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2011-2013
Utbildningskoordinator, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Arbetar inom SKL på Program för Hållbar Jämställdhet som är regeringens satsning på att
jämställdhetsintegrera kommuner och landsting. Detta är den enskilt största satsningen
någonsin på jämställdhetsintegrering i hela Europa. Mitt huvudansvar består i att ta fram
målgruppsanpassade utbildningskoncept till chefer, politiker och kvalitetssäkrare. Jag
genomför i utbildningar i jämställdhetsintegrering inom skolområdet.
2011-2013
Projektledare, Mälardalens Kompetenscentrum för Lärande (MKL), Mälardalens
högskola.
Arbetade på Enheten för externa Relationer och Samhällskontraktet. Det är en
samverkansplattform för MDH, Eskilstuna kommun och Västerås stad. Mitt uppdrag var att
bygga upp en ny samverkansarena för skolforskning och skolutveckling. Konkret handlade
det om att hitta skräddarsydda lösningar för att lösa kommunernas utmaningar inom skolan.
2011Mentor, ICLD
Jag är mentor åt ICLD (International Center for Local Democracy) i ett av deras
internationella träningsprogram ”Local Democracy with a Gender Perspective”. ICLD är en
verksamhetsgren i SIDA och uppdraget som mentor består i att handleda chefer och
projektledare i jämställdhetsintegrering. Deltagarna kommer från Indien, Indonesien, Burma,
Bangladesh, Kambodja, Vietnam, Georgien och Serbien.
2009 – 2011
Regeringens delegation för jämställdhet i skolan. Var ledamot i regeringens statliga
offentliga utredning ”Flickor, pojkar, individer” (SOU 2010:99) vilket genererat flera andra
nationella jämställdhetsuppdrag som föredragshållare och debattör. För delegationens räkning
satt jag som ledamot i regeringens uppdragsnätverk. Myndigheten JÄMI
(Jämställdhetsintegrering i staten) som hade ett statligt samordningsansvar satte ihop ett
nationellt nätverk för att samordna de olika regeringssatsningarna inom jämställdhet.
2008 – 2011
JämBredd, Projektkoordinator och initiativtagare. Jag ansökte och fick 6,1 miljoner i EUstöd för att utbilda organisationer i Östra Mellansverige i jämställdhetsintegrering. Inom
projektet bedrivs verksamhetsnära forskning i landsting, kommuner, statliga myndigheter och
företag. Jag utbildar ledningsgrupper i jämställdhetsintegrering i projektet, driver en egen
forskningscirkel på verksamhetsnivå i gymnasieskolan samt utbildar processledare på
mellanchefsnivå tillsammans med mina kollegor.
Projektet rönte både nationellt och internationellt intresse. Jag fick presentera projektet på
ESF-dagen och Working Life-galan. Vi anordnade en nordisk konferens tillsammans med

Nordiska ministerrådet och jag genomförde en peer review åt (IMPART/EU) på ett liknande
projekt i London.
2006-2011
Jämställdhetssamordnare, Mälardalens högskola
Arbetade strategiskt med jämställdhetsintegrering i högskolans tre huvudverksamheter;
forskning, utbildning och samverkan. Konkret innebar det bland annat att göra
diskrimineringsutredningar, kartlägga jämställda löner, föreläsa, undervisa, utbilda ledningen
i gender budgeting, nätverka, arbeta med att integrera perspektiven i 850 kursplaner, hjälpa
forskare att få in perspektiven i forskningsansökningar, förebyggande
antidiskrimineringskampanjer, representera högskolan i regionala jämställdhetsnätverk och
mycket mer.
2005- 2007
Projektledare på Länsstyrelsen i Örebro. 50 % av tjänsten som projektledare i Verka
Jämställt. Utbildade regionala statliga myndigheter i jämställdhetsintegrering. De
myndigheter som var med i Örebro län var Polismyndigheten, Försäkringskassan,
Arbetsmiljöverket, Länsarbetsnämnden, Länsstyrelsen och Örebro universitet. Målet med
projektet var att varje myndighet skulle ta fram en handlingsplan som borgade för ett
långsiktigt och hållbart jämställdhetsarbete gentemot sina externa kontakter. Myndigheten
skulle se över sina rutiner och mål och få in jämställdhetsperspektivet i alla verksamheter och
i allt beslutsfattande. Min roll var att utbilda, samordna, initiera och driva processen. Jämstöds
(SOU 2007:15) utredare Ann Boman var min mentor under projektet. Jag utbildade i
Jämstöds beprövade metoder.
50 % som biträdande jämställdhetsexpert på Länsstyrelsen. Jobbade med att uppfylla
regeringens jämställdhetspolitiska mål, genom att samordna, bygga upp kunskaper och
initiera jämställdhetsarbete mot andra statliga myndigheter, kommuner, landsting och
näringslivet i länet.
1990 – 2005
Falu kommun och Lärarförbundet. Började utbilda mig i genusfrågor 1995 och har, till och
från sedan dess, haft handledning av lärarkollegor som genuspedagog i ett
jämställdhetsprojekt (På Lika villkor). Jag utbildade hela lärararbetslag och vi ville testa om
det gick att jämställdhetsmärka skolor/förskolor. Projektet fick stor uppmärksamhet eftersom
vi var pionjärer på området.
Parallellt arbete som facklig förtroendeman åt Lärarförbundet (25- 75 %). Mina
ansvarsuppgifter där var framförallt kurser, facklig utbildning, opinionsbildning,
studerandeinformation, arbetsrätts-, diskriminerings- arbetsmiljö-, jämställdhets- och
etikfrågor. Sitter fortfarande kvar på ett centralt uppdrag i Lärarförbundets nationella
jämställdhetsråd. Utgör en expertgrupp som remissvarar och jämställdhetsintegrerar på
uppdrag av förbundsstyrelsen.

