
JÄMSTÄLLDHETSDAGEN
26 augusti 2021

Välkommen till länets första Jämställdhetsdag!
Den 26 augusti är det internationella jämställdhets- 
dagen. Det vill vi i länet uppmärksamma med en  
seminariedag som synliggör både jämställdhet och 
ojämställdhet. Vi vill inspirera och ge kraft till att nå 
ett jämställt Kalmar län.

Länets första jämställdhetsdag ägnar vi bland annat åt att hylla en  
viktig aktör från länet som bidragit stort i arbetet med jämställdhets-
integrering – Ann Boman. Ann var bosatt på Öland och arbetade under 
många år oförtrutet och strategiskt med jämställdhet både i det stora 
och i det lilla, internationellt och nationellt, samt skapade förutsättningar 
för jämställdhet även regionalt. Det praktiska görandet var alltid i fokus 
och hennes verktygslåda är tidlös och ständigt aktuell. Hon var  
”jämställdhetsstrategernas jämställdhetsstrateg”.

Under förmiddagens programpunkter kommer Anns livsgärning att 
hyllas och under eftermiddagen blickar vi framåt med fokus på ut- 
maningar, uppdrag och verktyg för ett systematiskt och hållbart arbete 
med jämställdhetsintegrering.

Du, som erfaren eller ny i frågan, kommer att få inspiration och verktyg 
för arbetet oavsett om du är strateg, chef, politiker eller allmänt  
intresserad av jämställdhetsfrågor.

Följande frågor kommer dagen att ge svar på:
• Vad ligger till grund för arbetet med jämställdhet idag? Vilken roll  
 hade Ann Boman i det? 

• Vilka utmaningar har vi i arbetet med jämställdhetsintegrering idag?

• Vilket stöd finns för arbetet från nationella aktörer som Sveriges  
 Kommuner och Regioner (SKR) och Jämställdhetsmyndigheten.  
 Vilka roller har de? 

• Ett konkret arbete med jämställdhet – vad innebär det och vilka  
 framgångsfaktorer finns?

Seminariedagen är en insats för att utveckla kunskap och kompetens 
inom ramen för den regionala jämställdhetsstrategin Ett jämställt Kalmar 
län 2017 – 2027 som alla kommuner, region och förbund i länet är  
anslutna till. Det är också en insats inom ramen för Agenda 2030 mål 5 
Jämställdhet och demokratiåret 2021.

Praktiska fakta
Datum  26 augusti 2021

Tid  Kl. 09.00-15.30

Plats  Digitalt via plattformen Teams
Föreläsningen sker digitalt. Länk skickas 
ut till anmälda deltagare några dagar 
innan i ett separat mejl.

Anmälan  
Sker via Länsstyrelsen Kalmar läns webb-
plats. Länk till anmälan: 
bit.ly/Anmälan_till_jämställdhetsdagen

Kostnadsfritt

 
Målgrupp
Förtroendevalda och tjänstepersoner i det  
offentliga Kalmar län, kommun, myndighet 
och civilsamhället samt näringslivsföreträdare.

Mer information
Helen E Nilsson  
Särskilt sakkunnig jämställdhet

Telefon 010-223 84 66 

E-post helen.e.nilsson@lansstyrelsen.se 

www.lansstyrelsen.se/kalmar

Arrangör
Dagen sker i samverkan mellan:  
Länsstyrelsen Kalmar län  
Region Kalmar län 
Mörbylånga kommun 
Kalmar kommun
Kommunförbundet Kalmar län

KALMAR LÄN

http://bit.ly/Anmälan_till_jämställdhetsdagen
mailto:agnes.mitsialos%40lansstyrelsen.se?subject=
http://www.lansstyrelsen.se/kalmar


Program för dagen

JÄMSTÄLLDHETSDAGEN
Program och presentationer

09.00-09.05 Jämställdhets- och bostadsminister Märta Stenevi har ordet

09.05-09.15 Landshövding Peter Sandwall och regionstyrelsens ordförande  
  Angelica Katsanidou, Region Kalmar län hälsar oss välkomna

09.15-09.30 Dagens moderator Ann-Sofie Lagercrantz om Jämställdhetsdagen 2021

09.30-10.15 En hyllning till strategen Ann Boman

  Gertrud Åström: Drottninggatan 6 - en formativ tid som koncentrerades till  
  en plats 
  Anna Giotas Sandqvist: Styrning, stöd och störning – tre S för jämställdhets- 
  integrering

10.15-10.30 PAUS

10.30-10.50 Yvonne Hirdman: Ett brandtal – Den nödvändiga men komplexa genus- 
  forskningen 

10.50-11.10 Agneta Stark: Ett brandtal – Den ekonomiska ojämställdheten

11.10-11.30 Tomas Wetterberg: Ett brandtal – Vill man ha jämställdhet?

