiskt, ekonomiskt eller socialt hållbara. 
Finns det alternativa och jämställda lösningar 
för hållbar ekonomisk utveckling? Kan politi
ken ställa krav på jämställdhet och hållbarhet 
i offentliga upphandlingar eller på andra sätt? 
Regeringen bär ett stort ansvar för att skapa 
systemvillkor för alternativa jämställdhetsin
tegrerade lösningar. 

POLITIK
Per Bolund, finansmarknadsminister (Mp) 
DISKUSSION
Helene Ahlborg, doktor miljösystemanalys 
Chalmers tekniska högskola
Malin Forsbrand, ledamot i LRF:s jämställd
hetsakademi
Ewa Larsson, ledamot i Stockholms hållbar
hetskommission (Mp) och global feministisk 
aktivist
Karolina Humble, arbetsmiljökonsult Krokom
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9B: Verkstad | Standard för  
jämställdhetsintegrering  
i socialfondens projekt
16.30–17.15 | Lokal: Live 6/7
Hållbar utveckling/Ekonomisk 
jämställdhet

Jämställdhet ska integreras i allt arbete i 
Europeiska socialfonden under perioden 
2014–2020. Det ger en bättre kvalitet på styr
dokument, arbetssätt och planering, både i 
ESFrådet och i projekten. Men för att jäm
ställdhetsarbetet ska få maximal effekt krävs 
ett systematiskt tillvägagångssätt på alla ni
våer. Som vägledning har Svenska ESFrådet 
tagit fram en standard för jämställdhetsinte
grering. Standarden visar hur jämställdhet 
kan främjas i relation till ESF:s alla arbetspro
cesser – från det att styrdokument skrivs på 
EUnivå, till det att projekt genomförs.

Svenska ESFrådet 

10A: Samhällsplanering 
för jämställdhet 
15.45–16.30 | Lokal: High Live 4
Välfärd/En jämn fördelning av makt  
och inflytande

En nyckel till välfärd är att människor har ett 
gott boende och trygga offentliga miljöer 
att vistas i. Samhällsplanering och planering 
enligt plan och bygglagen, PBL, är verktyg 
som kan användas i arbetet för jämställdhet. 
Jämställdhet handlar om demokrati och 
rättvisa och påverkas av hur rum och fysiska 
miljöer är organiserade. Vad kännetecknar 
dessa miljöer?

DISKUSSION
Carina Listerbom, professor i stadsbyggnad 
Malmö Högskola
Kerstin Hugne, utvecklingsledare Boverket
AnnSofie Lagercrantz, strateg social håll
barhet och jämställdhet Kalmar
Kvinnors byggforum

10B: Verkstad | Hur skapas  
jämställda offentliga miljöer?
16.30–17.15 | Lokal: High Live 4
Välfärd/En jämn fördelning av makt  
och inflytande

När känner vi oss välkomna och bekväma 
i stadens och tätortens mötesplatser och 
stråk? Offentliga miljöer finns både inomhus 
och utomhus. Finns det skillnader mellan 
kvinnors och mäns, flickors och pojkars öns
kemål? Hur kan samhällsplaneringen bidra i 
arbetet? Några intressanta exempel presen
teras, där arbetet för jämställdhet står i fokus. 
Under verkstaden får du inspiration, tips och 
kunskap om förhållningssätt och metoder i 
arbetet. 

Kerstin Hugne, utvecklingsledare, och 
Kerstin Andersson, utredare Boverket

11: Grundkurs 1: Vad har gjorts?
16.30–17.15 | Lokal: High Live 2
Generell

Jämställdhetsdagarnas grundkurs innehåller 
grundläggande kunskap om jämställdhet 
och jämställdhetsintegrering och är indelad 
i fyra delar. Dessa pass finns till för dig som 
kommer från en organisation som ännu inte 
börjat med jämställdhetsintegrering, för dig 
som vill ha argumenten för varför man ska ar
beta jämställdhetsintegrerat eller för dig som 
behöver friska upp minnet. Under den första 
delen diskuteras samhällsutvecklingen ur 
jämställdhetssynpunkt. Vad har gjorts hittills? 
Vilka har drivit på? Vilka har målen varit?

DISKUSSION
Gertrud Åström, tidigare jämställdhets
utredare 
Yvonne Hirdman, författare och professor 
historia
Ann Bohman, konsult, utredare och jäm
ställdhetsexpert

12: Grundkurs 2: Strategi  
för kärnverksamheten 
08.30–09.15 | Lokal: High Live 1
Generell

Jämställdhetsdagarnas grundkurs innehåller 
grundläggande kunskap om jämställdhets
integrering och är indelad i fyra delar. Dessa 
pass finns till för dig som kommer från en 
organisation som ännu inte börjat med 
jämställdhetsintegrering, för dig som vill 
ha argumenten för varför man ska arbeta 
jämställdhetsintegrerat eller för dig som 
behöver friska upp minnet. Den andra delen 
av grundkursen handlar om hur jämställd
hetsintegrering används som strategi. Här tar 
vi upp analyser och styrning.

DISKUSSION
Gertrud Åström, jämställdhetsexpert och 
samtalsledare
Anna Giotas Sandquist, kommunlednings
chef Botkyrka
Marie Trollvik, programchef ESFrådet

13A: Jämställdhetsintegrera 
folkhälsan
08.30–09.15 | Lokal: High Live 2
Demografi och hälsa/Jämn fördelning av 
makt och inflytande

Att ha makt och inflytande i samhället och 
över sitt liv är grundläggande för hälsa och 
välmående. Grupper med mindre möjligheter 
att påverka sin omgivning mår ofta sämre. 
Hur kan ett medvetet jämställdhetsperspek
tiv bidra till att öka människors inflytande och 
hälsa? Och hur kan folkhälsoarbetet jäm
ställdhetsintegreras?

POLITIK
Agneta Karlsson, statssekreterare hos folk
hälsominister Gabriel Wikström (S)

DISKUSSION
Anna Fridell, utvecklingsledare Vi andas alla 
samma luft Eskilstuna 
Mariam Taheri, GAPF Skåne, Riksorganisatio
nen Glöm aldrig Pela och Fadime 
Boost by FC Rosengård
Nima Mäki, jämlikhetsstrateg Boost by FC 
Rosengård

13B: Verkstad | Behöver personer  
med intellektuell/psykisk funk
tionsvariation kunskap om  
känslor, relationer och våld? 
09.15–10.00 | Lokal: High Live 2
Demografi och hälsa/Jämn fördelning av 
makt och inflytande

VIPprogrammet syftar till att förebygga att 
personer med intellektuella eller psykiska funk
tionsvariationer utsätts för eller utsätter andra 
för våld i nära relationer. Genom att bli med
veten om känslor, träna på att sätta gränser 
och lära sig om våldsuttryck blir det lättare att 
göra bra val. Att dela sina åsikter och erfaren
heter kan öka självkänslan hos deltagarna som 
får öva på att ha huvudrollen i sitt eget liv! I 
verkstaden får ni lyssna till en presentation av 
programmet, se en film samt prova en övning.

