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Inledning  

I slutet av januari 2013 gav regeringen Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs 

universitet i uppdrag (U2013/377/JÄM) att under 2013 och 2014 stödja 18 myndigheter i deras arbete 

med jämställdhetsintegrering. I arbetet med det som snart kom att kallas JiM, har stödverksamheten 

bistått myndigheterna i både planering och genomförande av sina uppdrag, samordnat 

kompetenshöjande insatser, anordnat forum för erfarenhetsutbyten och spridningsinsatser, samt 

sammanställt resultatet av de berörda myndigheternas arbete.  

Myndigheterna, som frivilligt deltagit i programmet som pilotverksamheter, är Arbetsmiljöverket, 

Boverket, CSN, Försvarsmakten, Försäkringskassan, Konstnärsnämnden, Kriminalvården, 

Livsmedelsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Myndigheten för ungdoms- och 

civilsamhällsfrågor, Pensionsmyndigheten, Sametinget, Statens institutionsstyrelse, Skatteverket, 

Skolverket, Statens musikverk, Tillväxtverket, och Vetenskapsrådet.  

De deltagande myndigheter har haft olika förutsättningar beroende på storlek och sakområden, men 

också utifrån tidigare erfarenhet av arbete med jämställdhet och jämställdhetsintegrering. Det har i sin 

tur ställt höga krav på stödverksamhetens flexibilitet och lyhördhet, men också bidragit till ökat 

lärande, samverkan och synergieffekter. Att antalet anställda på de berörda myndigheterna varierar 

från dryga tjugotalet till över 19 000 personer, kräver olika strategier för att nå framgång i 

utvecklingsarbetet med jämställdhetsintegrering. Samtidigt finns det många likheter och gemensamma 

slutsatser att presentera utifrån de senaste två årens arbete. Slutsatser som på många sätt liknar de från 

tidigare satsningar och uppdrag på området.  

På många sätt är JiM en unik satsning. Kombinationen av egna uppdrag till myndigheterna, en extern 

stödfunktion och nära koppling till regeringskansliet har inte prövats på detta sätt tidigare. Ett resultat 

är att det avgörande ledningsansvaret för jämställdhetsintegrering inom myndigheterna ökat. I 

kombination med stödfunktionens nära koppling till forskning och annan kunskapsutveckling har det 

också bidragit till att satsningen genomsyrats av en syn på jämställdhetsarbete som kunskapsbaserat 

och inte en fråga om attityder och tyckanden. Sammantaget ger det både legitimitet och en god grund 

för hållbarhet. 

Samtidigt har satsningen ett kort tidsperspektiv. Såväl analys och problemformulering, som planering 

och genomförande skulle ske inom två år. Då resultat ska kunna visas på kort tid tenderar 

tidsbegränsade projekt att ha en tendens att snarare fokusera det som är mest görbart än det som är 

mest angeläget. Uppdraget till myndigheterna har därutöver utgått från de jämställdhetspolitiska målen 

som befinner sig på en hög abstraktionsnivå och därmed kan bli svåra att operationalisera. En tydligare 

nedbrytning av målen med politiska prioriteringar hade både kunnat förtydliga myndigheternas ansvar 

och uppdrag. 

Slutligen kan vi konstatera att arbetet inom ramen för JiM inte bara rönt nationellt intresse. Som 

ansvarig för stödfunktionen får Nationella sekretariatet en växande ström också av internationella 

förfrågningar om hur och på vilket sätt arbetet bedrivs. Det sätter fokus på behovet av ett systematiskt 

kommunikations- och spridningsarbete, vilket idag sker på webbportalen Jämställ.nu och dess 

engelska systersida includegender.org. Såväl när det gäller ansvar för fortsatt kunskapsspridning som 

för stödfunktionens uppgifter ser vi ett långsiktigt behov. För att säkra kontinuerlig långsiktig 

kunskapsuppbyggande och kontinuitet är det vår bestämda uppfattning att det krävs en permanent 

organisering.  

