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Varmt välkommen till Sveriges största jämställdhetskonferens! Under  
två dagar ska vi inspirera varandra, sprida goda exempel och fördjupa 
kunskaper. Vårt mål är att du ska få verktyg som hjälper dig att skapa bättre 
och mer jämställda verksamheter, och i förlängningen ett mer jämställt 
samhälle.   

Forum Jämställdhet bjuder på ett program med ett 30-tal intressanta 
seminarier och praktiska metodverkstäder. Bland 100 talare varvas minist-
rar och forskare med experter och praktiker. I vår utställning delar olika 
aktörer med sig av sitt jämställdhetsarbete. Där pågår också vårt öppna 
program med samtal, utfrågningar och intervjuer.

Vår utgångspunkt är att jämställdhet är en del av lösningen på samhäl-
lets problem och ett perspektiv som bidrar till att utveckla verksamheter 
och processer. Årets program har fokus på att integrera jämställdhet i bud-
getar, styrning och verksamhetsutveckling. Hur tar vi goda exempel och 
viktiga erfarenheter vidare för att med hjälp av jämställdhet förbättra våra 
verksamheter? Vad kan vi lära av varandra och göra ännu bättre?

Forum Jämställdhet vänder sig till dig som arbetar med eller ansvarar 
för jämställda verksamheter. Genom en årligen återkommande konferens 
vill vi stärka jämställdhet som kompetensområde samtidigt som vi sprider 
och firar det viktiga arbete som görs runt om i landet.

Att Forum Jämställdhet förläggs i Örebro är ingen slump. Här finns goda 
exempel som förtjänar att uppmärksammas. På tisdag kväll bjuder Örebro 
kommun alla deltagare på en musikfestival med 16 musikakter på olika 
scener i staden. 

VÄLKOMMEN TILL  
FORUM JÄMSTÄLLDHET 
2017! 
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PRAKTISK INFO
KONFERENSANLÄGGNING
Anläggningen Conventum består av flera olika byggnader.  
Forum Jämställdhet tar plats i Conventum Kongress samt  
Conventum Konferens.
Adress: Fabriksgatan 17–19
702 23 Örebro
Tel: 019-766 45 00

REGISTRERINGSDISK
Vid frågor under konferensen kontakta personal i registreringsdisken  
placerad på plan 0 Conventum Kongress ingång Fabriksgatan 17–19  
eller värdar som finns på plats runt om i lokalerna. 

REGISTRERINGSDISKEN HAR FÖLJANDE ÖPPETTIDER
31 januari, tisdag: 8.30–17.30
1 februari, onsdag: 07.30–15.15

VID PRESSFRÅGOR UNDER KONFERENSEN 
Kontakta Clara Berglund på Sveriges Kvinnolobby, tel: 070-756 77 91 

VID PRAKTISKA FRÅGOR UNDER KONFERENSEN  
Kontakta Sveriges Kvinnolobby, tel: 08-33 52 47 

UTSTÄLLNING
I utställningen finns organisationer som jobbar med jämställdhets-
integrering i sin dagliga verksamhet. Öppettider för utställningen:
31 januari, tisdag: 9.30–17.30
1 februari, onsdag: 8.30–15.15

DELTAGARPASS
Deltagarpass i form av namnskylt är personligt och ger tillträde till  
seminarier, utställning, metodverkstäder (föranmälan krävs), lunch  
och fika båda dagar. Deltagarpasset ger även tillträde till Equal at  
Hearts spelningar runt om i Örebro kvällen den 31 januari. 

MÅLTIDER 
Lunch och fika serveras enligt tider i programmet i utställningen i  
Conventum Kongress. Lunch serveras även i Bassängfoajén i Hjalmar  
Bergman-teatern i Conventum Konferens.  

PARKERING
Gatuparkering och parkeringshus finns i närheten av Conventum.  
Lämpliga parkeringshus hittas under Conventum Arena och i Södergaraget 
på Änggatan. 

TILLGÄNGLIGHET 
Conventum är tillgänglighetsanpassat. Entréerna ligger i markplan och 
hiss finns till de högre planen, tillgängliga toaletter finns i byggnaderna 
och hörselslinga finns i samtliga lokaler. De olika lokalerna kan nås utan att 
byggnaden behöver lämnas. Rullstolsburna deltagare hänvisas till lunch 
i utställningen då hissarna till Bassängfoajén automatiskt stängs av vid 
brandlarm.

LOKALER
Seminarier pågår i tre olika lokaler: Kongressen, Hjalmar Bergman-teatern 
samt Club 700. I den största lokalen Kongressen hålls de bredaste  
seminarierna. Kongressen och utställningen ligger på plan 2 i Conventum 
Kongress, medan Hjalmar Bergman-teatern och Club 700 ligger på plan 1 
i Conventum Konferens. Alla metodverkstäder hålls i lokalen Mältaren som 
ligger på plan 2 i Conventum Konferens. Översikt lokaler, nästa sida.
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KONGRESSEN

UTSTÄLLNING

LUNCH & FIKA

SCEN ÖPPNA PROGRAMMET Övergång  
till Coventum 
Konferens 
plan 2

INGÅNG, REGISTRERING 
OCH GARDEROB VID PLAN 0, 
FABRIKSGATAN 17–19

PLAN 2 CONVENTUM KONGRESS

HJALMAR  
BERGMAN- 

TEATERN
CLUB 700

PLAN 1 CONVENTUM KONFERENS
Övergång från Conventum 
Kongress till Conventum 
Konferens plan 2

Trappa till 
plan 2 där 
metodverkstad 
Mältaren samt 
övergång till 
Conventum 
Kongress 
ligger.

LUNCH I BASSÄNGFOAJÉN
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SMS:A ”MEDLEM”
TILL 717 00 SÅ  
RINGER VI UPP DIG 

Vården är ett kunskapsintensivt område under ständig utveckling, och vi  ska självklart utvecklas 
med den. Därför driver Vårdförbundet en modell för akademisk specialisttjänstgöring (AST) där 
specialistutbildningen sker inom ramen för en anställning och studierna integreras med jobbet. 

Tack vare vårt kraftfulla påverkansarbete har de flesta riksdagspartier frågan på sin agenda och 
flera arbetsgivare har redan infört modellen. Ju fler vi är desto mer kan vi påverka.  
När vi mår bra mår alla bättre.

Bli medlem i Vårdförbundet! 
vardforbundet.se/bli-medlem

VI MÅR BRA  
NÄR VI UTVECKLAS.
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OM PROGRAMMET
Forum Jämställdhets program innehåller över 20 fördjupande seminarier och 
fem metodverkstäder. De olika programpunkterna har särskilt fokus på att 
integrera ett jämställdhetsperspektiv i budgetar, styrning och verksamhets-
utveckling. 

Välj seminarium på plats
I programmet varvas stora seminarier för alla deltagare med specialiserade 
samtal. Som mest pågår tre seminarier samtidigt och du väljer på plats vilka 
du vill gå på. Du behöver med andra ord inte föranmäla dig till seminarier. 

Metodverkstäder kräver föranmälan
Forum Jämställdhet erbjuder fem verkstäder där deltagare får 
arbeta i mindre grupper med olika lösningar och metoder. För att 

vara med på en verkstad måste du anmäla intresse i förväg. Instruktioner 
och länk till systemet där intresseanmälan görs har skickats ut till samtliga 
deltagare två veckor innan konferensen. Du ska ha fått en bekräftelse per 
e-post som talar om att du har fått plats som deltagare på verkstaden. Alla 
metodverkstäder hålls i lokalen Mältaren som ligger på plan två i konferens-
byggnaden Conventum Konferens. 

Tre spår
Programmets seminarier består av tre spår. Det första spåret handlar om 
samhällets utmaningar och det andra om jämställd medborgarservice. Det 
tredje spåret ger en omvärldsbevakning. Du kan välja att följa ett visst spår 
eller blanda seminarier från olika spår och sätta ihop ditt eget program. 

Vision sätter 
tonen för 
framtidens 
arbetsliv
Visions medlemmar vill ha ett mänskligare arbetsliv. En av de 
viktigaste frågorna som Vision driver är att alla ska behandlas lika 
på jobbet. Oavsett exempelvis kön. 
 
Bli medlem i Vision och få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. 
Ring 0771-44 00 00 eller sms:a Vision till 715 01.
Läs mer om Vision på vision.se/darforvision
 
Vision är rätt fackförbund för dig som arbetar inom kommun, 
landsting, region, kyrka eller i ett bolag med koppling till välfärden. 
Våra medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden.
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SAMHÄLLETS UTMANINGAR
Sverige står inför en rad sociala, ekologiska och ekonomiska utma-
ningar. Vår demografi förändras. Demokratin utmanas. Ny tekniska 

lösningar tar plats. Miljö- och klimatförändringar kräver att samhället ställs 
om. Hur kan jämställdhet vara en del av lösningen till de utmaningar vi står 
inför? Hur kan jämställdhetsintegrering bli en motor för demokrati och håll-
barhet? 

Seminarier som ingår i Samhällets utmaningar är markerade med röd färg 
i programmet. 

 Missa inte!.  

6. Jämställdhet – en förutsättning för hållbar utveckling.  
Med Ida Texell, ledamot Delegationen för Agenda 2030, Agneta Stark,  
docent företagsekonomi med flera.  
Tisdag 31 jan, 15.00–16.00, Lokal: Kongressen

9. Make the world great again – Hur stoppar vi växande populism  
och antifeminism? Med Åsa Regnér, jämställdhetsminister (S), Soran Ismail, 
komiker och programledare, Birgitta Ohlsson, riksdagsledamot (L) med 
flera. Tisdag 31 jan, 16.15–17.15, Lokal: Kongressen

JÄMSTÄLLD MEDBORGARSERVICE
Den offentliga sektorn tillhandahåller service och tjänster inom 
områden som vård, omsorg, kultur och skola. Hur ser vi till att  

flickor och pojkar, kvinnor och män i hela landet får rätt till samhällets  
verksamheter på lika villkor? Hur kan ett jämställdhetsperspektiv bidra till 
ordinarie verksamhets- och kvalitetsutveckling?