Åsa Johansson, certifierad VIPgruppledare, 
utbildare och projektledare Eskilstuna kom
mun, Karin Larsson och Melinda Andersson 
två brukare av stöd och service som har gått 
VIPprogrammet

14A: Förebyggande arbete  
mot våld
08.30–09.15 | Lokal: Live 6/7
Hållbar utveckling/Mäns våld mot  
kvinnor ska upphöra

Trots flera utredningar och stora satsningar 
har Sverige långt kvar till målet om att mäns 
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våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnofridsar
betet måste kombineras med ett långsiktigt 
och förebyggande arbete för pojkar och 
män. Våldprevention handlar om att ta tag 
i bakomliggande strukturer som befäster 
stereotypa könsroller. Ökad sexualisering, 
pornografi och machokulturer främjar en 
manlig våldskultur. Hur kan vi skapa ett håll
bart arbete som förebygger mäns våld?    

DISKUSSION
Olga Persson, generalsekreterare Unizon  
Maria Billinger, utredare och utvecklare 
Myndigheten för ungdoms och civilsamhäl
lesfrågor, MUCF
Marcus Priftis, författare och debattör 

14B: Verkstad | En kommun  
fri från våld
09.15–10.00 | Lokal: Live 6/7
Hållbar utveckling/Mäns våld mot kvinnor 
ska upphöra

I denna verkstad beskrivs det första årets 
erfarenheter från det femåriga projektet En 
kommun fri från våld. Projektet går ut på att 
tillsammans med två pilotkommuner, Borås 
och Västerås, utveckla en modell för ett lång
siktigt våldspreventivt arbete som bygger på 
samverkan mellan olika kommunala aktörer. 
Vi kallar det »helakommunenansatsen«. Den 
primära målgruppen för projektets insatser 
är barn och ungdomar i de kommuner och 
skolor som medverkar i projektet. En annan 
målgrupp är kommunala verksamheter och 
andra lokala aktörer.

Peter Söderström, ansvarig för strategisk 
utveckling och Lina Lundborg, ansvarig för 
verksamhetsutveckling i projektet En kom
mun fri från våld

15A: Utrikesfödda kvinnors  
självständighet
08.30–09.15 | Lokal: High Live 3
Integration/Ekonomisk jämställdhet

Invandrade kvinnors utanförskap förstärks 
av en flexibel föräldraförsäkring som inte 
uppmuntrar dem att ta sig in på arbetsmark
naden. Det är dags att regering och kommu
ner tar ansvar för att trygghetssystem och 
arbetsmarknadsåtgärder utformas och tolkas 
på ett sätt som stärker invandrade kvinnors 
ekonomiska självständighet. I Botkyrka har 
man räknat ut hur mycket samhället tjänar på 
att investera i utbildning och stöd för kvinnor 
i utanförskap.

POLITIK
Gulan Avci, ordförande Liberala kvinnor 
DISKUSSION
Gunilla Ekstrand, avdelningschef för individ 
och familjeomsorgen i EnskedeÅrstaVantör 
Andreas Liljenrud, utvecklingschef Botkyrka 
kommun
Mirelle Gyllenbäck, nationell samordnare 
Arbetsförmedlingen

15B: Verkstad | SMART ekonomi 
– Analysera för att förändra
09.15–10.00 | Lokal: High Live 3
Integration/Ekonomisk jämställdhet

2012 var förvärvsfrekvensen bland kvinnor 
under 50 procent i delar av Botkyrka. 16 
procent av dessa kvinnor stod helt utanför 
samhället utan kontakt med myndigheter, 
skola eller arbetsmarknad. I projektet SMART 
ekonomi tog kommunen fram en modell som 
visar hur mycket samhället skulle tjäna på att 
investera i utbildning och stöd för utrikes
födda kvinnor. När fler människor får ett 
arbete och kan försörja sig leder det både till 
minskade utgifter och ökade skatteintäkter.

Andreas Liljenrud, utvecklingschef för 
 arbetsmarknads och utbildningsförvalt
ningen i Botkyrka 

16A: Jämställt näringsliv
09.15–10.00 | Lokal: High Live 1
Arbete /En jämn fördelning av makt och 
inflytande

Män fortsätter att dominera ledade positio
ner i näringslivet och betydligt färre kvinnor 
än män är företagare. Vilka metoder kan 
användas för att stärka kvinnors makt och 
inflytande i näringslivet? Och hur kan före
tags verksamheter bli mer jämställda? Vilka 
resultat kan ett effektivt jämställdhetsarbete i 
företag leda till?

KUNSKAP 
Caroline Nord, kommunikatör och föreläsare, 
AllBright 
DISKUSSION
Christina Franzén, VD Näringslivets ledar
skapsakademi
Pär Lärkeryd, VD Norra skogsägarna
Carin Holmquist, professor i entreprenör
skap Handelshögskolan Stockholm

16B: Verkstad |  
Jämställdhetsintegrera  
entreprenörskapssystemet
10.00–10.45 | Lokal: High Live 1
Arbete /En jämn fördelning av makt och 
inflytande

Region Skåne har systematiskt arbetat med 
att skapa bättre förutsättningar kvinnor och 
män att kunna starta och utveckla företag 
på likvärdiga villkor. Genom en gemensam 
process har Region Skåne tillsammans med 
företagsfrämjande aktörer utformat tydliga 
jämställdhetskrav. Kom och lyssna på olika 
aktörers metoder och strategier för att möta 
de nya kraven och lär dig mer om hur du kan 
använda kraven i din organisation!

Rozalia Weisz, näringslivsutvecklare Region 
Skåne 

Seminariet genomförs i samarbete med 
Media Evolution, Almi Skåne, Drivhuset och 
VentureLab.

17: Hur organiseras framtidens 
välfärd?
09.15–10.00 | Lokal: High Live 4
Välfärd/Jämn fördelning av det obetalda 
hem och omsorgsarbetet

Att Sverige är ett av världens mest jämställda 
länder beror på att vi länge haft en välfärdstat 
som både sysselsatt kvinnor och möjliggjort 
för kvinnor att förvärvsarbeta. Hur har ökning
en av privata utförare i välfärden påverkat 
jämställdheten? Hur anser välfärdsutredning
en att välfärden bör organiseras för att främja 
jämställdhet mellan kvinnor och män?