Föreliggande rapport innehåller en redovisning av stödverksamheten inom JiM, samt analys och 

reflektion utifrån myndigheternas arbete och deras återrapporteringar. Vi har valt att inte redogöra för 

enskilda myndigheters resultat och arbete, utan istället sammanfatta en övergripande bild av arbetet i 

myndigheterna. Senare under 2015 kommer Nationella sekretariatet för genusforskning presentera en 

populärversion av arbetet som inkluderar en mer ingående beskrivning av enskilda myndigheters 

arbete, processer och resultat, samt de utbildningshandledningar som tagits fram. Innehållet kommer 

även göras tillgängligt via våra digitala kanaler, så som Jämställ.nu.  
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Uppdraget 

I slutet av januari 2013 gav regeringen Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs 

universitet i uppdrag
1
 att under 2013 och 2014 stödja 18 myndigheter

2
 i deras arbete med 

jämställdhetsintegrering. I instruktionerna angavs att stödet skulle vara flexibelt och utformas i nära 

dialog med myndigheterna, portalen Jämställ.nu skulle användas för dokumentation och spridning, 

samt att samråd skulle ske med Program för Hållbar Jämställdhet vid SKL, länsstyrelsernas särskilt 

sakkunniga samt andra relevanta aktörer.  

 

Nationella sekretariatet för genusforskning gavs i uppdrag att: 

 erbjuda stöd i planering och genomförande av myndigheternas uppdrag, 

 samordna kompetenshöjande insatser, 

 anordna forum för erfarenhetsutbyte mellan myndigheterna, 

 identifiera och sprida lärande exempel, och 

 sammanställa resultat av de berörda myndigheternas arbete. 

 

Nationella sekretariatet för genusforskning 

Nationella sekretariatet för genusforskning har som uppdrag att öka genomslaget för forskning och 

kunskap om genus och jämställdhet inom akademin och i samhället som helhet. Sekretariatet har 

funnits sedan 1998 och är placerat på Göteborgs universitet.  

Sekretariatet arbetar med de två kunskapsområdena genusforskning och jämställdhet. Kunskap från 

det ena området berikar och inspirerar det andra. Samtidigt finns det skillnader i perspektiv, 

förutsättningar och villkor. Genusforskningen är ett tvärvetenskapligt forskningsfält som påverkas av 

inom- och utomakademiska beslut och som drivs och utvecklas genom forskarnas nyfikenhet och 

engagemang. Jämställdhet är ett politikområde som syftar till ett praktiskt förändringsarbete i olika 

samhällssektorer för att förverkliga de jämställdhetspolitiska målen. 

Sedan 2008 har sekretariatet åtagit sig uppdrag på jämställdhetsområdet som syftat till både till 

kunskapsspridning och till konkret utvecklingsarbete. Sekretariatet har därutöver ett operativt ansvar 

för portalen Jämställ.nu. Jämställ.nu är en nationell resurs för jämställdhet med fakta och nyheter om 

jämställdhet, praktiska exempel och konkreta verktyg för jämställdhetsarbete och drivs i samverkan 

mellan Nationella sekretariatet för genusforskning, Länsstyrelsen, Svenska ESF-rådet, Sveriges 

Kommuner och Landsting samt VINNOVA sedan 2009.  

På uppdrag av Nordiska ministerrådet bedriver sekretariatet också NIKK - Nordisk information för 

kunskap om kön. NIKK samlar in och förmedlar kunskap om politik och praktik, fakta och forskning 

på jämställdhetsområdet – i ett nordiskt perspektiv och till en bred grupp av intressenter.  