Seminarier som ingår i Jämställd medborgarservice är markerade med 
orange färg i programmet. 

 Missa inte!.

2. Stöd och system för 
jämställd verksamhets- och 
kvalitetsutveckling. Med Eva 
Lindblom, avdelningschef 
Ekonomistyrningsverket, 
Susanna Collijn, konsultchef 
PWC, Sara Linge, senior ma-
nager KPMG, Andreas Modin, 
regionchef Stratsys med flera. 
Tisdag 31 jan, 11.45–12.45, 
Lokal: Kongressen

12. Små kommuner, stora 
utmaningar. Jämställd-
hetsintegrering för den lilla 
kommunen. Med Po Tidholm, 
journalist och författare, Sofia 
Jarl, ordförande Centerkvin-
norna med flera.  
Onsdag 1 feb, 9.30–10.30,  
Lokal: Kongressen  
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OMVÄRLDSBEVAKNING
Ta del av propositioner, utredningar och rapporter från olika aktö-
rer. Nya rön om samhällets utmaningar och verksamheters förut-

sättningar presenteras. En del nyheter har ett uttalat jämställdhetsperspek-
tiv, andra skulle ha behövt ett. Forum Jämställdhet ger dig ny spännande 
kunskap och skarpa analyser om aktuella frågor! 

Seminarier som ingår i Omvärldsbevakning är markerade med turkos färg 
i programmet.

 Missa inte!.

15. Hur utformar vi en föräldra-
försäkring som ger ekonomisk 
självständighet? Med  
Annika Strandhäll, socialför-
säkringsminister (S), Gulan 
Avci, ordförande Liberala Kvin-
nor, Lars Arrhenius, särskild ut-
redare med flera. Onsdag 1 feb, 
10.45–11.45, Lokal: Kongressen

20. Tro, hopp och kärlek – 
jämställdhet och religion Med 
Awad Olwan, imam Fisksätra 
Muslimernas förening i Nacka, 
Cristina Grenholm, professor 
och kyrkosekreterare Svenska 
Kyrkan, Erik Nilsson, statssekre-
terare (S) med flera. Onsdag 1 
feb, 13.45–14.45, Lokal: Hjalmar 
Bergman-teatern

Informationssatsningen Gå din egen väg! handlar om  
jämställdhet i studieval och yrkesliv. Norrbottens arbetsmarknad  
är könssegregerad och unga gör könsbundna studieval –  
vilket är ett hinder för kompetensförsörjning och hållbar utveckling.
Bryt mot könsstereotypa studie- och yrkesval och gå din egen väg!

Läs mer på www.gådinegenväg.se eller besök Samverkan för  
jämställdhet i Norrbottens monter under Forum Jämställdhet,  
för mer information om jämställdhetsarbete i Norrbotten. NORRBOTTEN

Samverkan
mot våld

NORRBOTTEN

Samverkan
för folkhälsa

NORRBOTTEN

Samverkan för
jämställdhet
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PROGRAM

1. Invigning 
10.30-11.30 Lokal: Kongressen
Forum Jämställdhet 2017 invigs av finansmi-
nister Magdalena Andersson (S), Pia Sundha-
ge förbundskapten för fotbollslandslaget och 
artisten Sofia Jannok. Medverkar gör även 
Kenneth Nilsson kommunstyrelsens ordfö-
rande Örebro (S), Catrin Steen regionråd 
Örebro (MP) och Maria Larsson landshövding 
Örebro län. Anna Giotas Sandquist, ordföran-
de för Sveriges Kvinnolobby, hälsar välkom-
men. Konferencier för invigningen är Nisha 
Besara, vd Unga Klara.

Seminarium 2: Stöd och system 
för jämställd verksamhets-  
och kvalitetsutveckling
11.45–12.45 Lokal: Kongressen
Offentligfinansierade verksamheter ska 
uppnå lika goda resultat och lika god kvalitet 
oavsett kön. Hur kommer vi längre i vår verk-
samhets- och kvalitetsutveckling med hjälp 
av ett jämställdhetsperspektiv? Vilket stöd 
kan olika system bidra med? 

MEDVERKANDE
Eva Lindblom, avdelningschef Ekonomistyr-
ningsverket 
Anne Andersson, kommundirektör Örebro 
kommun

Susanna Collijn, konsultchef Öhrlings  
PricewaterhouseCoopers (PWC)
Sara Linge, senior manager KPMG
Andreas Modin, regionchef Stratsys 
Moderator: Gertrud Åström, jämställdhets-
expert

 Ingår i spår Jämställd medborgarservice 

Seminarium 3: Heltid som norm 
– den nya svenska modellen
11.45–12.45 Lokal: Hjalmar Bergman-teatern 
Politiska partier slåss om rätten till den 
svenska modellen, men vad betyder den 
för kvinnors liv och villkor? Är förra årets 
bråkiga avtalsrörelse ett exempel på hur den 
svenska modellen ska fungera? Är det dags 
att vidareutveckla den svenska modellen till 
att också innehålla rätt till heltid? 

MEDVERKANDE
Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande 
Landsorganisationen i Sverige (LO)
Sandro Scocco, chefsekonom Arena idé
Nils Karlson, vd forskningsinstitutet Ratio
Sofia Jarl, ordförande Centerkvinnorna
Anna Werkelin Ahlin, utredare Kommunal
Moderator: Camilla Wagner, styrelseledamot 
Sveriges Kvinnolobby

 Ingår i spår Omvärldsbevakning

Seminarium 4: Kan bostads-
krisen lösas utan jämställdhet?
11.45–12.45 Lokal: Club 700
Bostadskrisen drabbar hela landet och slår 
särskilt hårt mot personer som är nya på bo-
stadsmarknaden eller har svag ekonomi. 272 
av landets 290 kommuner har brist på bostä-
der till nyanlända. Hur kan jämställdhet bidra 
till att lösa bostadskrisen? Hur kan vi planera 
samhället på ett jämställt och hållbart sätt?

MEDVERKANDE
Micael Nilsson, expert Boverket
Sharoken Hanna, bostadspolitisk talesperson 
Liberala ungdomsförbundet, LUF
Monica von Schmalensee, VD White  
Arkitekter  
Sara Richert, ledamot kommunstyrelsen 
samt samhällsbyggnadsnämnden Örebro 
(MP)
Aidin Zandian, ordförande jagvillhabostad.nu
Moderator: Banar Sabet, mångfaldsstrateg

 Ingår i spår Samhällets utmaningar 

Verkstad A: Hur får vi pojkar och 
unga män att bryta från våld? 
11.45–12.45 Lokal: Mältaren
Machofabriken är ett verktyg som hjälper dig 
i arbetet för ökad jämställdhet och förebyg-
gande arbete mot våld. Materialet har fokus 
på hur sociala normer för maskulinitet kan 
ifrågasättas och förändras. Välkommen till 
en verkstad om hur vi synliggör maskuli-
nitetsnormer och får pojkar och killar att 
reflektera över dem.  

MEDVERKANDE
Adam Wassrin, projektledare MÄN, tidigare 
Män för jämställdet 
Nathan Hamelberg, utbildare MÄN, tidigare 
Män för jämställdet
Katarina Olsson, jämställdhetsexpert och 
konsult
Junior Dielupen och Segen Tesfai, fritids-
ledare Alby fritidsgård

 Metodverkstad (Kräver föranmälan) 

Seminarium 5: Men at work  
– Är våra etablerings- och  
arbetsmarknadsinsatser till  
för både kvinnor och män?
13.30–14.30 Lokal: Kongressen
Utrikes födda kvinnor står oftare längre från 
arbetsmarknaden än utrikes födda män. 
Ändå går tre av fyra statligt subventionerade 
jobb till män (2015). Vi analyserar arbets-
marknadsinsatser och etableringsreformer ur 
ett jämställdhetsperspektiv. 
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MEDVERKANDE
Ylva Johansson, arbetsmarknads- och  
etableringsminister (S). 
Farbod Rezania, senior advisor Svenskt 
Näringsliv
Jennie K Larsson, verksamhetssamordnare 
Arbetsförmedlingen
Charlotta Karlsson-Andersson, förvaltnings-
chef Örebro kommun
Malin Tesfaye Bergmark, affärsutvecklings-
chef Wiljagruppen och Misa
Clara Berglund, generalsekreterare Sveriges 
Kvinnolobby
Moderator: Johanna Palmström, journalist

 Ingår i spår Jämställd medborgarservice  

Seminarium 6: Jämställdhet  
– en förutsättning för hållbar 
utveckling
15.00–16.00 Lokal: Kongressen
FN:s utvecklingsagenda 2030 angår hela 
samhället och har ett genomgående jäm-
ställdhetsperspektiv. Hur bidrar jämställd-
hetsintegrering till en hållbar samhällsutveck-
ling – ekologiskt, ekonomiskt och socialt? 
Hur jobbar vi bäst nationellt, regionalt och 
lokalt?