Sammanfattning:
Jag är utbildare, föreläsare, projektledare och verksamhetsutvecklare. Jag är en
idéspruta och lagspelare. Jag är målinriktad och har lätt för att inspirera människor
och får därmed uppenbarligen många förtroendeuppdrag. Mina specifika

kompetensområden är inom genus-, mångfalds- arbetsmiljö-, verksamhetsutvecklings-,
etik- och opinionsbildningsfrågor.
Anställningar:
Arbetsgivare
SKL
Mälardalens högskola
Länsstyrelsen i Örebro
Falu Kommun
Falu Kommun
Ludvika Kommun
Ludvika kommun
Stora Skog

Befattning
Utbildningskoordinator
Jämställdhetssamordnare
Projektledare
Jämställdhetssamordnare
Fritidspedagog
Kolloledare
Ungdomslagsarbete
Skogsarbete

Utbildningar:
Examen
Praktisk retorik
Möte med mångfald
Arbetslivspsykologi
Genus, jämställdhet och värdegrund
Fritidspedagogexamen
Reflekterad praktik
På Lika Villkor (genusmedveten pedagogik)
Samhällsvetenskaplig linje

Anställningstid
11110606- 1212
0509- 0703
0408- 0512
8912- 0408
8606 – 9007
8506 – 8606
8703 – 8707

Längd
15 hp
15 hp
7,5 hp
15 hp
150 hp
7,5 hp
30 hp*
3-årig

Examensår
2009
2008
2007
2005
1989
2002
2000
1985

Förtroendeuppdrag:
Utbildningsdepartementet
Delegationen för jämställdhet i skolan (SOU 2009:64)
-::(delrapporter och slutbetänkande)
Ledamot i Fredrika Bremerförbundets styrelse

år
2
2

Övriga statliga
Regeringens uppdragsnätverk för jämställdhet (JÄMI)
Högskoleverkets jämställdhetsnätverk
Regionala jämställdhetskommittéer (i D- U- och T-län)

2
6
6

Lärarförbundet
antal medlemmar
Skyddsombud
30
Huvudskyddsombud
500
Studieorganisatör
2700
Styrelseledamot i Falu lokalavd
2700
Ledamot i Lärarförbundets jämställdhetsråd
226 000
ROR-teamet (Regional Opinionsb och Rekrytering) 30 000
Manligt nätverk för jämställdhet (Manfor)
Plutonsförtroendeman i det militära
Styrelseledamot i Samuelsdals IF

år
12
8
7
8
9
3
4
1
5

År/mån
6
1
1
13
0
1
0

6
7
5
8
6
0
4

Övriga meriter:
Jag har fullgjort värnplikt (som sjukvårdsman) och har B-körkort
Vid eventuell kontakt så uppvisar jag de originalhandlingar som Ni önskar se
Referenser:
Kerstin Lillje
Pirjo Lahdenperä

Jämställdhetsexpert, Länsstyrelsen
Professor i pedagogik

019-19 35 30
016-15 36 47

*På Lika Villkor - Jag gick grundutbildningen 5 terminer i forskningscirkelform och sedan en påbyggande
handledarutbildning. Min projektledare, gjorde senare upplägget till en 30 hp kurs på Högskolan Dalarna. Jag
har dock inte fått poängen validerade ännu.