Organisering och planering av arbetet med JiM 

De myndigheter som sekretariatet haft i uppgift att stödja fick med regleringsbrevet för 2013 egna 

uppdrag att ta fram en plan för hur de skulle bedriva ett utvecklingsarbete för att verksamheten ska 

bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. I uppdraget förklarades att planen skulle innehålla 

identifierade utvecklingsbehov, mål, aktiviteter och budget. Dessutom skulle den beskriva på vilket 

sätt lärdomarna från arbetet kan tas tillvara i myndighetens processer efter genomförandeåret 2014. 

Planen skulle vara inskickad till respektive departement (med kopia till Utbildningsdepartementet) 

                                                      
1
 U2013/377/JÄM 

2
 Arbetsmiljöverket, Boverket, CSN, Försvarsmakten, Försäkringskassan, Konstnärsnämnden, Kriminalvården, 

Livsmedelsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Myndigheten för ungdoms- och 

civilsamhällsfrågor, Pensionsmyndigheten, Sametinget, Statens institutionsstyrelse, Skatteverket, Skolverket, 

Statens musikverk, Tillväxtverket, Vetenskapsrådet 
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senast i mitten av september samma år. En dialog hade dock skett på förhand mellan departement och 

myndigheterna, där de varit medvetna om det kommande uppdraget redan tidigare under hösten 2012.  

Nationella sekretariatet för genusforskning fick sitt uppdrag först i februari 2013 och inledde 

stödarbetet med befintlig personal samtidigt som rekrytering av ytterligare kompetens påbörjades. 

Initialt handlade det om att bygga upp strukturen med stöd i tidigare kunskaper och erfarenheter, både 

från den egna organisationen och från andra aktörer. Parallellt med detta inleddes arbetet med 

myndigheternas ledningsgrupper. En inventering av myndigheterna gjordes utifrån deras uppdrag, 

tidigare jämställdhetsarbete samt eventuell medverkan i JÄMI (Program för jämställdhetsintegrering i 

staten), eller JämStöd (utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering i staten N 2005:02, dir. 

2005:7). Det för att få en uppfattning om utgångsläge på respektive myndighet. Redan samma dag som 

uppdraget kom till sekretariatet kontaktades myndigheternas generaldirektörer med information, och 

majoriteten av myndigheterna gav snabb och positiv respons.    

Eftersom det handlade om en pilotsatsning så förutsågs redan tidigt ett aktivt spridningsarbete, och 

strategiskt kommunikationsarbete. Genom att ta stöd i den erfarenhet och kompetens som redan finns 

på sekretariatet arbetades både namn och logga fram raskt. Satsningen fick namnet JiM 

(Jämställdhetsintegrering i myndigheter), vilket ursprungligen var tänkt som namn på 

stödverksamheten. JiM har dock, på ett oväntat men positivt sätt, fått ett eget liv under de senaste två 

åren. Många av myndigheterna refererar till sig själva som JiM-myndigheter, uppdragsgivaren 

(regeringen) hänvisar till JiM-satsningen, och stödverksamheten har främst refererats till som antingen 

Nationella sekretariatet för genusforskning eller Göteborgs universitet. Det senare har fått positiva 

effekter både genom att sätta Göteborgs universitet på kartan, men också och främst genom att koppla 

det praktiska jämställdhetsarbetet närmare forskningsbaserad kunskap, vilket ger arbetet legitimitet.  

Kontakterna med myndigheterna beräknades bli, och blev, många. För att säkra hållbarheten i stödet, 

men också för att systematisera dokumentationen, fördes loggbok över kontakterna med 

myndigheterna redan från början. När fler medarbetare tillkom i stödverksamheten bidrog loggboken 

till en transparens där stödet inte blev individberoende. Det blev enkelt för medarbetare i stödet att 

följa vem som sagt vad och till vem. På sikt planeras dessutom att identifiera vanliga frågor och svar, 

möjliga att publicera på webben. Loggboken ger även värdefull möjlighet att på ett strukturerat sätt 

följa både stödets verksamhet såväl som myndigheternas utveckling.   