KUNSKAP 
Agneta Stark, professor företagsekonomi 
Ilmar Repalu, regeringens särskilda utredare 
Välfärdsutredningen
DEBATT
Annika Qarlsson, riksdagsledamot och jäm
ställdhetspolitisk talesperson (C)
Rossanna Dinamarca, riksdagsledamot och 
feministisk talesperson (V)  

18A: Grundkurs 3: Metoder  
och genomförande
10.45–11.30 | Lokal: High Live 2
Generell

Jämställdhetsdagarnas grundkurs innehåller 
grundläggande kunskap om jämställdhetsinte
grering och är indelad i fyra delar. Dessa pass 
finns till för dig som kommer från en organisa
tion som ännu inte börjat med jämställdhets
integrering, för dig som vill ha argumenten för 
varför man ska arbeta jämställdhetsintegrerat 
eller för dig som behöver friska upp minnet. 
Den tredje delen av grundkursen handlar om 
hur du kan implementera jämställdhetsintegre
ring i din egen organisation. Passet går igenom 
olika metoder för jämställdhetsintegrering.

DISKUSSION
Gertrud Åström, jämställdhetsexpert
Katarina Olsson, jämställdhetsexpert
Ulrika Eklund, jämställdhetsexpert
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18B: Verkstad | Checklista för 
jämställd biståndsbedömning 
11.30–12.15 | Lokal: High Live 2
Generell

Checklista för jämställd biståndsbedömning 
är en metod som utarbetades på socialtjäns
ten i Malmö stad för att säkerställa att hand
läggning av ärenden gjordes konsekvent, fick 
en systematik och säkerställde likvärdig be
dömning oavsett kön. I EnskedeÅrstaVantör 
har man vidareutvecklat checklistan. Under 
verkstaden presenteras framtagningsproces
sen för checklistan och hur den blev en del 
av det ordinarie arbetet. 

Sara Makboul, utvecklingssekreterare 
Malmö, Angelica Lindström, biträdande en
hetschef EnskedeÅrstaVantör och Therese 
Malmen, biståndsbedömare EnskedeÅr
staVantör

19A: Agenda 2030 kräver  
jämställdhet!
10.45–11:.30 | Lokal: High Live 6/7
Hållbar utveckling/Jämn fördelning av makt 
och inflytande

Sverige har drivit på för mer jämställdhet i 
FN:s nya utvecklingsmål. Hur tänker reger
ingen, landsting, kommuner och organisatio
ner arbeta jämställt för att nå målen?  Kan vi 
arbeta systematiskt och förstärka varandras 
insatser? Kan våra institutioner leverera en 
jämn fördelning av makt och inflytande för 
kvinnor och män i utvecklingsarbetet? Kan 
de jämställdhetspolitiska indikatorerna an
vändas för att följa upp utvecklingsmålen?  

POLITIK
Kajsa B Olofsgård, ambassadör för FN:s nya 
utvecklingsmål utrikesdepartementet  
KUNSKAP
Helena Löf, utredare jämställdhetsstatistik 
Statistiska centralbyrån, SCB
DISKUSSION
Anna Hedh, ledamot i regionala utvecklings
utskottet i EU parlamentet (S)

Hillevi Engström, kommundirektör Upplands 
Väsby och f.d. biståndsminister (M)

19B: Verkstad |  
Jämställdhetskartan
11.30–12.15 | Lokal: Live 6/7
Hållbar utveckling/Jämn fördelning av  
makt och inflytande

Jämställdhetskartan är ett webbaserat 
verktyg som ger en bredare bild av jämställd
het på lokal nivå. Inom privat, kommunal 
och ideell sektor visar Jämställdhetskartan 
könsbaserad statistik samt presenterar de 
indikatorer som SCB har satt upp för att 
mäta de fyra delmålen. Statistiken redovisas 
på ett enkelt sätt. Jämställdhetskartan visar 
vilka utmaningar och behov som finns så att 
relevanta strategier kan formuleras. Under 
verkstaden får du lära dig mer om metoderna 
och strategierna så att du kan använda dem i 
din egen organisation.

Carina Laursson, verksamhetsansvarig, och 
Sarah Nilsson, projektledare, Winnet Västa 
Götaland 

20A: Nolltolerans mot  
hedersförtryck
10.45–11.30 | Lokal: High Live 3
Integration/Mäns våld mot kvinnor  
ska upphöra

Förtryck och våld i hederns namn har olika 
former och finns i olika kulturer, men är alltid 
sätt kontrollera kvinnors och flickors sexua
litet och liv. Men trots att 70 000 ungdomar 
lever under hedersrelaterat förtryck finns det 
fortfarande krafter som försöker relativisera 
deras upplevelser. Hur kan regering, lands
ting och andra organisationer arbeta för att 
bekämpa hedersförtryck? Hur kan ifrågasät
tandet av hedersförtryck bemötas?

KUNSKAP
Juno Blom, regeringens särskilda utredare 
samt expert vid Länsstyrelsen Östergötland

DISKUSSION
Gulan Avci, ordförande Liberala kvinnor 
Amineh Kakabaveh, ordförande Varken Hora 
eller Kuvad
Zozan Inci, ordförande Roks, Riksorganisatio
nen för Sveriges kvinno och tjejjourer

20B: Verkstad | Bred  
samverkan mot våld 
11.30–12.15 | Lokal: High Live 3
Integration/Mäns våld mot kvinnor  
ska upphöra

Hedersförtryck och hedersvåld måste sättas 
i ett större sammanhang. I Malmö stad finns 
ett brett samarbete mellan privata, kommu
nala och ideella verksamheter. Tillsammans 
har man hittat innovativa lösningar för att 
möjliggöra för kvinnor att lämna hedersför
tryck. Man kan kalla det för kan jämställd
hetsintegrering av kvinnofridsarbetet, eller är 
det rent av jämställdhetsintegreringsarbetet 
som har kvinnofridsintegrerats? Arbetet 
handlar om alla former av våld mot kvinnor. 

Margot Olsson, samordnare för Malmö stads 
arbete mot våld i nära relation, och Farideh 
Arman, ordförande Kvinnorättsförbundet 
Skåne

21A: Att styra mot jämställdhet
10.45–11.30 | Lokal: High Live 4
Generell

Jämställdhetsintegrering är en strategi 
för styrning och ledning. När styrning och 
ledning inte fullt ut arbetar jämställdhetsinte
grerat kommer de insatser som görs inte att 
leda till resultat. Jämställdhetsutredningen 
föreslår en särskild jämställdhetsmyndighet 
som kan följa upp och samordna jämställd
hetspolitiska åtgärder. Finns något att lära 
från hur regioner och kommuner har lyckats 
jämställdhetsintegrera sin styrning?  

