Morgondagen är ett konsultföretag som
erbjuder företag och organisationer ett
professionellt stöd att bedriva ett aktivt
och framgångsrikt arbete för
jämställdhet och
mångfald/likabehandling.
Vi kombinerar mångårig erfarenhet
inom ledning, verksamhetsutveckling,
ledningssystem och jämställdhets‐ och
likabehandlingsarbete med akademisk
expertis inom genus/jämställdhet för att
stärka våra kunder.
Morgondagen stöttar med:
- utbildning
- jämställdhetsplan/mångfaldsplan/
likabehandlingsplan
- jämställdhetsintegrering
- rådgivning
Vi arbetar med kunder över hela
Sverige, både stora och små
organisationer, inom privat såväl som
offentlig sektor.

Välkommen till
Morgondagen
- för jämställdhet och
mångfald/likabehandling
i verksamheten

Exempel på kunder:
A‐Assistans
Best Western Hotels
Gävle kommun
Göteborgs Kex
Lantmännen
Linköpings kommun
Micasa
Picsearch AB
Verket för
Högskoleservice, VHS
Morgondagen AB grundades 2005 och
företaget ingår i nätverken
Genusföretagarna och CSR Gender
Network.
Morgondagen AB
www.morgondagen.se
Kontakt
Carin Hertnäs, jämställdhetskonsult, grundare
0702-19 43 16
carin.hertnas@morgondagen.se
www.morgondagen.se

Vi stärker Er

Jämställdhetsintegrering

Vi arbetar med att stärka våra kunder. Vi
tror på att möta kunden i den situation där
kunden befinner sig och arbeta därifrån.

Mål: Införa jämställdhetsintegrering i Er
verksamhet och Ert ledningssystem så att
Ni kan säkerställa en service av lika hög
kvalitet till kunder och medborgare,
oavsett deras kön.

Med vår unika kompetens ger vi våra
kunder förutsättningar för ett
framgångsrikt arbete för jämställdhet och
likabehandling/mångfald. Vi ger våra
kunder:
- metoder och verktyg för ett effektivt
och kvalitetssäkrat arbete
- kunskap och medvetenhet för att
främja jämställdhet och
mångfald/likabehandling
Tillsammans skapar vi en bättre
morgondag för människor och
organisationer.
Välkommen till Morgondagen!

Utbildning

Mål: Kompetenshöjning inom jämställdhet
och mångfald/likabehandling. Det ger t.ex:
- grundläggande kunskap och reflektion
kring värderingar
- ett jämställt ledarskap och
medarbetarskap kopplat till
organisationens värderingar
- ett effektivt arbete genom kunskap på
samtliga nivåer i organisationen
- en kick‐start till Er organisation
Vi erbjuder skräddarsydda utbildningar
för politiker, ledningsgrupp, chefer och
medarbetare i form av t.ex. föreläsningar,
workshops och seminarier. Vi åtar oss allt
från enstaka workshops eller
utbildningsdagar till längre kursupplägg
och föreläsningsserier.
Med erfarenhet från näringslivet, offentlig
sektor och högskola erbjuder vi på ett
kunnigt och engagerande sätt tillfälle till
kompetensutveckling och reflektion.
"Talande exempel och bra övningar som gav
en påtaglig tankeväckare om mina egna
värderingar när det gäller jämställdhet och
mångfald."
Petra Westring
Projektkoordinator
Best Western Hotels Sverige
www.morgondagen.se

Vi erbjuder: stöd i processen,
processledning och handledning,
erfarenhet och expertis, processtöd och
workshops, etc. allt efter Era behov. Vi
arbetar enligt vedertagna arbetsmetoder
från bl.a. JämStöd, som t.ex. JämKAS Bas
och 3R/4R när det gäller kartläggning,
analys och mål & åtgärder.
Vi lägger gärna vikt vid att kvalitetssäkra
ledningsarbetet för att underlätta styrning
och uppföljning av jämställdhetsintegrering
– en nyckel för att arbetet ska bli
framgångsrikt på lång sikt.
Vi har erfarenhet av att införa
jämställdhetsintegrering inom flera olika
verksamhetsområden, och att även ta med
ett likabehandlingsperspektiv utifrån de
olika diskrimineringsgrunderna i arbetet.
Rådgivning

Mål: Stärka Ert arbete med jämställdhet och
mångfald/likabehandling genom att ge råd
kring strategier och projektupplägg såväl
som enskilda frågeställningar, och att koppla
arbetet med jämställdhet och
mångfald/likabehandling till Er vision och
Ert ledningssystem.
Vi erbjuder professionell rådgivning i
arbetet med strategi, vision, arbetsmetoder,
kartläggning, planer, kompetensutveckling,
förankring, styrning och kvalitetssäkring.
Detta utifrån vår kompetens inom
organisations‐ och verksamhetsutveckling,
projektledning, ledarskap, jämställdhets‐
och likabehandlingsarbete.

Röster om styrkor hos Carin Hertnäs:
- ”Erfarenhet och förmågan att ge
konkreta tips trots att våra
verksamheter skilde sig åt.”
- ”Stöd och bollplank! Kompetent på
området.”
- ”Kunnig och strukturerad.”
Processledare, Gävle kommun
www.morgondagen.se

