
Hur skapas innovation genom mångfald? 
Nationella sekretariatet för genusforskning är en av arrangörerna till workshopen Hvordan skabe 

innovation via mangfoldighed? Erfaringer fra forskning og praksis om mænd og maskuliniteter. Den 

äger rum den 29 januari inom ramen för den nordiska maskulinitetskonferensen i Roskilde, 

Danmark. 

Kön är en central variabel för att utveckla mångfaldsbaserad innovation i organisationer. Lika 

representation av män och kvinnor, där de samarbetar på jämställd nivå, kan skapa bättre 

samarbetsförhållanden generellt i organisationen. Det har i sin tur en positiv effekt på familjelivet. 

Jämställdhet mellan könen kan vara centralt för att utveckla en mångfaldsbaserad ekonomi och 

politik generellt. 

Denna temaworkshop följer upp den danska rapporten Innovation og mangfoldighed – Ny viden og 

erfaringer med medarbejderdreven innovation (Forsknings- og innovationsstyrelsen, 2007). 

Rapporten drar slutsatsen att danska verksamheter kan öka sina möjligheter till innovation med 110 

procent om de uppnår en jämställd fördelning av kvinnor och män. 

Män och maskuliniteter har i mindre grad blivit tematiserade i forskning och utvecklingsarbete när 

det gäller mångfald och innovation. Kön och jämställdhet som förändringsarbete i organisationer 

fokuserar till övervägande del på kvinnor. Män har delvis varit uppfattade som problem och vi vet 

mindre om mäns möjligheter och resurser för att skapa positiv förändring. 

Syftet med denna temaworkshop, Hvordan skabe innovation via mangfoldighed? Erfaringer fra 

forskning og praksis om mænd og maskuliniteter ('Hur skapa innovation genom mångfald? 

Erfarenheter från forskning och praxis om män och maskuliniteter'), är att presentera erfarenheter 

och "best practice" samt att diskutera konkreta förslag till nya initiativ för innovation och mångfald 

med fokus på män och jämställdhet. 

Tid: Torsdagen den 29 januari kl. 9.00-13.00 

Plats: Byggnad 00, stora auditoriet, Roskilde Universitetscenter, Danmark 

Arrangörer: Nordiskt institut för kunskap om kön, Nikk, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, 

Universitetet i Oslo, Nationella sekretariatet för genusforskning, Innovationspolitisk Center - 

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling i Danmark och Roskilde Universitetscenter. 

  

Program 

Kl. 9.00-9.30 Välkomst och inledning av Øystein Gullvåg Holter, professor i jämställdhet och 

maskulinitetsforskning, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo och Rikke 

Randorff Hegnhøj, rådgivare, Nordiskt institut för kunskap om kön, Nikk 

  

Kl. 9.30-10.45 

Del 1: Varför är det viktigt att satsa på mångfald för att skapa innovation? 



Thomas Alslev Christensen, kontorschef, Innovationspolitik Center, Ministeriet for Videnskab, 

Teknologi og Udvikling, Danmark: Resultater fra rapporten "Innovation og mangfoldighed. Ny 

viden og erfaringer med medarbejderdreven innovation" 

Ingolfur Gislason, lektor, Islands Universitet: Islandske orlovsordninger som social innovation 

Helge Svare, seniorforskare, Arbeidsforskningsinstituttet, Norge:Rekruttering af mænd til 

kvindefag 

Ingrid Rusnes, forskare, Arbeidsforskningsinstituttet, Norge: Mænds muligheder for balance 

mellem arbejds- og familieliv 

  

PAUS 

Kl. 11.00-11.45 

Del 2: Erfarenheter och "best practice" i näringslivet 

Cecilia Nahnfeldt, lektor och projektledare, Karlstad Universitet, Sverige: Om livsvillkor och 

jämställdhetsintegrering i mansdominerad verkstadsindustri - en modellutveckling 

Vegard Iglebæk, projektledare, Schibsted ASA, Norge: Gender Sensitive Career Development 

Kl. 11.45-13.00 Diskussion med publiken 

 

Anmälan och mer information 

Temaworkshopen ingår i den nordiska maskulinitetskonferensen Changing Men and Masculinities 

in Gender Equal Societies / Foranderlige Mænd og Maskuliniteter i Ligestillede Samfund. 

 
Arkiv: Nationella sekretariatet för genusforskning, 2009 

 

 

http://www.nordmaskkonf2009.dk/
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