När planeringsarbetet övergick i genomförande under 2014, utökades också stödverksamheten för att 

tillgodose myndigheternas önskemål och behov i arbetet. Stödverksamheten kom under 

genomförandeåret att fokusera på aktiviteter och insatser som vuxit fram i dialog med myndigheterna, 

inom ramarna för vad uppdragets utformning och storlek tillät.  

Stödverksamheten har haft en verksamhetsledare och en eller flera processtödjare för direkt stöd och 

utbildningar. Ytterligare personal inom kommunikation (för bland annat Jämställ.nu), administration 

och forskning har varit del av verksamheten. Stödverksamheten såväl som driften och utvecklingen av 

Jämställ.nu har varit en integrerad del av sekretariatets verksamhet, där majoriteten av medarbetare 

varit involverade till olika grad.  

Utöver den interna organiseringen har kunskaper inhämtas utifrån. Redan i uppstarten inrättades en 

expertgrupp såväl som referensgrupp för arbetet. Expertgruppen bestod av Gertrud Åström, Marie 

Trollvik, Annika Olsson, Lars Jalmert och Ann Boman. Dessa personer valdes ut utifrån erfarenheter 

från HÅJ, JÄMI, JämStöd och andra statliga utredningar om jämställdhet och maskulinitet. 

Expertgruppens erfarenheter och synpunkter, tillsammans med den kunskap och expertis som redan 

finns på Nationella sekretariatet för genusforskning, bidrog till utformandet av stödinsatserna för JiM. 

Utöver expertgruppen bjöd sekretariatet in flera aktörer till deltagande i referensgrupp. Dessa aktörer 

är alla samverkansparter i arbetet med Jämställ.nu. Särskilt viktigt var att ta tillvara de erfarenheter och 

lärdomar som finns hos länsstyrelserna. En redan uppbyggd samverkan fanns dessutom med HÅJ på 

Sveriges kommuner och landsting. En stor del av det material och metoder som sekretariatet använde 

sig av i arbetet med JiM, kommer ursprungligen från HÅJ. Kunskapsöverföringen mellan HÅJ och 

JiM skedde även genom att medarbetare på sekretariatet tidigare varit verksamma inom HÅJ. 
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Sekretariatet har även deltagit i referensgruppen för Länsstyrelsen i Gotlands läns uppdrag 

Länsstyrelserna utvecklar jämställdhet (LUJ), och medverkar när de särskilt sakkunniga i jämställdhet 

har sina ordinarie möten två gånger om året. LUJ och JiM har även deltagit på varandras 

utbildningsinsatser för att samla in lärdomar och kunskap.  

De viktigaste källorna för kontinuerlig utveckling och framgång inom JiM-satsningen är den 

kontinuerliga dialogen och utbytet med uppdragsgivaren – jämställdhetsenheten på regeringskansliet, 

men självklart även det uppbyggda nätverk av samordnare på de berörda myndigheterna.  

Stöd i planering och genomförande av myndigheternas uppdrag 

 

 

 

 

 

Besök i myndigheternas ledningsgrupper och arbetsgrupper 
Utifrån myndigheternas mycket skilda förutsättningar och tidigare erfarenhet av 

jämställdhetsintegrering tog sekretariatet fram ett erbjudande till myndigheterna i form av ett 

stödpaket. Stödpaketet byggde på tidigare erfarenheter av arbete med jämställdhetsintegrering från 

JämStöd, JÄMI, HÅJ samt länsstyrelserna. Tidigare utvecklingssatsningar har visat att ledningens 

förankring i arbetet är viktigt för arbetets prioritering och resurser. Därför riktade sig erbjudandet 

främst till ledningsgrupperna på myndigheterna. Det rekommenderades ta ungefär en heldag i anspråk 

och innefattade: 

 Information om uppdraget samt basutbildning i jämställdhetspolitik, teori och strategi 

 Koppling mellan myndigheternas arbete och de jämställdhetspolitiska målen  

 Programlogik – att sätta (effekt)mål  

 MUMS (Mål och styrning, Utbildning, Metod och arbetssätt samt Stöd och samordning) 

Det här stödet till ledningsgruppen användes i stor utsträckning av myndigheterna. Det var dock inte 

ovanligt att myndigheterna ville förkorta stödpaketets omfattning till en halvdag, eller mindre. I 

utvärderingen av stödet för ledning och samordnare har många uttryckt att de i efterhand hade behövt 

mer stöd i början av sin process, men att framförhållningen, tiden och insikten inte fanns då.  