MEDVERKANDE
Ida Texell, ledamot delegationen för Agenda 
2030
Agneta Stark, docent företagsekonomi 
Mattias Goldmann, vd tankesmedjan Fores
Annika Bergman, ledamot riksförbunds-
styrelsen Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)
Moderator: Nedjma Chaouche, journalist

 Ingår i spår Samhällets utmaningar 

Seminarium 7: Jämställd  
medborgardialog för levande 
demokrati och god kvalitet
15.00–16.00  
Lokal: Hjalmar Bergman-teatern
Kvinnor och män ska ha samma makt att forma 
samhället och sina egna liv. Hur säkerställer vi 
att medborgare oavsett kön får sina behov till-

fredsställda när vi utformar tjänster, verksam-
heter och lokalsamhällen? Vilka olika metoder 
finns för att stärka medborgares, brukares och 
patienters inflytande? Hur kan dialogen stärkas 
med ett jämställdhetsperspektiv?

MEDVERKANDE
Ulrica Pettersson, projektledare Delaktighet i 
Samhället Eskilstuna kommun
Lena Lundström Stoltz, stadsdelsdirektör 
Enskede-Årsta-Vantör
Anders Ljungberg, vd Trivector 
Lena Langlet, projektledare medborgardia-
log Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Martin Sande, grundare och samtalsledare 
Dialogues  
Victoria Percovich, ansvarig social hållbar-
het White Malmö 
Moderator: Nisha Besara, vd Unga Klara

 Ingår i spår Jämställd medborgarservice 

Seminarium 8: Vad är prislappen 
för strukturella löneskillnader 
mellan kvinnor och män?
15.00–16.00 Lokal: Club 700
Kvinnors arbete har i alla tider värderats lägre 
än mäns. Lönelotsarna har räknat ut vad det 
skulle kosta att rätta till den strukturella löne-
skillnaden. Uträkningen jämför skillnaderna i 
lön mellan kvinnodominerade och mansdo-
minerade yrken, utifrån yrkesklassificeringen 
i den nya SSYK*-standarden. Lönelotsarna 
berättar hur uträkningen har gjorts, arbets-
marknadens parter och ansvariga politiker 
diskuterar hur den strukturella löneskillnaden 
kan angripas.

MEDVERKANDE
Marie Trollvik, Anita Harriman och Lena 
Johansson, Lönelotsarnas experter
Irene Wennemo, statssekreterare arbets-
marknadsdepartementet (S)
Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet
Veronica Magnusson, ordförande Vision
Ola Karlsson, ersättare förhandlingsdelega-
tionen Sveriges Kommuner och Landsting, 
SKL (M)
Anne-Marie Fransson, vice vd Almega 
Moderator: Camilla Wagner, styrelseledamot 
Sveriges Kvinnolobby

*SSYK = Standard för svensk yrkesklassifice-
ring

 Ingår i spår Omvärldsbevakning 

Verkstad B: Så använder du  
statistik när du lägger en  
jämställd budget
15.00–16.00 Lokal: Mältaren
Ofta saknas kunskap om de jämställdhets-
problem som finns i samhället. En sådan 
kunskap kan vi få med hjälp av fakta i form 
av statistik om kvinnor och män. Statistik är 
även en viktig del i arbetet med jämställd-
hetsbudgetering. Med hjälp av könsupp-
delad statistik i underlag, uppföljning och 
analyser blir kvinnor och mäns villkor synliga 
och utvecklingen inom olika områden kan 
mätas. Här presenteras en metod för att hitta 
orsaker och konsekvenser till olika jämställd-
hetsproblem. Vi går sedan vidare för att se 

vilken statistik som kan användas för att 
belysa detta. Deltagarna kan välja att jobba 
med en fråga som berör deras eget verksam-
hetsområde.

MEDVERKANDE
Helena Löf, utredare jämställdhetsstatistik 
Statistiska Centralbyrån (SCB)

 Metodverkstad (Kräver föranmälan) 

Seminarium 9: Make the  
world great again – Hur  
stoppar vi växande populism 
och antifeminism?
16.15–17.15 Lokal: Kongressen
Populistiska, rasistiska och antifeministiska 
krafter är på frammarsch runt om i världen. 
Fler människor i olika länder tycks hitta hem 
i extremistiska rörelser. Varför underskattade 
vi Donald Trump? Kommer USA någonsin att 
få en kvinnlig president? Vad kan vi lära av 
det amerikanska valet? Hur kan vi mobilisera 
mot populism och minska splittringen mellan 
människor?

MEDVERKANDE
Åsa Regnér, jämställdhetsminister (S)
Birgitta Ohlsson, riksdagsledamot (L) 
Soran Ismail, komiker och programledare 
Ov Cristian Norocel, gästforskare statsveten-
skap Uppsala universitet
Gertrud Åström, jämställdhetsexpert
Moderator: Johanna Palmström, journalist

 Ingår i spår Samhällets utmaningar 
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10. Talkshow: Gertrud  
och Yvonne med gäster
17.30–18.15 Lokal: Kongressen
Konferensens första dag avslutas i historikern 
Yvonne Hirdmans och jämställdhetsexperten 
Gertrud Åströms vardagsrum. Deras soffa 
gästas av Ola Wong, författare och journalist 
och Devin Rexvid, doktor i socialt arbete vid 
Umeå universitet. Husbandet Fruntimmerz 
står för underhållningen. 

19.00–
Musikfestival Equal at Heart
Efter konferensens första dag är alla delta-
garna välkomna att besöka musikfestivalen 
Equal at Heart som består av 16 musik- och 
kulturakter som framförs på olika scener runt 
om i Örebro. Läs mer på sidan 40–41.

Seminarium 11: Intersektionalitet 
i praktiken
8.00–9.00 Lokal: Kongressen
Olika grupper av kvinnor och män har olika 
livsvillkor och påverkas av samhällets utveck-
ling på olika sätt. Vad innebär ett intersek-
tionellt perspektiv för jämställdhetspolitiken 
och det strukturella arbetet för jämställdhet? 
Hur många perspektiv kan vi hantera samti-
digt och vad krävs i så fall för att nå resultat? 
Hur påverkar intersektionalitet fördelningen 
av samhällets resurser? 
(Delar av seminariet är på engelska.)

MEDVERKANDE
Finn Mackay, författare, forskare och aktivist
Helén Lundkvist Nymansson, sektionschef 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Victoria Kawesa, forskare genusvetenskap 
Södertörns högskola  
Maria Johansson, ordförande Forum – Kvin-
nor och funktionshinder (FQ)
Moderator: Clara Berglund, generalsekrete-
rare Sveriges Kvinnolobby

 Ingår i spår Omvärldsbevakning 

Seminarium 12: Små kommuner, 
stora utmaningar. Jämställdhets-
integrering för den lilla kommu-
nen
9.30–10.30 Lokal: Kongressen
Många små kommuner vill öka sin befolkning, 
hur kan jämställdhet bidra till visionen om att 

växa som kommun? Kan samma krav ställas 
på jämställd medborgarservice i stora och 
små kommuner? Hur kan kommuner med 
knapp ekonomi och små personella resurser 
jobba med jämställdhetsintegrering? 

MEDVERKANDE
Po Tidholm, journalist och författare
Sofia Jarl, ordförande Centerkvinnorna 
Sara Olsson, handläggare jämställdhet  
Oskarshamns kommun
Lena Granath, andre vice ordförande kom-
munstyrelsen (V) Oskarshamn
Jan Sahlén, kommunstyrelsens ordförande 
(S) Kramfors kommun
Anna-Stina Fors Sjödin, biträdande kom-
munchef Kramfors kommun
Jenny Långström, jämställdhetsutvecklare 
Kramfors kommun
Moderator: Gertrud Åström, jämställdhets-
expert

 Ingår i spår Jämställd medborgarservice 

Seminarium 13: Är porren ele-
fanten i rummet i våldtäktsde-
batten?
9.30–10.30 Lokal: Hjalmar Bergman-teatern
Pornografin har blivit allt grövre och allt mer 
tillgänglig för unga pojkar. Kopplingen mellan 
pornografi och våld är tydlig. Hur påverkar 
pornografins närvaro killar och tjejer idag? 
Runt om i världen växer en rörelse för att 
begränsa spridningen av pornografi. Vad kan 
skolan, fritidsgårdar och andra verksamheter 
för unga göra? Innan samtalet visas filmen 
Pornland.

MEDVERKANDE
Tess Mellberg, lärare livskunskap
Marcus Svensson, jämställdhetsstrateg 
Trollhättan stad
Veronica Palm, tidigare riksdagsledamot (S)
Moderator: Olga Persson, generalsekreterare 
Unizon

 Ingår i spår Omvärldsbevakning 

Seminarium 14: Välkommen till 
Socialtjänsten! Här får kvinnor 
lösa samhällets problem under 
allt sämre förutsättningar
9.30–10.30 Lokal: Club 700
Socialtjänsten ska främja människors 
ekonomiska och sociala trygghet, jämlika 
levnadsvillkor och aktiva deltagande genom 
att leverera till exempel äldreomsorg. Vad 
är konsekvenserna av minskad äldreomsorg 
och ökad anhörigomsorg? Jämställdhet i 
äldreomsorgen får olika betydelse beroende 
på vems perspektiv man utgår från: brukare, 
anhöriga och anställda. Kan Socialtjänsten ut-
föra sitt uppdrag när den egna organisationen 
befinner sig i kris? På fem år har sjukskrivning-
arna inom socialt arbete fördubblats. 