KUNSKAP
Cecilia Schelin Seidegård, regeringens sär
skilda utredare för Jämställdhetsutredningen 
Peter Molin, Länsråd Gotland 
DISKUSSION
Tanya Jendersen, utvecklingsstrateg Norr
bottens läns landsting
Lisa Friberg, ordförande i Jämställdhetsbe
redningen Eskilstuna (S)
Lena Lundström Stoltz, Stadsdelsdirektör 
EnskedeÅrstaVantör 

21B: Verkstad | Modellkommuner
11.30–12.15 | Lokal: High Live 4
Generell

Sju kommuner är del av SKL:s pilotprojekt  för 
modellkommuner i jämställdhet. I pilotprojek
tet får de möjlighet att lära av varandra ge
nom att systematiskt jämföra sina arbetssätt 
genom benchmarking. I den här verkstaden 
får ni en inblick i hur benchmarking kan an
vändas som metod för fortsatt systematiskt 
jämställdhetsarbete. 

Lillemor Harnell, Samordnare Hållbar Jäm
ställdhet, Sveriges kommuner och landsting, 
SKL

22A: Vägen till jämställda löner
11.30–12.15 | Lokal: High Live 1
Arbete/Ekonomisk jämställdhet

Värdediskriminering är den strukturella 
diskriminering som innebär att kvinnors 
arbete värderas lägre än mäns. Delegationen 
för jämställdhet i arbetslivet har räknat ut att 
värdediskrimineringen uppgår till 65 miljar
der kronor per år. Hur ska takten kunna ökas 
i arbetet mot jämställda löner? Vilket ansvar 
har arbetsmarknadens parter? Hur plockas 
jämställda löner in i kollektivavtalet?

KUNSKAP
Malin Wreder, huvudsekreterare Delegatio
nen för jämställdhets i arbetslivet, JAdele
gationen 

s. 26
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11.00–12.00                     INVIGNING          Lokal: High Live 1

ARBETE 
Lokal: High live 2

DEMOGRAFI OCH HÄLSA
Lokal: High Live 1

HÅLLBAR UTVECKLING
Lokal: Live 6/7

INTEGRATION
Lokal: High Live 3

VÄLFÄRD
Lokal: High Live 4

LUNCH 12.30

12.45 1A: Jämställdhetsbudgetering

1B: Jämställdhetsbudgetering

3A: Jämställdhet som motor 
för social hållbarhet

3B: 100 workshops

4A: Bättre skydd mot våld  
genom LOU och IOP?

4B: Partnerskap med 
civilsamhället

5A: Det inbäddade våldet

2A: Rätt att jobba heltid 
och ge omsorg

2B: Föräldrasmarta 
företag

13.30

14.15

15.00

15.45

16.30

17.15–18.15                   MINGEL 

ONS 27/1

TOR 28/1

08.30

09.15

10.00

10.45

11.30

12.15

12.45

13.30

14.15

15.15–16.00                              AVSLUTNING           Lokal: High Live 1 

5B: Att fråga om våld 
i nära relation

6A: Demokrati i förorten

6B: Inkluderande tillväxt7: Jämställdhetsintegrering 
för fackförbunden

11: Grundkurs 1: 
Vad har gjorts?

8A: Högre kvalitet med  
jämställd vård

8B: Proffspatienter 
och bemötande

9A: Hållbar ekonomisk 
utveckling

9B: ESF:s standard för 
jämställdhetsintegrering

10A: Samhällsplanering 
för jämställdhet

10B: Hur skapas jämställda 
offentliga miljöer?

12: Grundkurs 2: Strategi för 
kärnverksamheten

13A: Jämställdhetsintegrera 
folkhälsan

16A: Jämställt näringsliv 13B: Funktionsvariationer,  
våld och relationer

14A: Förebyggande arbete 
mot våld

14B: En kommun fri från våld

15A: Utrikesfödda kvinnors 
självständighet

15B: SMART ekonomi –  
Analysera för att förändra

17: Hur organiseras 
framtidens välfärd?

16B: Jämställdhet i  
entreprenörskapssystemet

18A: Grundkurs 3: Metoder 
och genomförande

18B: Checklista för jämställd 
biståndsbedömning

22A: Vägen till jämställda löner

19A: Agenda 2030 
kräver jämställdhet!

19B: Jämställdhetskartan

20A: Nolltolerans mot  
hedersförtryck

20B: Bred samverkan 
mot våld

21A: Att styra mot 
jämställdhet

21B: Modellkommuner

22B: Individuell lönesättning 
och lönekartläggning                   LUNCH 

24A: Arbetsmarknadens 
utmaningar

24B: Jämställdhet i  
arbetsmarknadsåtgärder

25A: Ett liv av omsorg

25B: En förälder blir till

26A: Grundkurs 4: Hållbarhet 
och uppföljning

26B: Statistikverkstad

27A: Jämställt mottagande 
som utmanar könsroller

27B: Ensamkommande barns 
attityder till kön

Lokal: High live 1 Lokal: High live 2 Lokal: Live 6/7 Lokal: High live 3 Lokal: High live 4

FIKAPAUS

FIKAPAUS

23A: Jämställdhet istället 
för Antiplugg-kultur

23B: Livslångt läsande
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DISKUSSION
Johanna Dahlin, sammankallade 15:56 rörel
sen och projektledare Sveriges Kvinnolobby
Ulrika Boethius, ordförande Finansförbundet
Emma Sildén, sjuksköterska, f.d. talesperson 
Inte under 24.000 Stockholm

22B: Verkstad | Individuell löne
sättning och lönekartläggning – 
Sätt att nå jämställda löner!
12.15–12.45 | Lokal: High Live 1
Arbete/Ekonomisk jämställdhet 
Ojämställda löner måste angripas på olika 
sätt. Förutom att det krävs offensiva avtal 
som tar tag i frågan om strukturella löneskill
nader så måste vi arbeta lokalt för att nå dit 
vi vill. Vi tittar närmare på de modeller och 
verktyg vi i Vision tycker är viktiga för att nå 
jämställda löner på arbetsplatsen. 

EvaLotta Nilsson, Förhandlingschef på 
Vision, ett fackförbund i TCOfamiljen. 