Sekretariatet träffade åtta myndigheters lednings- och chefsgrupper under en heldag och sju lednings- 

och chefsgrupper under en halvdag (samt åtta heldagar och två halvdagar med arbetsgrupper). I de 

allra flesta fall fick prioriteringar göras utifrån myndigheternas behov. Basutbildningen upptog ofta en 

stor del av tillfällena eftersom det på många myndigheter behövdes kompetens och samsyn kring 

jämställdhet och jämställdhetsintegrering. Den del som, med facit i hand, hade behövt mer fokus är 

arbetet med att formulera aktiviteter kopplade till mål och effekter.  

Mall för handlingsplan 
Sekretariatet tog innan sommaren 2013 fram en mall för handlingsplan för att underlätta 

myndigheternas arbete. Den var inspirerad av tidigare satsningar såsom HÅJ och länsstyrelsernas 

jämställdhetsintegreringsarbete. Struktur och begrepp i mallen liknade dem som myndigheterna tagit 

del av genom stödpaketet. Mallen var tänkt som ett hjälpmedel och var frivillig att använda, och 

myndigheterna nyttjade den i olika hög utsträckning. Nio myndigheter använde mallen i stor 

Genomförda insatser 

 Besök i myndigheters ledningsgrupper, information och workshop 

 Besök och workshops in myndigheters arbetsgrupper (eller liknande) 

 Framtagande av mall för handlingsplan och stöd i utformandet 

 Löpande processtöd (helpdesk/besök) 
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utsträckning, sex myndigheter i ganska stor utsträckning och tre myndigheter i liten eller ingen 

utsträckning.  

Processtöd (direkt/telefon/e-post) 
Alla myndigheter har tagit del av sekretariatets stöd via epost, telefon och besök, men stora skillnader 

finns i vilken utsträckning.  Det finns ingen tydlig korrelation mellan mycket erfarenhet sedan innan 

av jämställdhetsarbete på myndigheter och lite efterfrågan av stöd.  

I arbetet med att ta fram handlingsplanerna användes stödet till allt från övergripande innehåll till 

detaljer kring formuleringar. Majoriteten av myndigheter skickade in utkast för att få synpunkter från 

stödet, och ibland flera gånger. Efter att myndigheterna fått sina handlingsplaner godkända påbörjade 

en del av myndigheterna rekryteringsprocesser, och även i det arbetet söktes stöd hos sekretariatet i 

utformandet av utlysningar och kompetensprofiler.  

Vi kan se vissa förändringar mellan första och andra året gällande direkt stöd. Många av de 

myndigheter som anställde internt stöd med tillgängliga stimulansmedel använde sig mindre av stödet 

under år två. Men även på en del myndigheter där det funnits särskilt utsedd samordnare och person så 

har stöd efterfrågats i stor utsträckning. Det här kan ha att göra med hur stor förkunskap om området 

som finns hos enskilda samordnare, och hur uppdraget är organiserat internt på myndigheten.  

Reflektioner på stödet utifrån utvärderingar och myndigheternas återrapporteringar  
 

Stödorganisationen för JiM, Nationella sekretariatet för genusforskning, har varit 

mycket värdefull i arbetet med jämställdhetsintegreringen (En av myndigheterna). 