MEDVERKANDE
Petra Ulmanen, doktor socialt arbete Stock-
holms universitet
Mikael Lekfalk, kommundirektör Luleå
Camilla Sköld, socialpolitisk chef Akademi-
kerförbundet SSR
Stina Hovmöller, enhetschef Socialstyrelsen 
Monica Wahlström, enhetschef Socialtjäns-
ten i Umeå kommun
Moderator: Johanna Palmström, journalist

 Ingår i spår Jämställd medborgarservice  

Verkstad C: Så granskar du  
kommunens budget ur ett 
jämställdhetsperspektiv
9.30–10.30 Lokal: Mältaren
Varje år granskar Sveriges Kvinnolobby 
regeringens budget ur ett jämställdhetsper-
spektiv för att säkerställa att regeringens 
politik leder till ett mer jämställt samhälle. Nu 

ONSDAG 1 FEBRUARI
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har organisationen tagit fram en lathund för 
att hjälpa andra aktörer att granska kommu-
ners, landstings och regioners budgetar. 
Lathunden kan även vara till nytta för att 
kontrollera sitt eget arbete och följa upp att 
den egna budgeten är jämställdhetsinte-
grerad. Under verkstaden provar vi använda 
lathunden för att granska Eskilstuna kom-
muns budget. Jimmy Jansson kommunstyrel-
sens ordförande i Eskilstuna svarar på frågor 
utifrån analysen. 

MEDVERKANDE
Anna Giotas Sandquist, ordförande Sveriges 
Kvinnolobby
Johanna Dahlin, strategisk projektledare 
Sveriges Kvinnolobby

 Metodverkstad (Kräver föranmälan) 

Seminarium 15: Hur utformar vi 
en föräldraförsäkring som ger 
ekonomisk självständighet? 
10.45–11.45 Lokal: Kongressen
Utredningen om en modern föräldraförsäk-
ring ska presentera sitt slutbetänkande i 
oktober 2017. Är det modernt med kvotering? 
Hur påverkas kvinnor som står långt från 
arbetsmarknaden av en hög garantinivå och 
ett flexibelt uttag? 

MEDVERKANDE
Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister 
(S)
Gulan Avci, ordförande Liberala kvinnor
Annika Elias, ordförande Ledarna
Lars Arrhenius, regeringens särskilda  
utredare 
Joa Bergold, utredare Landsorganisationen i 
Sverige (LO) 
Moderator: Camilla Wagner, styrelseledamot 
Sveriges Kvinnolobby

 Ingår i spår Omvärldsbevakning 

Seminarium 16: Ska det ta 20 år 
att få en strategi att fungera? 
10.45–11.45 Lokal: Hjalmar Bergman-teatern
Vad krävs för att jämställdhetsintegrering 
som strategi ska fullföljas? Hur ser ansvaret 
ut i olika organisationer och vilka ansvar bör 
politiker respektive förvaltning ha? Vilken 
roll kan den nya jämställdhetsmyndigheten 
spela?

MEDVERKANDE
Kerstin Alnebratt, föreståndare Nationella 
sekretariatet för genusforskning
Anders Knape, ordförande kommunfullmäk-
tige Karlstad (M) 
Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordföran-
de Eskilstuna (S) 
Katarina Olsson, jämställdhetsexpert och 
konsult
Moderator: Anna Giotas Sandquist, ordfö-
rande Sveriges Kvinnolobby 

 Ingår i spår Omvärldsbevakning 

Seminarium 17: När något  
går fel? Inspektionens roll för 
jämställda verksamheter
10.45–11.45 Lokal: Club 700
Vad går fel när myndigheter, landsting och 
kommuner inte lyckas leverera en jämställd 
service till sina medborgare? Gäller samma 
regler för alla och överallt? Hur förhindrar vi 
att instanser som ska tillhandahålla service till 
medborgarna inte bryter mot eller motverkar 
de lagar och regler de är satta att följa?

MEDVERKANDE 
Anna Skarhed, justitiekansler
Lotta Kårlind, enhetschef Skolinspektionen
Maria Hemström-Hemmingsson, generaldi-
rektör Inspektionen för socialförsäkring
Camilla Starck, ST-läkare i psykiatri
Nina Rung, kriminolog och barnrättsexpert 
Maria Johansson, ordförande Forum –  
Kvinnor och funktionshinder  
Moderator: Johanna Palmström, journalist 

 Ingår i spår Jämställd medborgarservice 

Verkstad D: Idrottsrörelsens 
möjligheter och utmaningar 
i arbetet för jämställdhet och 
integration
10.45–11.45 Lokal: Mältaren
Idrottsrörelsen ska vara öppen för alla 
oavsett etnicitet, funktionalitet och sexua-
litet samt verka för kvinnors och mäns lika 
rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Hur 
går det till att arbeta in ett jämställdhetsper-
spektiv i idrottens verksamhet och beslut? 
Örebro läns Idrottsförbund och SISU Idrotts-
utbildarna berättar om arbetet för jämställd-
het och integration. Syftet är att visa goda 
exempel och inspirera andra i ett mer konkret 
jämställdhets- och integrationsarbete.

MEDVERKANDE
Daniel Alsarve, projektledare ”Unga satsar 
jämt”
Jasmin Benca, koordinator Integration
Sofie Wallin, koordinator Jämställd idrott
(Samtliga från Örebro läns Idrottsförbund 
och SISU Idrottsutbildarna)

 Metodverkstad (Kräver föranmälan) 

Seminarium 18: Kvinnors arbets-
miljö och sjukskrivningar – hur 
organisera arbete som främjar 
jämställdhet och förebygger 
ohälsa?
12.30–13.30 Lokal: Kongressen
Kvinnors sjukfrånvaro och psykiska ohälsa 
ökar. En förklaring är arbetsvillkoren i kvinno-
dominerade sektorer i kombination med att 
kvinnor tar ett större ansvar för hem och fa-
milj. Hur organiserar vi arbete på ett sätt som 
främjar jämställdhet och förebygger ohälsa? 
Under seminariet får du ta del av statistik, 
forskning och åtgärder på området.

MEDVERKANDE
Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister 
(S)
Annika Vänje, forskare ergonomi Kungliga 
tekniska högskolan (KTH)Gulan Avci

F
O

TO
: 

L
IB

E
R

A
L

E
R

N
A

Annika Strandhäll

F
O

TO
: 

K
R

IS
T

IA
N

 P
O

H
L

Anders Knape

F
O

TO
: 

S
K

L

Kerstin Alnebratt

F
O

TO
: 

E
L

IN
 B

E
R

G
E 



FORUM JÄMSTÄLLDHET 2017 |  2322 |  FORUM JÄMSTÄLLDHET 2017

Boel Callermo, avdelningschef Arbetsmiljö-
verket
Åsa Trotzig, samordnare jämställdhetsinte-
grering Försäkringskassan
Veronica Magnusson, ordförande Vision
Anna-Karin Johansson, HR-strateg Sunds-
valls kommun
Moderator: Johanna Palmström, journalist

 Ingår i spår Samhällets utmaningar 

Seminarium 19: Duktiga flickor 
kostar inte – Pengar och resultat 
i skolans värld
13.45–14.45 Lokal: Kongressen
Resurserna inom utbildning ska användas 
på bästa sätt för att rusta flickor och pojkar 
med den kunskap de behöver för ett gott, 
jämställt liv. Hur mycket kostar flickors res-
pektive pojkars utbildning, från förskola till 
gymnasieskola, och vilka resultat uppnår vi? 
Hur kan vi förbättra kvaliteten i utbildningen 
och ge barn och unga bättre förutsättningar 
genom ökad jämställdhet?

MEDVERKANDE: 
Gustav Fridolin, utbildningsminister (MP)
Mia Heikkilä, lektor pedagogik Mälardalens 
högskola
Elisabeth Fjällström, för- och grundskolechef 
Piteå kommun
Julia Lind, ordförande Sveriges Elevråd
Moderator: Jesper Jansson, konsult och 
jämställdhetsexpert

 Ingår i spår Jämställd medborgarservice

 
Seminarium 20: Tro, hopp  
och kärlek – jämställdhet  
och religion
13.45–14.45 Lokal: Hjalmar Bergman-teatern
Vilken plats har religionen i samhället? 
Företrädare från olika trossamfund diskute-
rar om det finns situationer där flickors och 
kvinnor rättigheter krockar med religionsut-
övning. Därefter följer ett samtal om hur olika 
religiösa uttryck kan bemötas i offentliga 
verksamheter.

MEDVERKANDE
Awad Olwan, imam Fisksätra Muslimernas 
förening i Nacka 
Cristina Grenholm, professor och kyrko-
sekreterare Svenska kyrkan
Erik Nilsson, statssekreterare utbildnings-
departementet
Gulan Avci, ordförande Liberala kvinnor
Sandra Sarin, metod– och utbildningsansva-
rig Tjejers rätt i samhället (TRIS)
Agneta Blom, ordförande Örebros interreli-
giösa råd
Moderator: Nisha Besara, vd Unga Klara

 Ingår i spår Omvärldsbevakning  

Seminarium 21: Blod, svett  
och tårar. Ojämställda mönster  
i vården består
13.45–14.45 Lokal: Club 700
Det är över tio år sedan Danderyds sjukhus 
upptäckte att män med psoriasis oftare fick 
ljusbehandling än kvinnor. Vad har hänt 
sedan dess? Hur kommer det sig att män 
fortsätter att få dyrare specialistvård medan 
kvinnor får mer allmänvård? Vem bär ansvar 
för att bryta ojämställda mönster när det 
gäller vem som får tillgång till olika typer av 
vård?

MEDVERKANDE
Ingrid Osika Friberg, forskare hälsoekonomi 
Göteborgs universitet 
Anna Swift-Johannison, jämställdhetsstrateg 
Region Örebro 
Jens Sjöström, oppositionslandstingsråd 
Stockholms läns landsting (S)
Fredrik Larsson, landstingsstyrelsens ordfö-
rande Värmland (M)
Moderator: Nedjma Chaouche, journalist

 Ingår i spår Jämställd medborgarservice

Verkstad E: Modellkommuner – 
utvecklas genom jämförelse
13.45–14.45 Lokal: Mältaren
Under 2015 och 2016 har sex kommuner 
tillsammans med Sveriges Kommuner och 

Landsting (SKL) utvecklat metoder för hur 
de kan lära jämställdhetsintegrering och för-
bättringsarbete av varandra. Politiker, chefer 
på högsta ledningsnivå och nyckelpersoner 
har varit involverade i arbetet. För att sprida 
de kunskaper och erfarenheter som gjorts 
i modellkommunsarbetet bjuder SKL in till 
en verkstad. Här får ni chansen att diskutera 
och resonera om ert eget arbete tillsammans 
med modellkommunerna. 