23A: Jämställdhet istället för 
antipluggkultur 
12.45–13.30 | Lokal: High Live 4
Välfärd/Ekonomisk jämställdhet
Pojkars skolresultat sjunker allt mer i förhål
lande till flickors. När man jämställdhetsin
tegrerar skolans verksamhet hela vägen från 
ledningsnivå till klassrummet upptäcks en 
del av förklaringen till pojkarnas tillkortakom
mande. Hur kan antipluggkulturen bland 
pojkar förändras?  

KUNSKAP
Karin Taube, professor emeritus f.d. projekt
ledare för PISA 
DISKUSSION
Rossana Dinamarca, riksdagsledamot och 
feministisk talesperson (V)
Hanna Björg Vilhjálmsdóttir, lärare Borgar
holtsskóla (Island)
Fler namn tillkommer. 

23B: Verkstad | Livslångt läsande
13.30–14.15 | Lokal: High Live 4
Välfärd/Ekonomisk jämställdhet

I augusti 2004 började Ytternäs skola jobba 
med ett nytt läsprojekt för att minska skillna
derna mellan pojkars och flickors skolresul
tat. Satsningen syftade till att få pojkarna att 
känna att det var okej att gilla att läsa. Vi ville 
få alla elever att kunna ta till sig texter i sin 
utbildning, men också få dem att vilja ha en 
bok i väskan. Under verkstaden går vi igenom 
hur metoderna fungerar, vilka lärdomar som 
kan dras och vilka resultat satsningen har 
gett.

Elspeth Randelin, bibliotekarie Mariehamn 
(Åland)

24A: Jämställda lösningar på 
arbetsmarknadens utmaningar
13.30–14.15  | Lokal: High Live 1
Arbete/Jämn fördelning av makt  
och inflytande

Arbetslösheten är fortsatt hög, anställning
arna blir allt osäkrare och matchningen på 
arbetsmarknaden är en utmaning. Arbets
marknaden förändras snabbt, bland annat 
vad gäller former för arbete, storlek på olika 
sektorer, typer av anställningar och kompe
tenser. Hur kan jämställdhet vara en del av 
lösningen på arbetsmarknadens utmaningar?   

KUNSKAP
Agneta Stark, professor i företagsekonomi 
DISKUSSION
Marie Trollvik, programchef ESFrådet 
Thomas af Bjur, teamchef ekonomi, jäm
ställdhet och mångfald  TCO 
Emanuel Ksiazkiewicz, ordförande demokra
tiberedningen (S) Botkyrka

24B: Verkstad | Jämställdhet i 
arbetsmarknadsåtgärder
14.15–15.00 | Lokal: High Live 1
Arbete/Jämn fördelning av makt  
och inflytande

Hur arbetar Botkyrka kommun med att 
jämställdhetsintegrera arbetsmarknads och 
vuxenutbildningsfrågor? Vad är nyckelfakto
rerna för framgång? Hur långt har de kommit 
och vart är de på väg?

Andreas Liljenrud, utvecklingschef för 
arbets marknads och utbildningsförvalt
ningen i Botkyrka 

25A: Ett liv av omsorg
13.30–14.15 | Lokal: High Live 2
Demografi och hälsa/Jämn fördelning av  
det obetalda hem och omsorgsarbetet

Kvinnor tar ut mer föräldraledighet och tar 
ett större ansvar för att ta hand om åldrande 
partners och släktingar. Att kvinnor tar ett 
större ansvar för omsorg om andra under 
hela livet får konsekvenser för så väl kvin
norna själva som för samhället. Vi analyserar 
det obetalda arbetet ur ett livscykels och 
samhällsperspektiv.  

KUNSKAP
Petra Ulmanen, doktor i socialt arbete Stock
holms universitet
DISKUSSION
Finnur Magnusson, lektor i samhällsveten
skap Malmö Högskola 
Hugo Stranz, forskare socialt arbete Stock
holms universitet

25B: Verkstad | En förälder  
blir till
14.15–15.00 | Lokal: High Live 2
Demografi och hälsa/Jämn fördelning av det 
obetalda hem och omsorgsarbetet

En förälder blir till är ett material som riktar 
sig till verksamma inom barnhälsovård 

och på familjecentraler, som till exempel 
barnsjuksköterskor, förskolelärare, läkare och 
kuratorer. I materialet finns verktyg för hur 
de anställda kan arbeta för att uppmuntra ett 
jämlikt föräldraskap, istället för att befästa 
traditionella könsroller. Under verkstaden får 
du lära dig mer om metoderna och strate
gierna så att du kan använda dem i din egen 
organisation.    

Lena Gunnarsson, projektledare Kun
skapscentrum för jämlik vård Västra Göta
landsregionen  

26A: Grundkurs steg 4:  
Hållbarhet och uppföljning 
13.30–14.15 | Lokal: Live 6/7
Generell

Jämställdhetsdagarnas grundkurs innehåller 
grundläggande kunskap om jämställdhets
integrering och är indelad i fyra delar. Dessa 
pass finns till för dig som kommer från en 
organisation som ännu inte börjat med 
jämställdhetsintegrering, för dig som vill 
ha argumenten för varför man ska arbeta 
jämställdhetsintegrerat eller för dig som be
höver friska upp minnet. Den fjärde och sista 
delen av grundkursen handlar om hur man 
förhindrar att jämställdhetsintegrering blir 
ett avgränsat projekt. För att uppnå resultat 
krävs politisk vilja och strukturer som följer 
upp arbetet.  

DISKUSSION
Lillemor Dahlgren, verksamhetsledare  
Nationella sekretariatet för genusforskning 
Martina Skrak, oppositionsråd (V) Malmö 
Christoffer Bergenblock, ordförande kultur 
och fritidsnämnden (C) Varberg 
Marianne Karlberg, kommunstrateg  
Eskilstuna 
Inger Karkiainen, HRchef Norra Skogs
ägarna 
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26B: Verkstad I Statistikverkstad
14.15–15.00 | Lokal: Live 6/7
Generell

Många människor saknar kunskap om de jäm
ställdhetsproblem som finns i samhället. En 
sådan kunskap kan vi få med hjälp av statistik 
om kvinnor och män.  Med statistik kan även 
utvecklingen inom olika områden mätas. Här 
presenteras en metod för att hitta orsaker 
till och konsekvenser av olika jämställdhets
problem. Vi går sedan vidare för att se vilken 
statistik som kan användas för att belysa 
dessa komponenter. Deltagarna kan välja att 
jobba med en fråga som berör deras eget 
verksamhetsområde. Vi går även igenom hur 
könsuppdelad statistik kan bearbetas och 
presenteras på ett överskådligt sätt.

