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Forskare
Jeff Hearn, Senior Professor, Örebro Universitet.
Har bland annat varit verksam vid Oxford, Leeds, Åbo, Bradford och Manchester. Hearn
forskar inom ämnet genusvetenskap och har flera internationellt kända publikationer bland
annat "The Violences of Men" och ”Men and Men and Masculinities”
Paula Mulinari, Universitetslektor Malmö Universitet
Står bakom flera forskningsprojekt och publikationer med temat motstånd, ekonomi och
arbetsvillkor. Mulinari har även bidragit inom forskning gällande intersektionallitet och rasism.
Maria Stanfors, Professor, Lunds Universitet
Forskar bland annat kring kvinnors deltagande på arbetsmarknaden, arbetsdelning i familjen
samt samband mellan position på arbetsmarknaden och familj. Stanfors har mer än 130
forskningsbidrag inom ämnet.
Rebecca Selberg, Studierektor Genusvetenskapliga institutionen och biträdande
Universitetslektor, Lunds Universitet
Forskar kring arbetsliv, ojämlikhet och social förändring, New Public Management och
offentlig sektor. Selberg arbetar bland annat nu med två forskningsprojekt; ett om
offentliganställda som lämnar yrket och ett om villkoren på nagelsalonger.
Inga Wernersson, Senior Professor, Högskolan Väst
Har forskat om kön/genus i utbildning sedan 1970-talet och följt utvecklingen under fyra
decennier. Wernersson var också en av forskarna som bidrog till den statliga utredningen
”Flickor, pojkar, individer - om betydelsen av jämställdhet för kunskap och utveckling i skolan”
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Ulrika Flädjemark, doktorand Malmö Universitet
Flädjemark är involverad i ny forskning kring forskning utmattningssyndrom ur ett
organisations- och genusperspektiv. Flädjemark tittar bland annat på rehabkoordinatorernas
roll i organiseringen av sjukskrivningsprocessen

Praktiker
Åsa Krug och Anna Blixt, Business and Professional Women
BPW:s syfte är att stödja och lyfta fram kvinnors kompetens och yrkespotential.
Mottot är att stärka kvinnors karriärutveckling, hälsa och ekonomiska självständighet.
Ingrid Sjunnesson, Unionen Sydväst
Unionen är ett TCO- förbund med 660 000 medlemmar i Sverige. De har bland annat arbetat
mycket för att uppmärksamma skapandet av ett familjevänligt arbetsliv
Ana-Maria Deliv, förskoleförvaltningen Malmö Stad
Malmö stad har haft ett aktivt arbete med att rekrytera män till förskolan och har nu högst
andel i Sverige. Malmö stad har också ett aktivt arbete med jämställdhetsintegrering.
Lisette Wiklund, Skolinspektionen
Skolinspektionen arbetar med jämställdhetsintegrering i sin egen verksamhet och granskar
utifrån ett jämställdhetsperspektiv tex 2017 kom publikationen om förskolornas arbete med
jämställdhet
Sanna Lilie, Add Gender
Add Gender är ett konsultföretag som arbetar med jämställd och normkritisk
verksamhetsutveckling. Lillie har även en av författarna till ”Brinntid” om utbrändhet.
Tomas Gustafsson och Staffan Persson, kriscentrum, Lunds Kommun
Kriscentrum är en samtalsmottagning för den som är utsatt för, upplevt eller utövat våld i en
nära relation. Gustafsson och Persson arbetar med våldsförövare.