MEDVERKANDE
Lillemor Harnell, samordnare Hållbar Jäm-
ställdhet Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL)

 Metodverkstad (Kräver föranmälan) 

22. Avslutning
15.15–16.00 Lokal: Kongressen 
Under avslutningen tillkännages vinnaren av 
Svenska Jämställdhetspriset 2017. Årets fina-
lister är Danske Bank Sverige, Piteå kommun 
utbildningsförvaltning, Enskede-Årsta-Vantör 
stadsdelsförvaltning, Eskilstuna kommun 
samt Kalmar kommun kultur- och fritids-
nämnd och -förvaltning. Dagen avslutas med 
att vi lämnar över stafettpinnen till nästa års 
värdstad Karlstad. Konferencier för avslut-
ningen är Nisha Besara.  
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KORT RAST

2. Stöd och system för jämställd 
verksamhets- och kvalitetsutveckling
Lokal: Kongressen

TISDAG 31/1

1. Invigning, Lokal: Kongressen

3. Heltid som norm – den nya  
svenska modellen 
Lokal: Hjalmar Bergman-teatern

4. Kan bostadskrisen lösas utan 
jämställdhet?
Lokal: Club 700

Lunch i utställningen Lunch i bassängfoajén Lunch i bassängfoajén Lunch i utställningen

Verkstad A: Hur får vi pojkar och 
unga män att bryta från våld? 
Lokal: Mältaren

5. Men at work – Är våra etablerings- och arbetsmarknadsinsatser till för både kvinnor och män?  Lokal: Kongressen

Fika i utställningen

6. Jämställdhet – en förutsättning  
för hållbar utveckling
Lokal: Kongressen

7. Jämställd medborgardialog för 
levande demokrati och god kvalitet
Lokal: Hjalmar Bergman-teatern

8. Vad är prislappen för strukturella 
löneskillnader mellan kvinnor och 
män? Lokal: Club 700

Verkstad B: Så använder du sta-
tistik när du lägger en jämställd 
budget Lokal: Mältaren

9. Make the world great again – Hur stoppar vi växande populism och  antifeminism? Lokal: Kongressen

KORT RAST

10. Talkshow: Gertrud & Yvonne med gäster Lokal: Kongressen

Musikfestival Equal at Heart

11. Intersektionalitet i praktiken. Lokal: Kongressen

ONSDAG 1/2

Fika i utställningen

12. Små kommuner, stora utmaningar. 
Jämställdhetsintegrering för den lilla 
kommunen  Lokal: Kongressen

13. Är porren elefanten i rummet  
i våldtäktsdebatten?  
Lokal: Hjalmar Bergman-teatern

14. Välkommen till Socialtjänsten! Här 
får kvinnor lösa samhällets problem 
under allt sämre förutsättningar 
Lokal: Club 700

Verkstad C: Så granskar du kom-
munens budget ur ett jämställd-
hetsperspektiv  Lokal: Mältaren

KORT RAST

15. Hur utformar vi en föräldraförsäk-
ring som ger ekonomisk självstän-
dighet? Lokal: Kongressen

16. Ska det ta 20 år att få en  
strategi att fungera?
Lokal: Hjalmar Bergman-teatern

17. När något går fel? Inspek - 
tionens roll i jämställdhetsarbetet
Lokal: Club 700

Verkstad D: Idrottsrörelsens möjlig-
heter och utmaningar i arbetet för 
jämställdhet och integration
Lokal: Mältaren

Lunch i utställningen Lunch i bassängfoajén Lunch i bassängfoajén Lunch i utställningen

18. Kvinnors arbetsmiljö och sjukskrivningar – hur organisera arbete som  främjar jämställdhet och förebygger ohälsa? Lokal: Kongressen

KORT RAST

19. Duktiga flickor kostar inte –  
Pengar och resultat i skolans värld
Lokal: Kongressen 

20. . Tro, hopp och kärlek –  
jämställdhet och religion
Lokal: Hjalmar Bergman-teatern

21. Blod, svett och tårar. Ojäm-
ställda mönster i vården består 
Lokal: Club 700

Verkstad E: Modellkommuner  
– utvecklas genom jämförelse
Lokal: Mältaren

Fika i utställningen
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TISDAG 31/1

ONSDAG 1/2

Samhällets utmaningar Jämställd medborgarservice Omvärldsbevakning Verkstad

Samhällets utmaningar Jämställd medborgarservice Omvärldsbevakning Verkstad
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ÖPPNA PROGRAMMET
 Öppna programmet erbjuder spetskunskap och inspiration genom korta 
föredrag, intervjuer och musikakter. Programmet pågår intill utställningen 
samtidigt som huvudprogrammet. Schema med tider för olika talare hittar 
du vid scenen, i registreringsdisken och på www.forumjamstalldhet.se. 
Missa inte enskilda utfrågningar med några av de ministrar och intressanta 
namn som medverkar vid Forum Jämställdhet.  

Start och sluttider:
Tisdag 31 januari, kl. 10.00–17.30
Onsdag 1 februari, kl. 08.15–16.30

I samarbete mellan Örebro kommun och Länsstyrelsen i Örebro är det 
Öppna programmet tillgängligt även för dig som inte är anmäld till Forum 
Jämställdhet. På så sätt kan fler ta del av kunskapen och skapa nätverk un-
der konferensen. 

NÅGRA HÖJDPUNKTER UR ÖPPNA PROGRAMMET: 
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• Gå din egen väg! Malin Stenman 
berättar om Länsstyrelsen i Norrbot-
tens särskilda informationssatsning till 
ungdomar

• Helena Stenberger, kommunalråd i 
Piteå, talar om vikten av samarbetet för 
att stärka jämställdhetsarbetet

• Jämställdhet är grundläggande del av 
arbetet för social hållbarhet. Johanna 
Ek, strateg Örebro kommun, delar med 
sig av sina erfarenheter

• Amineh Kakabaveh är riksdagsledamo-
ten och aktivisten som dedikerat sitt 
liv för att bekämpa hedersförtryck. I 
boken, Amineh, inte större än en Kalasj-
nikov, berättar hon sin egen historia

• Intervjuer med finalisterna till Svenska 
Jämställdhetspriset

• Mer pengar i plånboken och intressan-
tare jobb, går det? Med Bengt Eriksson 
från If Metall

Moderatorer för Öppna programmet är 
Tomas Wetterberg, länssamordnare för 
det jämställdhetspolitiska området Mäns 
våld mot kvinnor ska upphöra vid Läns-
styrelsen i Örebro, och Hanna Knutsson, 
som arbetar med ensamkommande ung-
domar i Kumla kommun, samt är sexual-
upplysare och ordförande i RFSU Örebro.

kalmar.se/youthEQ

Nordisk  
jämställdshets- 
konferens med  

fokus på  
ungdomar

 2017

KALMAR
11-12
OKTOBER



UTSTÄLLNING
I vår interaktiva utställning delar 30 aktörer från både  
privat och offentlig sektor med sig av sitt jämställdhetsarbete.  
Utställningen är placerad i anslutning till kongressen.

Utställningen är öppen:
31 januari, tisdag: 9.30–17.30
1 februari, onsdag: 8.30–15.15

UTSTÄLLARE MED MONTERNUMMER INOM PARANTES:

28 |  FORUM JÄMSTÄLLDHET 2017

15:57 Rörelsen (12)
Boverket (11)
CoreCode International (3)
Eskilstuna kommun (6)
Flickaplattformen och Make Equal 

(13)
IF Metall (14)
Internationellt Centrum för Lokal 

Demokrati, ICLD (7)
Jämställ.nu (4-5)
Kalmar kommun (16)
Landsorganisationen i Sverige, LO 

(17)
Lantbrukarnas Riksförbund, LRF 

(18)
Liberala Kvinnor (12)
Länsstyrelserna (10)
MÄN (19)
Oskarshamns kommun (20)
På lika villkor, Falu kommun (21)

Riksorganisationen för kvinnojourer 
och tjejjourer i Sverige, Roks (1)

Riksorganisationen Glöm aldrig 
Pela och Fadime, GAPF (27)

S-kvinnor (15)
Samverkan för jämställdhet  

i Norrbotten (28)
SQILD (3)
Statistiska centralbyrån, SCB (30)
Sveriges Kommuner och Landsting, 

SKL (8–9)
Sveriges Kvinnolobby (24)
Sweco (25)
Unizon (29)
Vision (26)
Örebro kommun (2)
Örebro Universitet (22)
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TILL CONVENTUM KONGRESS

TILL CONVENTUM KONFERENS
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TALARE

Adam Wassrin, projektledare MÄN. Verkstad A
Agneta Blom, ordförande Örebros interreligiösa råd. Seminarium 20
Agneta Stark, Professor emerita företagsekonomi. Seminarium 6
Aidin Zandian, ordförande jagvillhabostad.nu. Seminarium 4
Anders Knape, vice ordförande Sveriges Kommuner och Landsting, SKL (M). Seminarium 16 
Anders Ljungberg, vd Trivector. Seminarium 7
Andreas Modin, regionchef Stratsys. Seminarium 2
Anita Harriman, expert Lönelotsarna. Seminarium 8 
Anna Giotas Sandquist, ordförande Sveriges Kvinnolobby. Invigning (1), seminarium 16,  

avslutning (22), verkstad C. 
Anna Skarhed, justitiekansler. Seminarium 17
Anna Swift-Johannison, jämställdhetsstrateg Region Örebro. Seminarium 21
Anna Werkelin Ahlin, utredare Kommunal. Seminarium 3
Anna-Karin Johansson, HR-strateg Sundsvalls kommun. Seminarium 18
Anna-Stina Fors Sjödin, biträdande kommunchef Kramfors kommun. Seminarium 12
Anne Andersson, kommundirektör Örebro kommun. Seminarium 2
Anne-Marie Fransson, vice vd Almega. Seminarium 8 
Annika Bergman, ledamot riksförbundsstyrelsen Lantbrukarnas Riksförbund (LRF).  