Helena Löf, utredare  jämställdhetsstatistik 
Statistiska centralbyrån, SCB

27A: Ett jämställt mottagande 
som utmanar könsroller
13.30–14.15 | Lokal: High Live 3
Integration/Jämn fördelning av det obetalda 
hem och omsorgsarbetet

Nästan 70 procent av de som söker asyl i 
Sverige är män. Många av dem lämnar också 
länder med en lägre nivå av jämställdhet 
en mer traditionell syn på könsroller och 
kvinnors rättigheter.  En viktig del av deras 
mottagande och integration bör vara att 
utmana deras syn på maskulinitet. Ett strate
giskt jämställdhetsarbete i asylpolitiken och 
mottagandet höjer samtidigt kvaliteten på 
verksamheten. 

DISKUSSION
Peter Söderström, sociolog, Gender Equality 
Vision
Kerstin Bergman, sakkunnig jämställdhet, 
Länsstyrelsen Dalarna
Katarina Olsson, jämställdhetsexpert
Birgitta Wistrand, filosofie doktor och  
hedersledamot i Fredrika Bremerförbundet

Maryam Madhoush, Kombo Falun
Hanna Bocander, kommunstyrelseledamot 
(M) Danderyd

 
27B: Verkstad | Ensamkomman
de barns attityder till kön
14.15–15.00 | Lokal: High Live 3
Integration/Jämn fördelning av det obetalda 
hem och omsorgsarbetet

I Hedemora och Falun arbetar man med att 
jämställdhetsintegrera mottagandet av barn 
på flykt. Arbetet utgår från en rapport från 
dåvarande Ungdomsstyrelsen som visar 
att stereotypa attityder till kön kan leda till 
att unga utvecklar ett mer våldsamt och 
kränkande beteende. För att förhindra det 
har personalen på kommunens boenden 
för ensamkommande flyktingbarn utvecklat 
metoder för att utmana barnens attityder till 
flickor och kvinnor. Under denna verkstad 
får du ta del av den strategi och de metoder 
som har använts i projekten.  

Peter Söderström, sociolog, Gender Equality 
Vision, och Katarina Olsson jämställdhets
expert
 

JÄMSTÄLLDHETSDAGARNA 2016 |  29

Even railways may directly be affected by for example uncontrolled locking of train routes, uncontrolled  
activation of road crossing barriers and disturbances in signalling systems and damage to equipment. 

UNDERLIGGANDE RUBRIK HÄR 

Skandinaviens nordligaste tekniska universitet
Forskning & utbildning i världsklass

Genusdriven  
social innovation

Vi erbjuder även distanskurser om genusperspektiv 
på organisation, innovation, design, teknik m.m.  
Mer information: ltu.se/edu

Luleå tekniska universitet har tillsammans med olika  
samhällsaktörer utvecklat genusdriven social innovation  
som ett praktiskt och teoriskt verktyg för genusmedvetet  
förändringsarbete i organisationer och samhälle.

Mer info finns i den orienteringsbok som Luleå tekniska  
universitet nyligen publicerat. Den kan laddas ned på  
ltu.se/genusdrivensocialinnovation
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UTSTÄLLNING

15:56 Rörelsen (29) 
Alla borde vara feminister (30) 
Boverket (2–3)
Crossing Boarders & Popkollo: Gender coop (17)
Dagens ETC (25)
Eskilstuna kommun (16)
Finansförbundet (23)
GAPF – Glöm aldrig Pela och Fadime (27) 
IF Metall (18)
Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD (19)
Jämställ.nu (8)
Kunskapscentrum för Jämlik vård (5)
Likabehandling.nu (24)
Länsstyrelserna (10)
Malmö stad (14)
Region Skåne  (4)
Region Värmland  (12) 
Skvinnor (22)
Svenska ESFrådet (7)
Svenska Kyrkan i Malmö (11)
Sveriges Kommuner och Landsting (6)
Snow Garden | Norrbotten (1)
SQILD AB (28)
Sveriges Kvinnolobby (26)
Unizon (15)
Vision  (9)

Utställningen är öppen: 
27 januari, onsdag: 10.00–18.30
28 januari, torsdag: 09.30–15.30

En skiss över utställningen finns på nästa uppslag. Organisationerna 
nedan är bekräftade utställare med monternummer inom parantes. 
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MÖT JÄMSTÄLLDHETS-
PRISETS FINALISTER 
Svenska Jämställdhetspriset är en nationell utmärkelse för framstående  
  jämställdhetsarbete. Nu återstår fem finalister. Vinnaren kommer att 
offentliggöras vid  Jämställdhetsdagarnas avslutning. Svenska Jämställd
hetsprisets finalister är: 

ESKILSTUNA KOMMUN
Eskilstuna kommun är ett föredöme för hållbart jämställdhetsarbete  
i stadsledningen. 

MALMÖ STAD
Ett planmässigt och mångfacetterat brett arbete påbörjades under det 
tidigare kommunalrådet Martina Skraks ledning och fortsätter nu. 

NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING
Norrbotten visar en unik samverkan för att driva jämställdhet som en  
viktig fråga för länets utveckling. 

NORRA SKOGSÄGARNA
Ett företag som har antagit jämställdhetsintegrering som en strategi  
för alla delar av sin verksamhet.

ARBETSMILJÖVERKET
Har länge varit ledande i att undersöka och utveckla sitt myndighets
uppdrag utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 

Svenska Jämställdhetsprisets jury består av Jämställdhetsdagarnas  
advisory board och leds av Birgitta Åseskog. 

Dags att sätta igång!  
Träna bort ojämställdheten!
Många lägger ner innan det börjar bli roligt, vissa ger upp på 
förhand, få testar förbättringar i vardagen. Ovilja, tristess och 
dåliga upplevelser i jämställdhetsarbetet beror i nio av tio fall 
på att ni tränat på fel sätt. Men så behöver det inte vara. Och 
som tur är behövs det inte många justeringar för att hitta vägen 
till goda resultat.  

Har ni svårt att få verksamhetsplaner konkreta och hitta tid att 
genomföra kartläggningar? Handledning och processtöd kan 
vara en lösning att nå resultat i jämställdhetsarbetet. 

Skaffa jämställdhetskompetens! Att gå en utbildning är ett 
utmärkt sätt att börja träna att se ojämställdheten och vad som 
bör göras åt den. 

