
Långsiktig  
jämställdhetsintegrering  

i staten
Ett möte mellan ledning och forskning  

– för verksamhetsutveckling, Start för JÄMI

Den 3 juli 2008 fick Göteborgs universitet (Nationella sekretariatet för genus- 
forskning) regeringens uppdrag att bygga upp ett stöd för statliga myndigheters arbete med 
jämställdhetsintegrering. (Läs om uppdraget på www.genus.se/Om_sekretariatet/jami/.)

Uppdraget omfattar följande uppgifter:
• vidareutveckla metoder för jämställdhetsintegrering
• skapa ett forum för erfarenhetsutbyte om jämställdhetsintegrering
• informera om jämställdhetsintegrering
• skapa förutsättningar för ett långsiktigt stöd för jämställdhetsintegrering

Som startskott för denna satsning bjuder vi nu in till konferensen Långsiktig  
jämställdhetsintegrering i staten. Ett möte mellan ledning och forskning – för  
verksamhetsutveckling. På konferensen lyfts frågor som: Vad betyder jämställdhet  
för verksamhetens kvalitet? Vilka metoder fungerar? Hur skapa ett långsiktigt stöd  
för myndigheters jämställdhetsintegrering? Integrations- och jämställdhetsminister  
Nyamko Sabuni inleder. 

Tid: 28 januari 2009, klockan 09.30 – 17.00
Plats: City Conference Centre Folkets Hus Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm
Anmälan: Till Kajsa Ruuth senast 12 januari 2009, kajsa.ruuth@genus.se.  
Ange eventuella allergier och övriga önskemål. 
Målgrupp: Konferensen riktar sig främst till chefer, forskare och konsulter och syftar till att 
utveckla strategier för en jämställd verksamhet.
Program: Bifogas.

Konferensen är kostnadsfri. Varmt välkomna!

 

Anne-Marie Morhed
Föreståndare Nationella sekretariatet för genusforskning

Inbjudan

natIonella sekretarIatet för genusforsknIng

göteborgs unIversItet,
box 200, 405 30 göteborg

tel: 031-786 56 00, fax: 031-786 56 04
besöksadress: lyckans väg 4 
e-post: kajsa.ruuth@genus.se 
Webbplats: WWW.genus.se



Konferensen riktar sig till chefer, forskare och konsulter och syftar till att utveckla  
strategier för en jämställd verksamhet. Frågor som diskuteras:
•  Vad betyder jämställdhet för verksamhetens kvalitet?
•  Vilka metoder fungerar?
•  Hur skapa ett långsiktigt stöd för myndigheters jämställdhetsintegrering?

Program:
09.30 Välkommen – Nyamko Sabuni, integrations- och jämställdhetsminister, Ulf 
Mellström, styrelseordförande Nationella sekretariatet för genusforskning och  
Anne-Marie Morhed, föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning

10.00 Om betydelsen av genuskunskap i arbetet med jämställdhetsintegrering
Nödvändigheten att lära av varandra - genuskunskap och praktiskt jämställdhets- 
arbete i dialog. Ewa Gunnarsson, professor, Luleå tekniska universitet

Vad betyder kön för kvalitet och säkerhet i vården? 
Marianne Melkersson, läkare och f d strategisk jämställdhetssamordnare  
i Västra Götaland
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Kan verksamhetsutveckling ur ett genusperspektiv skapa tillväxt?
Marita Svensson, processledare i Fiber Optic Valley, Hudiksvall 

11.00 Paus

11.15 Samtal vid borden 

12.00 Lunch 

13.00 Ledningens ansvar för en långsiktig jämställdhetsintegrering
Pontus Schultz, chefredaktör, Veckans Affärer 
Angeles Bermudez-Svankvist, generaldirektör, Arbetsförmedlingen 
Olof Ersgård, länspolismästare, Kalmar län  

13.45 Vill man så kan man?
Gertrud Åström, jämställdhetsexpert 

14.15 Nya samtal vid borden

15.00 Fika

15.30 Styra, stödja, störa – om erfarenheter från Jämstöd  
Ann Boman, Ann Boman Utveckling AB

Jämställdhet; att göra och lära. Om erfarenheter av JGL  
Sophia Ivarsson, Programmet för genusstudier, Försvarshögskolan

Hur skall regeringen motivera myndigheterna att jämställdhetsintegrera  
sin verksamhet?
Christer Hallerby, statssekreterare i Integrations- och jämställdhetsdepartementet 

16.30 Avslutning och ajö