11.30-12.30 LUNCHPAUS

12.30-13.30 Nu och utmaningar

  Kvinnolobbyn, Clara Berglund: Jämställdhetsutmaningar i Sverige – en lista!

  Jämställdhetsmyndigheten, Helena Spets: Jämställdhetsmyndighetens roll  
  och uppdrag 

13.30-13.40 PAUS

13.40-15.15 Framåt vi ska!

  Sveriges kommuner och regioner, Magnus Jacobson: Från JämStöds Praktika  
  till Modellkommuner och Modellregioner

  Make Equal, Frida Hasselblad: Att lyckas i praktiken - tips och verktyg för att  
  jobba framgångsrikt i den egna verksamheten

15.15-15.30 Avslutning Matilda Wärenfalk kommunalråd, Mörbylånga kommun och  
  Liselotte Ross kommunalråd, Kalmar kommun

KALMAR LÄN
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ANN BOMAN
Ann Boman var en gigant inom arbetet med jämställdhet och en viktig 
förebild för alla som arbetar med jämställdhetsintegrering. Hon var en 
karismatisk processledare, med tydlig pondus och skarpt sinne och har 
man deltagit på hennes utbildningar så har det med all säkerhet etsat sig 
fast i minnet!

Ann Bomans betydelse för utvecklingen av jämställdhet i Sverige kan inte 
överskattas, hon ägnade större delen av sitt yrkesverksamma liv åt  
jämställdhetsfrågor både som utredare i Regeringskansliet och som 
konsult åt myndigheter, kommuner och landsting/regioner samt via upp-
drag som utvärderare av stora jämställdhetsinsatser. Ann hade förmåga 
att omvandla visioner och strategier till praktisk handling och fokus för 
hennes arbete var alltid görandet och effekten, vilket inte minst märks i 
hennes arbete med att ta fram metoder för kartläggning, analys, genom-
förande och uppföljning – vilket är själva nerven i arbetet med integrering. 
JämStöds Praktika används och utvecklas vidare i dag i såväl kommuner 
som myndigheter, lokalt, regionalt och nationellt.

Bland Anns mångåriga erfarenhet av olika utvecklingsprocesser inom 
Regeringskansliet kan särskilt nämnas:
• Aktiv part i att utforma den svenska modellen för jämställdhetsintegrering  
 genom jämställd medborgarservice.

• Huvudsekreterare i den statliga utredningen Varannan damernas  
 (SOU 1987:19).  Kvinnorepresentationen i statliga myndighetsstyrelser skulle  
 inom tio år vara 50% och så blev det.

• Särskild utredare i Utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering JÄMSTÖD

• Projektledare vid Civildepartementet för Ökad kvinnorepresentation

Under 2000-talet arbetade Ann även med internationella uppdrag  
bland annat som rådgivare till parlament i Rwanda, Kroatien, Albanien, 
Jordanien, Island och Uganda. Under sina senare år hade hon uppdrag  
åt Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) utvecklingsprojekt runt  
jämställdhetsfrågor och Ann utbildade verksamheter från norr till söder 
och hade också en tydlig förankring i länet genom värdefull process- 
handledning till regionförbundet, länsstyrelsen och Kalmar kommun.

Ann Boman var under många år bosatt i Albrunna på Öland och när  
hon fyllde 60 år hedrades hon med att ett stipendium delades ut åren 
2014 – 2019 till personer som ”har gjort betydande och avgörande  
insatser för jämställdhet på Öland”. Ann avled den 2 februari 2020. 
Foto Maria Wiel

GERTRUD ÅSTRÖM
Jämställdhetsexpert och företags- och organisationsledare. Hon driver 
det egna företaget Hela HUT AB vilket kopplar samman jämställdhet med 
hållbar samhällsutveckling. Gertrud utsågs 2004 till särskild utredare för 
regeringens jämställdhetspolitiska utredning som bland annat tog fram 
jämställdhetspolitiska mål och delmål. Hon var även ordförande i Sveriges 
Kvinnolobby mellan 2009–2015 och genomförde konferensen Nordiskt 
Forum - New Action on Women’s Rights i Malmö. Foto: Tobias Björkgren