Välkommen till 
www.jämställdhetsexperterna.se/strategutbildning om ni  
vill veta mer hur ni tränar för resultat. 
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ADVISORY BOARD
Jämställdhetsdagarna har en rådgivande grupp – Advisory Board – den 
består av representanter från fyra samarbetsorganisationer och de 
båda arrangörerna. Konferensens Advisory Board delger sin expertis till 
Jämställdhetsdagarnas innehåll och utformning samt sitter i juryn för 
Svenska Jämställdhetspriset.

Anders Eriksson, 
Malmö Stad

Anki Frencken,
MCI Nordics

Birgitta Andersson,
Sveriges Kommuner 
och Landsting

Clara Berglund,
Sveriges Kvinnolobby

Gertrud Åström, 
Senior Konsult

Katarina Fehir, 
Malmö Stad

Lillemor Harnell,
Sveriges Kommuner 
och landsting

Marianne Karlberg,
Eskilstuna Kommun

Sylvia Määttä,
Västra Götalands
regionen

Trine Steffensen,
MCI Nordics
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Malmö stad har höga ambitioner om jämställdhet. 
Malmö undertecknade den europeiska jämställdhets-
deklarationen (CEMR) 2007. Sedan dess har arbetet med 
jämställdhetsintegrering tagit stora kliv framåt. Kom-
munfullmäktige i Malmö antog 2011 Utvecklingsplan för 
jämställdhetsintegrering och jämställdhetsarbetet har 
prioriterats i flera år.

Malmöbor har rätt till likvärdig service, bemötande och 
resursfördelning i kontakt med Malmö stad och det är 
vårt ansvar som kommun att se till att det sker. Så oav-
sett om det gäller förskolan, bistånd enlig LSS, snöröj-
ning eller annat ska Malmöbor kunna förvänta sig att bli 
bemötta och få ta del kommunens resurser på ett likvär-
digt sätt.
 
Kort sagt: Vi arbetar med jämställdhet på riktigt.

Jämställdhet på riktigt
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ARRANGÖRERNA
Sveriges Kvinnolobby är en partipolitiskt obunden och ideellt verksam 
paraplyorganisation för svensk kvinnorörelse. Vi bildades 1997 och har 45 
medlemsorganisationer. Sveriges Kvinnolobby vilar på feministisk grund 
och verkar för kvinnors fulla mänskliga rättigheter i ett jämställt samhälle. 
All verksamhet utgår från FN:s Kvinnokonvention (CEDAW) och Handlings
planen från Peking, Beijing Platform for Action. Vi arrangerade Nordiskt 
Forum – New Action on Women’s Rights i Malmö år 2014 tillsammans med 
200 nordiska organisationer. Nordiskt Forum samlade en publik på 30 000 
under fyra dagar.  Varje år granskar Sveriges Kvinnolobby budgetproposi
tionen och genomslaget för jämställdhetsintegrering i analyser och förslag. 
Vi samarbetar bland annat med fackliga organisationer och partiernas 
kvinnoförbund i 15:56rörelsen. Mer information finns på www.sveriges
kvinnolobby.se 

MCI Nordics grundades 1971 och är en av Nordens ledande arrangörer av 
kongresser, möten och events. Vi genomför över 100 arrangemang per 
år som varierar i storlek från 100 till 10 000 deltagare. MCI är en komplett 
mötesarrangör som bland annat erbjuder tjänster såsom projektledning 
från A till Ö, produktion av program och scenshower, hospitality services 
och produktion av mötesinnehåll. MCI har valt att arrangera Jämställdhets
dagarna i partnerskap med Sveriges Kvinnolobby då jämställdhet ligger i 
linje med företagets värderingar – people, planet, profit – och vi anser att 
det behövs en professionell mötesplattform för jämställdhet. 

Vård- och omsorgsförvaltningen

Ett våldsförebyggande program 
– för kvinnor och män med intellektuella och
psykiska funktionsvariationer

V.I.P-programmet riktar sig till dem som har svårt att förstå
och bearbeta information. Manualen som gruppledarna
utgår från ger möjligheter till anpassning utifrån deltagarnas
kognitiva funktionsvariationer.

Vill ni utbilda V.I.P-gruppledare i er verksamhet? 
Vill du anmäla dig till nästa utbildningstillfälle i Eskilstuna? 
Eller vill du att vi utbildar er på hemmaplan? 

Kontaktuppgifter
Mobiltelefon projektledare: 070-167 20 22 
Mail: vip@eskilstuna.se 
Hemsida: www.eskilstuna.se/vip

Save-the-date
V.I.P-konferens i Eskilstuna 22-23 september 2016.
En rikskonferens om förebyggande arbete mot våld i nära
relationer mot personer med intellektuell och psykisk
funktionsvariation. Program och inbjudan kommer senare.

V.I.P
Viktig Intressant Person



KULTUR

En trio bestående av Almaz Yebio på sång, Stina Andersdotter på bas och 
Maggi Olin på piano jazzar loss klockan 14.15 onsdag 27 januari i öppna 
programmet.

I Öppna programmet bjuder även Gender Equality Group på scener som 
på olika sätt illustrerar intressanta ämnen och frågor ur ett jämställdhets
perspektiv. 

Dessutom kommer vi få ta del av körsång och blåsmusik under konferen
sens invignings och avslutningsceremonier.Likabehandling.nu erbjuder kurser för dig som vill lära dig mer 

om akkva åtgärder. Vi reder ut begreppen och ger prakkska kps 
och råd.

• Vad är diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier?
• Vad säger diskrimineringslagen?
• Hur kan du jobba? 

Anmäl dig på www.likabehandling.nu!

Johan Lilly Gyberg, Anna-Karin Brikell och Anna Delsol

Skola, 
förskola och 
arbetsliv 
för alla!
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Petrina Solange, utsedd till 
»Årets kvinnliga komiker 2015«, 
bjuder på mästerlig standup 
under Jämställdhetsdagarnas 
mingel på onsdagskvällen. 
Petrina Solange har beskrivits 
som en lindansare över det 
otillåtna med ett perfekt sinne 
för humorns grammatik.  
Minglet börjar klockan 17.15 i  
utställningen.

PÅ JÄMSTÄLLDHETSDAGARNA

Kulturinslagen under Jämställdhetsdagarna är ett 
samarbete med Musik i Syd och Region Skåne.

Petrina Solange



Enskede-Årsta-Vantör  
för Vision 2040 
Ett Stockholm för alla
Stadsdelen Enskede-Årsta-Vantör integrerar jämställdhet i ledning  
och styrning för att uppnå Visionen 2040 – ett Stockholm för alla.  