Seminarium 6
Annika Elias, ordförande Ledarna. Seminarium 15
Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister (S). Seminarium 15, seminarium 18
Annika Vänje, forskare ergonomi KTH. Seminarium 18
Awad Olwan, imam Fisksätra Muslimernas förening i Nacka. Seminarium 20
Banar Sabet, mångfaldsstrateg. Seminarium 4 

Birgitta Ohlsson, riksdagsledamot (L). Seminarium 9
Boel Callermo, avdelningschef Arbetsmiljöverket. Seminarium 18
Camilla Sköld, socialpolitisk chef Akademikerförbundet SSR. Seminarium 14
Camilla Starck, ST-läkare psykiatri. Seminarium 17
Camilla Wagner, styrelseledamot Sveriges Kvinnolobby. Seminarium 3, seminarium 8,  

seminarium 15
Catrin Steen, regionråd Örebro (Mp). Invigning (1)
Charlotta Karlsson-Andersson, förvaltningschef Örebro kommun. Seminarium 5
Clara Berglund, generalsekreterare Sveriges Kvinnolobby. Seminarium 5, seminarium 11 
Cristina Grenholm, professor och kyrkosekreterare Svenska kyrkan. Seminarium 20
Daniel Alsarve, projektledare ”Unga satsar jämt” Örebro läns Idrottsförbund/SISU  

Idrottsutbildarna. Verkstad D 
Devin Rexvid, doktor socialt arbete Umeå universitet. Talkshow (10)
Elisabeth Fjällström, för- och grundskolechef Piteå kommun. Seminarium 19
Erik Nilsson, statssekreterare utbildningsdepartementet. Seminarium 20
Eva Lindblom, avdelningschef Ekonomistyrningsverket. Seminarium 2
Farbod Rezania, senior advisor Svenskt Näringsliv. Seminarium 5
Fredrik Larsson, landstingsstyrelsens ordförande Värmland (M). Seminarium 21
Finn Mackay, aktivist och forskare University of the East of England. Seminarium 11
Fruntimmerz, husband. Talkshow (10)
Gertrud Åström, jämställdhetsexpert. Seminarium 2, seminarium 9, talkshow (10),  

seminarium 12 
Gulan Avci, ordförande Liberala kvinnor. Seminarium 15, seminarium 20
Gustav Fridolin, utbildningsminister (MP). Seminarium 19, avslutning (22)
Helén Lundkvist Nymansson, sektionschef Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.  

Seminarium 11
Helena Löf, utredare jämställdhetsstatistik SCB. Verkstad B
Ida Texell, ledamot Agenda 2030-delegationen. Seminarium 6
Ingrid Osika Friberg, forskare hälsoekonomi Göteborgs universitet. Seminarium 21
Irene Wennemo, statssekreterare arbetsmarknadsdepartementet (S). Seminarium 8
Jan Sahlén, kommunstyrelsens ordförande Kramfors kommun. Seminarium 12
Jasmin Benca, koordinator integration Örebro läns Idrottsförbund/SISU  

Idrottsutbildarna. Verkstad D 
Jennie K Larsson, verksamhetssamordnare Arbetsförmedlingen. Seminarium 5
Jenny Långström, jämställdhetsutvecklare Kramfors kommun. Seminarium 12
Jesper Jansson, konsult och jämställdhetsexpert. Seminarium 19
Jens Sjöström, oppositionslandstingsråd Stockholms läns landsting (S). Seminarium 21

I Forum Jämställdhets program finns över hundra talare. Ministrar och 
experter möter goda exempel från verksamheter runt om i landet! Nedan 
finns en lista över samtliga medverkande och information om vilken eller 
vilka programpunkter de medverkar i.

»As a Feminist I know that real equality 
cannot be achieved in such an unequal 
world; that’s why Feminism is about 
liberating the whole of society, it is 
about a better world for women, men 
and all Life.«

FINN MACKAY, aktivist och forskare University 
of the East of England. Seminarium 11

»Just nu är bästa möjliga tid för  
sansad, intensiv och intressant politisk 
idédebatt. Om jämställdhet, och om 
demokrati. Vi har faktiskt gott om tid.«

AGNETA STARK, Professor emerita  
företagsekonomi.  Seminarium 6
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Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande  
Eskilstuna (S). Seminarium 16, verkstad C

Joa Bergold, utredare LO. Seminarium 15
Johanna Dahlin, strategisk projektledare Sveriges  

Kvinnolobby. Verkstad C
Johanna Palmström, journalist och författare.  

Seminarium 5, seminarium 9, seminarium 14,  
seminarium 17, seminarium 18 

Julia Lind, ordförande Sveriges Elevråd.  
Seminarium 19

Junior Dielupen, fritidsledare Alby fritidsgård.  
Verkstad A

Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande LO.  
Seminarium 3

Katarina Olsson, jämställdhetsexpert och konsult. 
Seminarium 16, Verkstad A

Kenneth Nilsson, kommunstyrelsens ordförande  
Örebro (S). Invigning (1)

Kerstin Alnebratt, föreståndare Nationella sekretaria-
tet för genusforskning. Seminarium 16

Lars Arrhenius, regeringens särskilda utredare.  
Seminarium 15

Lena Granath, andre vice ordförande kommunstyrel-
sen Oskarshamn. Seminarium 12

Lena Johansson, expert Lönelotsarna.  
Seminarium 8 

Lena Langlet, projektledare medborgardialog Sveri-
ges Kommuner och Landsting, SKL. Seminarium 7

Lena Lundström Stoltz, stadsdelsdirektör Enskede- 
Årsta-Vantör. Seminarium 7

Lillemor Harnell, samordnare Hållbar Jämställdhet 
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.  
Verkstad E

Lotta Kårlind, enhetschef Skolinspektionen.  
Seminarium 17

Magdalena Andersson, finansminister (S).  
Invigning (1)

Malin Tesfaye Bergmark, affärsutvecklingschef  
Wiljagruppen och Misa. Seminarium 5

Marcus Svensson, jämställdhetsstrateg Trollhättan 
stad. Seminarium 13
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Maria Hemström-Hemmingsson, generaldirektör 
Inspektionen för socialförsäkring.  
Seminarium 17

Maria Johansson, ordförande Forum – Kvinnor 
och funktionshinder (FQ). Seminarium 11,  
seminarium 17

Maria Larsson, landshövding Örebro. Invigning (1)
Marie Trollvik, expert Lönelotsarna. Seminarium 8
Martin Sande, grundare och samtalsledare  

Dialogues. Seminarium 7
Mattias Goldmann, vd tankesmedjan Fores.  

Seminarium 6
Mia Heikkilä, forskare och lektor pedagogik  

Mälardalens högskola. Seminarium 19
Micael Nilsson, expert Boverket. Seminarium 4
Mikael Lekfalk, kommundirektör Luleå.  

Seminarium 14
Monica von Schmalensee, VD White Arkitekter. 

Seminarium 4 
Monica Wahlström, enhetschef socialtjänsten 

Umeå kommun. Seminarium 14
Nathan Hamelberg, utbildare MÄN.  

Verkstad A
Nedjma Chaouche, journalist. Seminarium 6, 

seminarium 21
Nina Rung, kriminolog och barnrätts expert.  

Seminarium 17
Nisha Besara, vd Unga Klara. Invigning (1),  

seminarium 7, seminarium 20, avslutning (22) 
Nils Karlson, vd Ratio. Seminarium 3
Ola Karlsson, ersättare SKL:s förhandlingsdele-

gation (M). Seminarium 8 
Ola Wong, författare och journalist. Talkshow (10)
Olga Persson, generalsekreterare Unizon.  

Seminarium 13 
Ov Christian Norocel, gästforskare statsveten-

skap Uppsala universitet. Seminarium 9

»Trots att Sverige 
haft jämställdhets-
integrering som 
strategi sedan 
1994 är vi fortfa-
rande inne i ett 
uppstartsskede. 
Tidsbegränsade 
projekt och långt-
gående deleger-
ing av ansvar har 
kommit att prägla 
arbetet. Det är 
dags att repolitise-
ra jämställdhets-
politiken.«

KERSTIN ALNEBRATT,  
föreståndare Nationella 
sekretariatet för genus-

forskning. Seminarium 16

»Lönen är kvittot på att det finns struk-
turer som leder till att kvinnors arbete 
värderas lägre än mäns. Vi har satt en 
prislapp på den strukturella löneskill-
naden för att skapa debatt om den bör 
angripas.«

MARIE TROLLVIK, expert Lönelotsarna. Seminarium  8

»Tänk om vi kunde öppna upp sys-
temen och släppa fram den stora 
efterfrågan som finns på vård och 
omsorg – vilket jämställdhetslyft!«

NILS KARLSON, vd Ratio. Seminarium 3

»Jag slås av hur ofta 
jag fortfarande   
möter sammanhang 
som är hel manliga 
och/eller helvita. 
Medvetenheten om 
vikten av represen-
tation och mångfald 
är inte så spridd som 
jag ibland inbillar 
mig. Även där den 
är det  önskar jag att 
fler kan se hur olika 
maktordningar sam-
verkar.«

NISHA BESARA,  
vd Unga Klara. Invigning (1), 

seminarium 7, seminarium 20, 
avslutning (22) 
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Petra Ulmanen, doktor socialt arbete Stockholms 
universitet. Seminarium 14

Pia Sundhage, förbundskapten fotboll. Invigning (1)
Po Tidholm, journalist och författare. Seminarium 12
Sandra Sarin, metod– och utbildningsansvarig  

Tjejers rätt i samhället (TRIS). Seminarium 20
Sandro Scocco, chefsekonom Arena Idé.  