Myndighetera är, att döma utifrån deras återrapporteringar, nöjda med stödet. Stödet beskrivs som 

värdefullt, ovärderligt, uppskattat och viktigt. Någon menar även att stödet bidragit till dialogen 

mellan ansvarig samordnare och den egna ledningen.  

Där flertalet myndigheter lyfter fram stödets kompetens och erfarenheter som värdefullt, så finns det 

någon myndighet som ifrågasätter stödets kunskaper om myndigheter och deras arbete. Det förutsätts 

ibland vara viktigare med djup kunskap om den unika och speciella verksamheten än om det stödet ska 

bidra med – kunskap om jämställdhet och jämställdhetsintegrering. Även om de som arbetar med det 

direkta stödet har faktisk kunskap om både jämställdhet, jämställdhetsintegrering, och erfarenhet av 

myndighetsarbete så ligger fokus i stödverksamheten på ett samordnat stöd som passar många. En mer 

specifik kunskap om verksamheten och sakområden inom var och en av myndigheterna skulle kräva 

en stödverksamhet långt mer omfattande än uppdraget tillåter. Det är också tveksamt om det är det en 

stödverksamhet som den här ska lägga fokus på. Kunskapen om myndigheternas specifika område och 

verksamhet kan förväntas finnas på myndigheterna själva. Det är i mötet med kunskapen om 

jämställdhet och jämställdhetsintegrering som utveckling kan ske, och det kräver ett ägande och 

handlande av myndigheterna själva.  

Göteborgs universitets sätt att leda JiM har varit positivt också av anledning att de inte 

opererat med pekpinnar och onödiga akademiska termer utan det har funnits en 

hjälpande, utsträckt hand när det behövts (En av myndigheterna). 

Den mest uppskattade delen av stödet, förutom nätverksträffar (se nedan), är den mer enskilda 

konsultationen, gärna på plats på myndigheterna. Det efterfrågas också ett mer skräddarsytt, enskilt 

stöd i det fortsatta arbetet.  Myndigheterna bör tillgodose ett internt stöd, och inte bara samordning, för 

uppdraget, och uppdragsgivaren bör överväga relationen mellan krav på myndigheterna och 

omfattningen av stödstruktur i framtida uppdrag,  

Ett par myndigheter reflekterar inte alls, eller mycket lite, över stödet i sina återrapporteringar, vilket 

inte speglar användandet av stödet. Några som menar sig inte ha haft eller ha behov av stöd är också 

myndigheter som använt sig av stödet i hög grad under till exempel första året. Alla erfarenheter från 

satsningen tyder på vikten av ett grundligt och rikt initialt stöd, i planeringsarbetet.  
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Stödverksamheten har generellt fått mycket goda omdömen i de utvärderingar som genomförts. Bäst 

betyg får stödet i att vara engagerat, vilket hela 89 procent av de som besvarat utvärderingarna menar.
3
 

Dessutom uppfattas stödet som tillgängligt, 75 procent, pedagogiskt, 61 procent och lyhört, 56 

procent. På punkterna strukturerat och väl avvägt hamnar andelen som gett högst betyg lägre, på 43 

procent, vilket föranleder en vidare dialog och diskussion med myndigheterna. Det är dock mycket få 

som svarat inte alls eller lite på några punkter, och ingen som gjort det på flera.  

Kompetenshöjande insatser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planeringen av kompetenshöjande insatser till myndigheterna började redan tidigt under hösten 2013. 

Myndigheternas handlingsplaner var en utgångspunkt, men även diskussioner under nätverksträffar 

och den direkta kontakten med myndigheterna. Utifrån myndigheternas önskemål och behov 

anordnade sekretariatet ett antal utbildningsinsatser under 2014 (se ovan). Utöver ovan nämnda 

utbildningar tog en av de bidragsgivande myndigheterna under våren 2014 ett initiativ till en 

nätverksträff med tema jämställdhetsintegrering och bidragsgivning, och bjöd in övriga myndigheter 

med liknande verksamhet. Sekretariatet bjöds in för att vara ett stöd i diskussionerna. Även detta 

arbete resulterade i ett handledningsmaterial för vidare spridning.  