Kvinnor och män, flickor och pojkar har 
samma makt att forma samhället och 
sina egna liv. Vi tar ett helhetsgrepp och 
arbetar systematiskt för att säkerställa 
att ledningssystem, arbetsmetoder och 
rutiner har ett jämställdhetsperspektiv. 
Vi prioriterar att chefer och medarbeta-
re har kunskaper om vad (o)jämställda 
villkor är i den egna verksamheten och 
i omvärlden för att kunna genomföra 
åtgärder för förändring.

Pionjär för jämställdhetsintegrering 
Fram till 2018 tar vi fram arbetsmetoder 
och rutiner, vi ser över styr- och led-
ningssystem och förbättrar statistik- och 

uppföljningsverktyg. Vi ska bli bättre 
på analyser så att vi kan säkerställa 
lika goda resultat för kvinnor och män, 
flickor och pojkar.

Jämställdhet är en strategisk  
kvalitetsfråga
Den kommunala verksamheten påver-
kar människors liv varje dag – genom 
service och bemötande, fördelning av 
resurser och myndighetsutövning. Vår 
verksamhet ska bidra till att kvinnor 
och män, flickor och pojkar kan ta del 
av den skattefinansierade servicen på 
lika villkor. 

Institute for Sustainable Development, 
Quality and Leadership

www.sqild.se
kontakt@sqild.se

Vi har samlat några av Sveriges ledande 
konsulter med gedigen kompetens och 
erfarenhet av jämställhet och jämställd-
hetsintegrering i praktiken.

Vi hjälper dig och din organisation att:
- navigera och reda ut vad som behö-
ver göras
- koppla andra faktorer som hållbar 
utveckling, jämlikhet och mångfald 
till arbetet
- fokusera och avgränsa insatsen
- genomföra med stöd av beprövade 
metoder och verktyg, integrerat i or-
dinarie styrning och ledning.

Kontakta oss för ett samtal kring strategi och 
praktik!

Styrning, ledning och 
jämställdhetsintegering
- i praktiken!

Aktuellt
Vi genomför nu:

Handledarutbildning JGL 
(Jämställdhet Genus Ledarskap)
Utbildningen för dig som vill ut-
bilda med JGL och driva kunskaps-
processer kring jämställdhet och 
praktiskt arbete. 9 (3x3) dagar.

Processledarutbilning 
Jämställdhet - strategi och 
verksamhetsutveckling
En utbildning för dig som ska 
arbeta med jämställdhet och jäm-
ställdhetsintegrering, som strategi 
och pratisk verksamhetsutveckling, 
ledning och styrning. 9 (3x3) dagar.

Mer information om utbildningarna 
finns på vår hemsida:  
www.sqild.se.

Läs mer om jämställdhetsarbetet i  
Enskede- Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning 
på stockholm.se/eav



Vi som äger Ledarskapskonsulterna är Sabina Sjölander 
och Jack Borgström. Vi planerar och genomför värdegrunds
arbeten, chefs och ledarutvecklingsprogram, mentorprogram 
och coachar samt handleder chefer och ledare. Vår målgrupp 
är i huvudsak chefer och ledare och våra kunder finns inom 
börsnoterade och medelstora företag, statliga myndigheter, 
landsting och kommuner.

Vi har en spetskompetens när det gäller genusperspek
tiv på organisation och ledarskap. En kunskap som vi 
ser som väsentlig för alla chefer och ledare att ha för 
att kunna planera en verksamhet på bästa sätt och för 
att ta tillvara all kompetens. Våra uppdrag är unika och 
planeras tillsammans med våra kunder.

Nyckelord för oss är kunskap, nyfikenhet och engage
mang. Allt vårt arbete bygger på en vetenskaplig grund. 
Det innebär att vi är insatta i den senaste forskningen 
inom organisation och ledarskap och att vi översätter 
den till konkreta verktyg som chefer och ledare kan ha 
nytta av i sin vardag.

Nyfikna chefer och ledare har bättre resultat än de som
sitter nöjda. Det tror vi även gäller för oss konsulter. Vi 
ser som vårt uppdrag att vara nyfikna på allt nytt som 
händer inom vårt område och att vara nyfiken på dig 
som är vår kund.

I våra uppdrag är engagemanget helt avgörande. Inte 
bara vårt, utan i allt vårt arbete behövs även aktiva 
deltagare som delar med sig av sina tankar, sin kom
petens och sina erfarenheter. Vi vet att en arbetsmiljö 
där människor trivs och har roligt, leder till friska och 
kreativa arbetsplatser. Det vill vi bidra till.

Hör gärna av dig så berättar vi mer!

CERTIFIERAD UTBILDNING I JÄMLIKHET  
OCH JÄMSTÄLLDHET FÖR CHEFER

Vi har sedan 2005 tillsammans med Stockholms läns
landsting, utvecklat och drivit en certifierad jämlikhets
och jämställdhetsutbildning för chefer. Varje år får cirka
150 chefer möjlighet att delta.

I utbildningen ingår förutom kunskap om jämlikhet och
jämställdhet även kunskap om organisationsstruktur,
organisationskultur och förändringsarbete. Fakta, statis
tik och genusforskning presenteras.

Vi utgår ifrån ett samhälls, organisations och individ
perspektiv. Deltagarna får verktyg för att kunna omsätta
förvärvad kunskap i praktisk handling. Vid det sista se
minariet presenteras ett eget arbete kopplat till den egna
verksamheten.

Det övergripande målet med utbildningen är att delta
garna får förutsättningar att ta ansvar för och driva ett
professionellt förändringsarbete för en jämlik och
jämställd verksamhet.

www.ledarskapskonsulterna.com

REGION SKÅNE HAR  
JÄMSTÄLLDHET I FOKUS
Region Skåne har tagit krafttag i jämställdhetsarbetet. Detta har bland annat 
resulterat i Stora Likarättsdagen där 2000 medarbetare har fått möjlighet att  
fördjupa sig i alla människors lika rättigheter. Varje år delas även Stora Likarätts- 
priset ut, som 2015 handlade om jämställt föräldraskap. Region Skåne satsar på 
att göra vården mer jämställd genom att nå fler unga män via en satsning som 
ger dem möjligheter till jobb inom vården. Region Skåne genomför tre parallella 
mentorsprogram som alla syftar till att stötta kvinnor med utländsk bakgrund till 
egenförsörjning. Genom dessa mentorsprogram får begrepp som förebild,  
tolerans, delaktighet och principen om lika värde en tydligare innebörd.

– Vi sätter jämställdhet högt på agendan. Ett jämställt samhälle är ett bättre  
samhälle, säger Henrik Fritzon, regionstyrelsen ordförande.

Region Skåne gör skillnad. Varje dag.
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www. jamstalldhetsdagarna.se