Seminarium 3
Sara Linge, senior manager KMPG.  

Seminarium 2
Sara Olsson, handläggare jämställdhet  

Oskarshamns kommun. Seminarium 12
Sara Richert, kommunstyrelsen och samhällsbygg-

nandsnämnden Örebro. Seminarium 4
Sharoken Hanna, bostadspolitisk talesperson Libera-

la ungdomsförbundet (LUF). Seminarium 4 
Segen Tesfai, fritidsledare Alby fritidsgård. Verkstad A 
Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet.  

Seminarium 8
Sofia Jannok, artist. Invigning (1)
Sofia Jarl, ordförande Centerkvinnorna och f.d.  

kommunalråd Gagnef. Seminarium 3,  
seminarium 12

Sofie Wallin, koodinator Jämställd idrott Örebro läns 
Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna. Verkstad D 

Soran Ismail, komiker, programledare och debattör. 
Seminarium 9

Stina Hovmöller, enhetschef Socialstyrelsen.  
Seminarium 14 

Susanna Collijn, konsultchef PWC. Seminarium 2
Tess Mellberg, lärare livskunskap. Seminarium 13
Ulrica Pettersson, projektledare Delaktighet  

i samhället Eskilstuna kommun. Seminarium 7
Veronica Magnusson, ordförande Vision.  

Seminarium 8, seminarium 18
Veronica Palm, f.d. riksdagsledamot (S).  

Seminarium 13
Victoria Kawesa, forskare genusvetenskap  

Södertörns Högskola. Seminarium 11
Victoria Percovich, ansvarig social hållbarhet White 

Malmö, Seminarium 7
Ylva Johansson, arbetsmarknads- och  

etableringsminister (S). Seminarium 5 
Yvonne Hirdman, professor emerita historia Stock-

holms universitet. Talkshow (10)
Åsa Regnér, jämställdhetsminister (S).  

Seminarium 9
Åsa Trotzig, samordnare jämställdhetsintegrering 

Försäkringskassan. Seminarium 18

10.30–11.30    Invigning, Kenneth Nilsson, kommunstyrelsens ordförande (S)
11.45–12.45    Kan bostadskrisen lösas utan jämställdhet?  

Sara Richert, kommunalråd (MP)
11.45–12.45 Stöd och system för jämställd verksamhets- och kvalitetsutveckling, 

Anne Andersson, kommundirektör
13.30–14.30 Men at work – Är våra etablerings- och arbetsmarknadsinsatser  

till för både kvinnor och män?  
Charlotta Karlsson-Andersson, programdirektör/förvaltningschef

13.45–14.45 Tro, hopp och kärlek - Är religion ett hinder för jämställdhet?  
Agneta Blom, kommunfullmäktiges ordförande och ordförande  
i Interreligiösa rådet

15.15–16.00 Avslutning, Anne Andersson, kommundirektör

»Det som är en 
självklarhet för  
yrkesverksamma 
inom manligt  
dominerade yrken 
ska också vara en 
självklarhet för oss 
– att bli värde satt 
utifrån sin kunskap, 
erfarenhet och 
arbetsinsats. Att 
kunna göra karriär 
och öka sin lön suc-
cessivt. Att nå en 
rimlig livslönenivå. 
Och inte minst – att 
efter ett långt yr-
kesliv kunna leva på 
sin pension.«

SINEVA RIBEIRO,  
ordförande Vårdförbundet.  

Seminarium 8
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ADVISORY BOARD
Forum Jämställdhets Advisory Board består av representanter  
från olika samarbetsorganisationer och utgör juryn för  
Svenska Jämställdhetspriset. De bidrar också med sin kompetens  
till konferensens program. 

Anders Eriksson, planeringssekreterare Malmö stad
Anna Giotas Sandquist, ordförande Sveriges Kvinnolobby
Clara Berglund, projektledare Forum Jämställdhet
Cecilia Boström, kommunstrateg Eskilstuna kommun
Gertrud Åström, senior konsult
Johanna Ek, strategisk planerare Örebro kommun
Katarina Fehir, planeringssekreterare Malmö stad
Helén Lundkvist Nymansson, sektionschef Sveriges 
 Kommuner och Landsting (SKL)
Lillemor Dahlgren, projektledare Nationella Sekretariatet för 
 Genusforskning vid Göteborgs Universitet
Lillemor Harnell, samordnare Hållbar Jämställdhet Sveriges 
 Kommuner och Landsting (SKL)
Sylvia Mätää, avdelningschef Västra Götalandsregionen
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Jämställdhet påverkar inte bara villkoren för flickor och 
kvinnor utan också för pojkar och män. Jämställdhet är 
inte en kvinnofråga – det är en fråga för alla.
I filmen ”Varför jämställdhet” berättar pojkar och män 
varför frågan är viktig för dem.

Se den på regionvarmland.se/manbryrsig

Manbryrsig.indd   1 2016-11-29   13:52
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SVENSKA  
JÄMSTÄLLDHETSPRISET
Svenska Jämställdhetspriset är en nationell utmärkelse som årligen delas ut 
till en aktör som genomfört ett exceptionellt arbete för att skapa en jämställd 
verksamhet. 2017 har fem bidrag gått till final. Bland finalisterna finns fyra  
offentliga verksamheter och ett företag. Vem som tar hem priset offentlig-
görs under Forum Jämställdhets avslutning.

Genussmart fritidsgård  
– Kalmar kommun
Juryns motivering: ”Genussmart fritidsgård 
är ett konkret exempel på hur jämställdhet 
är en del av lösningen på identifierade 
problem. Satsningen visar hur fritidsgårdar 
kan arbeta med jämställdhet i styrning och 
ledning, och hur fysisk utformning också 
ändrar villkor för både flickor och pojkar att 
delta. Genussmarta fritidsgårdar skapar en 
tryggare, mer givande och jämställd fritid 
för flickor och pojkar i Kalmar och kan spri-
das till andra kommuner och verksamheter.”

Eskilstuna kommun
Juryns motivering: ”Eskilstuna kommun har 
politiskt lyft jämställdhet som ett övergripan-
de mål för hela kommunen. Arbete har under 
många år bedrivits målmedvetet och brett. 
Det strategiska arbetet för jämställdhet är 
stationerat i kommunledningen och är syste-
matiskt uppbyggt i förvaltningar och bolag. 
Olika verksamheter som räddningstjänst, 
bostadsbolag, skola och fritidsverksamhet 
har ingått i ett övergripande förändringsarbe-
te. Här finns också nytänkande verksamheter 
som Vi andas alla samma luft för personer 
med intellektuella funktionsnedsättningar.”

Danske Bank
Juryns motivering: ”Bank- och finansvärlden 
kan spela en viktig roll i arbetet för ekono-
misk jämställdhet mellan kvinnor och män. 
Danske bank utmärker sig som ett företag 
som både satsar på jämställdhet inom sin 
kärnverksamhet och ur ett arbetsgivar-
perspektiv. Här finns ett tydligt ansvar hos 
ledningen och innovativa idéer. Förståelsen 
för att jämställdhet som perspektiv kommer 
att bidra till bättre och mer rättvisa bank- och 
finanstjänster är rotad i företaget.”

5 FINALISTER

Utbildningsförvaltningen  
Piteå kommun
Juryns motivering: ”Jämställdhetsarbetet 
inom utbildningsförvaltningen i Piteå är 
omfattande och rymmer en mängd insatser 
på olika områden som ökad kunskap om 
jämställdhet bland personal och elever, 
jämställt elevinflytande, pojkars skolresultat 
och stereotypa utbildningsval. Arbetet kän-
netecknas av goda analyser av könsuppde-
lad data där identifierade skillnader mellan 
flickor och pojkar ställs mot tydliga mål.”

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdels-
förvaltning
Juryns motivering: ”Stadsdelsförvaltningen 
i Enskede-Årsta-Vantör har bestämt sig för 
att satsa på jämställdhet utifrån Stockholms 
stads övergripande målsättningar. De 
senaste åren har medarbetarnas kunskaper 
om jämställdhet fördjupats genom långtgå-
ende utbildnings- och utvecklingsinsatser. 
Olika enheter i stadsdelen kartlägger och 
analyserar sina verksamheter med hjälp av 
könsuppdelad statistik där icke motiverade 
skillnader mellan kvinnor och män ställs mot 
målen att öka jämställdheten. Stadsdelen 
arbetar medvetet med såväl ett medarbetar- 
som ett medborgarperspektiv.”
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EQUAL AT HEART –  
FORUM JÄMSTÄLLDHETS 
EGEN MUSIKFESTIVAL
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Efter konferensens första dag är 
alla deltagare välkomna att besöka  
musikfestivalen Equal at Heart som 
består av 16 musik- och kulturakter 
som framförs på olika scener runt 
om i Örebro.