JÄMSTÄLLDHETSDAGEN
Program och presentationer

ANNA GIOTAS SANDQVIST
Ideell ordförande för Sveriges Kvinnolobby. Anna har lång erfarenhet av 
jämställdhetsintegrering från Svenska Kommunförbundets pionjärarbete 
i slutet av 1990-talet och jämställdhetsbudgetering i Regeringskansliet i 
början av 2000-talet. Hon har haft olika chefsroller i Botkyrka kommun och 
jobbat som konsult och verksamhetsrevisor på KPMG AB. Nu jobbar Anna 
som direktör för avdelningen social hållbarhet i Eskilstuna kommun där 
jämställdhetsintegrering ingår som ett viktigt uppdrag. Foto: Lena Hammar

YVONNE HIRDMAN
Historiker och författare. Hon har bedrivit mångårig genusinriktad  
forskning och är särskilt känd för att i Sverige ha lanserat begreppet genus 
under 1990-talet. Yvonnes forskning kom att få genomslag i den statliga 
Maktutredningen, där hon var en av ledamöterna. Hon har varit professor i 
historia vid Göteborgs och Stockholms universitet, verksam vid Arbetslivs-
institutet samt professor i samtidshistoria vid Södertörns högskola.
Foto: Thron Ullberg

AGNETA STARK
Företagsekonom, författare och samhällsdebattör. Mellan 2004 – 2010 var 
hon rektor vid Högskolan Dalarna. Agneta disputerade som första kvinna 
i företagsekonomi vid Stockholms universitet 1978. Hon utnämndes som 
docent i företagsekonomi och har som gästprofessor lett avdelningen 
Tema Genus vid Linköpings universitet. Hennes vetenskapliga gärning rör 
sig främst inom redovisningsteori och ekonomisk genusforskning.  
Foto: Daniel Forsberg

TOMAS WETTERBERG
Samhällsvetare med fokus på kvinnovetenskap och sociologi. Han har  
varit aktiv i jämställdhetsarbetet sedan 1993, bland annat på Regerings-
kansliet med frågor om män och jämställdhet, i Delegation om  
jämställdhet i förskolan och som sakkunnig vid länsstyrelsen i Örebro och 
Östergötland. Mellan 2008 – 2014 var han ordförande för riksorganisa-
tionen Män för jämställdhet. Idag är Tomas engagerad inom Örebro läns 
mansmottagning. Foto: John Sandlund
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CLARA BERGLUND
Generalsekreterare för Sveriges Kvinnolobby och VD för Forum Jämställd-
het AB. Clara har lång erfarenhet av jämställdhetsintegrering och har 
varit involverad i Sveriges Kvinnolobbys arbete med att granska statens 
budgetar ur ett jämställdhetsperspektiv. Clara sitter i Jämställdhets-
myndighetens insynsråd och har bidragit till flera statliga utredningar. 
Hon ingick i expertgruppen för den senaste jämställdhetsutredningen och 
ingår nu i expertgruppen för Kommissionen för jämställda livsinkomster. 
Foto: Lena Hammar

HELENA SPETS
Senior utredare inom Jämställdhetsmyndigheten och har en bakgrund 
som jämställdhetsutvecklare vid Uppsala universitet, Södertälje kommun, 
Länsstyrelsen Östergötland och vid Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR). Jämställdhetsmyndigheten säkerställer att regeringens jämställd-
hetspolitik får genomslag och samverkar nära med myndigheter,  
kommuner, regioner och civilsamhället samt näringsliv. Myndigheten har 
som uppgift att arbeta med uppföljning, analys, samordning, kunskap och 
stöd. Foto: Karl Johan Nylen

MAGNUS JACOBSON
Har en bakgrund som journalist och har arbetat som pressekreterare på 
JämO och som pressansvarig på Diskrimineringsombudsmannen. Sedan 
2011 är han kommunikationsstrateg på Sveriges Kommuner och  
Regioners sektion för hälsa och jämställdhet. SKR är en politiskt styrd 
medlems- och arbetsgivarorganisation och styrelsen består av förtroende-
valda från kommuner och regioner. Ett av SKR:s uppdrag är att främja 
jämställdhetsintegrering av ledning och styrning i kommuner och  
regioner. Det innebär bland annat att stötta kommuner och verksamheter 
med kunskapsunderlag, metoder och verktyg. Foto: SKR

FRIDA HASSELBLAD
VD och jämlikhetskonsult på Make Equal. Med över tio års erfarenhet av 
jämställdhets- och jämlikhetsfrågor driver Frida många stora kundprojekt. 
Särskild spetskompetens har Frida inom diskrimineringslagstiftningen, 
ledarskap och organisationsutveckling. Make Equal är en lösnings- 
fokuserad verksamhet och driver kampanjer som nått över 100 miljoner 
personer världen över och ligger bakom satsningar som Fatta, #killmiddag 
och #ochjagprotesterade. Foto: John Scarisbrick