Konferensen Jämställdhet 2.0 kan ses som en utbildning i storformat som anordnades inom ramen för 

uppdraget, men bjöd in fler än de deltagande myndigheterna, även om de fick möjlighet att 

förhandsboka platser. Fokus på konferensen kretsade kring tre perspektiv som särskilt efterfrågats av 

myndigheterna: normkritik, intersektionalitet och maskulinitet. Intresset av att utveckla arbetet med 

jämställdhetsintegrering med dessa perspektiv visade sig vara stort även utanför denna satsning. Totalt 

deltog ca 300 deltagare, och Utbildningsradions Samtiden filmade konferensen på eget initiativ. 

Till varje tillfälle bjöds ett bestämt antal medarbetare från myndigheterna in, ofta max tre personer. 

Fler platser fanns dock till de större utbildningarna och generellt har utbildningsinsatserna haft ett högt 

deltagande. Totalt har 353 personer från de olika myndigheterna deltagit i sekretariatets utbildningar, 

vilka har nyttjat 459 utbildningsplatser tillsammans. Det har tillgängliggjorts 46 utbildningsplatser per 

myndighet under året, och i de fall någon myndighet inte använt sina tillgängliga platser så har dessa 

funnits tillgängliga för de andra. Den allra största utbildningen kunde ta emot upp till 20 personer från 

respektive myndighet. I diagrammet nedan framkommer hur många personer från myndigheterna som 

deltagit på utbildningarna under 2014, samt hur många utbildningsplatser de nyttjat. Observera att det i 

sammanställningen endast inkluderats de samordnade utbildningsinsatserna, och inte enskilda 

utbildningar för till exempel ledningsgrupper.  

                                                      
3
 De som har svarat 4 eller 5 på en skala från 1 (inte alls) till 5 (i hög utsträckning) 

Genomförda utbildningsinsatser 

 Att leda förbättringsarbete 

 Jämställd kommunikation 

 Jämställdhetsintegrering för controllers (anordnades i samarbete med 

Ekonomistyrningsverket) 

 Från statistik och analys till förändring 

 Systematiskt och lärandestyrt förbättringsarbete (2 dagar) 

 Jämställt bemötande 

 Jämställdhetsperspektiv i remissarbete 

 Jämställdhet 2.0 – intersektionalitet, maskulinitet och normkritik 
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Handledningar har tagits fram utifrån en stor del av dessa utbildningar, och dessa finns tillgängliga via 

bland annat Jämställ.nu.  

Som framgår i ovan diagram så korrelerar inte alltid antalet medverkande från myndighet med 

myndighetens storlek, det vill säga – det är inte alltid de största myndigheterna som nyttjat flest platser 

på utbildningarna. Inte heller kan det skönjas ett samband mellan tidigare kunskaper och erfarenhet i 

arbete med jämställdhetsintegrering och deltagandet.  

Reflektioner på utbildningsinsatser utifrån utvärderingar och myndigheternas 
återrapporteringar 
Flera av myndigheterna uppger i sina återrapporteringar att utbildningarna har bidragit till ökad 

kompetens, något som stöds även av utvärderingarna som genomförts. Utifrån alla utvärderingar 

sammantaget (338 svar) så är 83 procent av deltagarna nöjda
4
 med innehållet i sin helhet, och 77 

procent upplever att de har fått en ökad kunskap om jämställdhetsintegrering, samt över 96 procent 

menar att de fått möjlighet att vara aktivt deltagande under utbildningstillfället.  