EN DEL AV LIVE AT HEART
Equal at Heart presenteras av den 
större festivalen Live at Heart som 
arrangeras i Örebro i slutet av 
augusti varje år. Live at heart är en 
unik mötesplats för artister, låtskri-
vare och människor inom kultur, 
musik- och filmindustrin. Med fler 
än 200 akter och 800 artister från 
hela världen som intar 20 spelstäl-
len är Live at Heart en av Skandina-
viens största musikfestivaler.

SPELNINGAR RUNT OM I ÖREBRO 
Under Equal at Heart släpper Öre-
bro in musiken på fem scener på  
restauranger, caféer, hotell och 
andra mötesplatser. Gatubilden i 
Örebro förändras, överallt skapas 
en puls och stadskärnan lever upp.

 

SAMARBETE MED FORUM  
JÄMSTÄLLDHET
Equal at Heart möjliggörs genom 
samarbete med Örebro kommun 
och NBV. Forum Jämställdhets del-
tagare erbjuds en unik möjlighet att 
uppleva en egen musikfestival mitt 
under konferensen!
 
VAD HÄNDER IKVÄLL?
På kvällen tisdagen den 31 januari 
har du chans att besöka fem olika  
scener med 16 olika artister och 
band som spelar allt från folk till 
hårdrock. Bland artisterna finns 
Ellen Sundberg, Good Harvest och 
The Bland. Det är gångavstånd 
mellan samtliga spelställen så 
passa på att under kvällen gå runt 
för att upptäcka såväl Örebro som 
musiken.

 
Deltagarpasset från Forum Jäm-
ställdhet fungerar även som festi-
valpass och ger inträde till samtliga 
spelningar under kvällen.  
 
Läs mer och håll utkik efter Live at 
Heart 2017 på www.liveatheart.se

ARTISTER OCH SPELSTÄLLEN
East West, Engelbrektsgatan 8: 
19.00 Ell & Hart, 20.00 The Bloakes, 
21.00 The Vanjas, 22.00 Ellen Sund-
berg, 23.00 Browsing Collection

Clarion, Kungsgatan 14: 19.00 John 
Mitchell & Sofie Jonsson, 20.00 
Adée, 21.00 Mohlavyr, 22.00 The 
Bland, 23.00 John Mitchell & Sofie  
Jonsson

Konserthuset, Fabriksgatan 2: 
19.00 Dumheten, 20.00 The Bland, 
21.00 Ell & Hart, 22.00 Dimpker 
Brothers, 23.00 The Vanjas

Scandic Cupole, Fakbriksgatan 
31–23: 19.00 Ellen Sundberg, 20.00 
Meadows, 21.00 Akosia, 22.00 
Adée, 23.00 The Bloakes

Nikolaikyrkan, Drottninggatan 16: 
19.00 Dimpker Brothers, 20.00  
Roanokeans, 21.00 Good Harvest, 
22.00 Anna Fogel
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BAKGRUND JÄMSTÄLLT, JÄMLIKT, JÄMT
Akademikerförbundet SSR arbetar mot alla former av 
diskriminering. Det handlar om strukturella problem 
som drabbar enskilda individer. 

Kvinnodominerade yrken är utsatta för en systematisk 
värdediskriminering. Olika diskrimineringsgrunder 
samverkar och förstärker varandra. Därför måste 
arbete för jämställdhet bedrivas ur ett intersektionellt 
perspektiv. 

Akademikerförbundet SSR arbetar för 
 ● löner som grundas på kompetens, ansvar och prestation.
 ● årliga, kvalitetssäkrade lönekartläggningar som integreras i  
löne- och budgetprocessen.

 ● arbetsvärderingar, där jämförelser görs inom och mellan yrken,  
ska vara en självklar del i lönekartläggningarna.

 ● skarpare uppdrag till Medlingsinstitutet att verka för jämställda 
löner genom en väl fungerande lönebildning. 

 ● individualiserad föräldraförsäkring.
 ● en särskild Ombudsman mot diskriminering i arbetslivet.

Akademikerförbundet SSR är Sveriges ledande samhällsvetarförbund. 
Vi är 68 000 akademiker i offentlig, privat och idéburen verksamhet. 

Inte medlem än? Välkommen in på akademssr.se 

Annons till Forum Jämställdhets programbok.indd   2 2016-11-18   09:16
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Forum Jämställdhet arrangeras av Sveriges Kvinnolobby, som är en  
partipolitiskt obunden och ideellt verksam paraplyorganisation för  
kvinnorörelsen. 

2014 arrangerade Sveriges Kvinnolobby tillsammans med nordiska sys-
terorganisationer Nordiskt Forum. Konferensen var vårt sätt att uppma-
na till handling i en tid då kvinnors rättigheter ifrågasattes i Sverige och 
världen. Nordiskt Forum följde också upp tidigare regionala samlingar 
som gjorts inför FN:s fyra kvinnokonferenser. 

Under Nordiskt Forum märkte Sveriges Kvinnolobby av behovet av en 
professionell konferens med fokus på just jämställdhetsintegrering. Ur 
denna efterfrågan föddes Forum Jämställdhet. Genom en årligen åter-
kommande konferens vill vi erbjuda ett tillfälle för kompetensutveckling 
för alla som arbetar med eller ansvarar för jämställda verksamheter. 
Samtidigt som vi kan möta en efterfrågan kan vi också bidra till sprida 
kunskap om, utveckla och inspirera till jämställdhetsintegrering.

I januari 2016 genomförde vi i samarbete med MCI Scandinavia konfe-
rensen Jämställdhetsdagarna i Malmö. Programmet innehöll 50 semi-
narier och workshops samt ett öppet program och lockade cirka 900 
personer. Forum Jämställdhet är en vidareutveckling av så väl Nordiskt 
Forum som Jämställdhetsdagarna.
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Riksorganisationen 
Glöm Aldrig Pela och Fadime 
GAPF är en sekulär och ideell förening som arbetar mot 
hedersvåld. Vi vänder oss till både pojkar och flickor som 
på ett eller annat sätt är utsatta för – eller berörda av 
hedersrelaterat våld. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
GAPFs verksamhet består av 
Utbildningsinsatser: Förebygga 
hedersrelaterat våld genom 
utbildning av elever och lärare i 
skolor, socialarbetare och poliser 

Opinionsbildande arbete: 
Påverka makthavare att stoppa 
hedersrelaterat våld i Sverige. 

Stödverksamhet: Vi erbjuder 
utsatta professionellt stödsamtal, 
psykologiskt stödsamtal och 
juridiskt stödsamtal dygnet runt. 

Var med i kampen för ett jämställt samhälle fritt från hedersvåld!   
Stöd GAPF att hjälpa andra! 

 

Bli medlem i GAPF! 
Gå in på länken:                                         
http://gapf.se/bli-medlem/                                                            
                                                                                                            

                                                                                                    
 

Skänk en gåva till GAPF! 
      Swisha valfritt belopp till: 1235128244 

Sätt in ditt bidrag på GAPFs PG: 400 92 96-7     

SMS:a: GAPF 100 till nummer: 72672                              
Föra att skänka mer/mindre, SMS:a på samma  
sätt GAPF följt av summa: 50, 150, 200, 300, osv.                                                                                                                                                                                                                                                

 
                                                                                             
 

Välkommen att höra av dig till GAPF                                                                 
E-post: kontakt@gapf.se                                                                  
Telefonnummer: 08-7116032 alternativt 070-4411075                                                                                                     
Postadress: Riksorganisationen GAPF, Vattugatan 2, 111 52 Stockholm                                                                          

 

www.gapf.se 

Föreningen grundades 2001 av Sara Mohammad, under namnet 
Glöm Aldrig Pela-föreningen. Föreningen bytte namn till 
Riksorganisationen GAPG - Glöm Aldrig Pela och Fadime, efter 
mordet på Fadime Sahindal 2002. 

 

Har ni de rätta verktygen för en jämställd framtid?

Jämställdhetsstrategutbildning – vi erbjuder nu den femte omgången av  
strategutbildningen för dig som har ett uppdrag att jämställdhetsintegrera.  
Kurstillfällena är 31 mars, 28 april, 19 maj, 18 aug och 22 sep 2017.

Jämställdhetsanalys – en ny utbildning för dig som har i uppdrag att göra 
en analys eller handleda personer som gör analyser. Vid två tillfällen 
arbetar vi praktiskt med din jämställdhetsanalys. Tillfällen är den 16 feb 
och 23 mars 2017.

”Strategutbildningen har gett mig kunskap, konkreta metoder och verktyg samt 
den inspiration jag behövde för att leda arbetet med jämställdhetsintegrering i min 
organisation.” CITAT FRÅN DELTAGARE I STRATEGUTBILDNINGEN 

Mer information och anmälan på www.jamstalldhetsexperterna.se 

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning 

Jämställdhet
är avgörande när vi  
förverkligar visionen om  
ett Stockholm för alla.



Global Talk – Local Walk

 
 

     
   

  

 

 

Vill du arbeta  
internationellt med  

jämställdhet  
på lokal nivå?

– Prata med oss!

Kom och hör hur vi arbetar med jämställdhet i strategier 
och i vardagen inom områden som arbete, integration, 
kvinnofrid, brukarmedverkan samt kultur 
och fritid.

Vad gör ni i er organisation? Hur gör ni? 
Kom och prata med oss i vår monter!

Eskilstuna – modellkommun 
för jämställdhetsarbete

Behöver ni hjälp med lönekartläggningen? 
Kontakta Lönelotsarna – vi är experter på 
jämställda löner!

marie@trollvik.se
Tel: 0708741229
www.lonelotsarna.se

för en genomtänkt och saklig lönebildning 
LÖNELOTSARNA

VÄLKOMMEN  
TILL FORUM  
JÄMSTÄLLDHET 2018 
6–7 FEBRUARI  
I KARLSTAD!
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