Ser vi till de enskilda utbildningstillfällena så är det Jämställd kommunikation och Jämställt 

bemötande som fått bäst betyg i utvärderingarna – med hela 100 procent respektive som anser sig 

nöjda med utbildningen som helhet. Alla övriga utbildningar landar mellan drygt 83 och nästan 93 

procent i nöjdhet, förutom ett tillfälle som endast uppgår till knappt 64 procent. Den sistnämnda var 

dag ett av två i paketet Systematiskt och lärandestyrt förbättringsarbete. Den input och de 

kommentarer som delgavs efter detta tillfälle bidrog till utveckling och anpassning av dag två, där 

nöjdheten gick upp till över 90 procent.  

I myndigheternas återrapporteringar uppger någon myndighet att de önskat skicka fler medarbetare till 

utbildningarna. Dessutom påtalar några vikten att fokusera på mer praktik och ”görande”, hur 

                                                      
4
 Svarat tre eller fyra på en skala från ett(instämmer inte alls) till fyra (instämmer helt)  

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46

Arbetsmiljöverket

Boverket

CSN

Försvarsmakten

Försäkringskassan

Konstnärsnämnden

Kriminalvården

Livsmedelsverket

MSB

Musikverket

MUCF

Pensionsmyndigheten

Sametinget

SiS

Skatteverket

Skolverket

Tillväxtverket

Vetenskapsrådet

Antal personer

Nyttjade platser
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kunskapen ska omsättas på hemmaplan i myndighetens arbete. Det finns inte sällan en mycket stor 

förväntan på vad en utbildning kan bidra med, och en fråga att hantera är hur myndigheten förvaltar 

kunskapen hemma på myndigheten efter utbildningstillfällena. En kompetenshöjande insats kan, och 

bör inte, servera färdiga lösningar. Särskilt svårt blir det när en utbildning riktar sig till så många olika 

typer och storlekar av och på verksamheter. Som ett led i arbetet med att göra om kunskapen till 

görande kommer stödverksamheten därför framöver inkludera uppföljningsmöten en tid efter 

genomförd kompetenshöjande insats. Det för att betona vikten av att kunskapen inte bara stannar hos 

den som medverkat på utbildningen, utan att det också finns en plan på att och hur den ska tas om 

hand i den egna verksamheten hos aktuell myndighet.  

Att träffa ”rätt” med utbildningsinsatser till en så stor och varierad grupp aktörer är en utmaning. 

Förväntningarna hos deltagande myndigheter stämmer inte alltid med innehållet, och inbjuden 

målgrupp var inte alltid den som kom. Det går inte att vara tydlig nog i inbjudan gällande innehåll, 

målgrupp, nödvändiga förberedelser samt eventuella krav på förkunskap. Återkommande 

kommentarer rör önskemål om mer konkret och verksamhetsnära input vid utbildningarna, något som 

försvåras av verksamheternas olika karaktär och utgångsläge.  

Kunskapsnivån hos deltagarna har varierat stort, vilket gör att utvärderingarna visar på åsikter om både 

för hög såväl som får låg nivå. Även när vissa förkunskaper förutsätts och krävs, så varierar enskildas 

bedömningar av sin egen kompetens stort. Ändå är det så många som 82 procent som i 

utvärderingarna uppger att utbildningens innehåll varit relevant för deras uppdrag.  

Vid majoriteten av utbildningar under 2014 medverkande anlitade föreläsare, ibland med ansvar för 

hela dagen, ibland med ansvar för delar.  Genomgående har utbildarna fått ett gott betyg i 

utvärderingarna, där 92 procent uppger att utbildarnas kompetens varit god.  Bäst omdöme har 

utbildare och föreläsare från stödorganisationen och sekretariatet fått, vilket ger anledning till att i 

framtiden använda den egna personalen i ännu större utsträckning.  

En utmaning med samordningen av kompetenshöjande insatser är att anordna dem rätt i tid. I feedback 

från en del av myndigheterna har flera uppgett att några eller till och med alla utbildningar som 

ordnades under 2014 istället borde ha genomförts redan under 2013 vid framtagandet av 

handlingsplanerna. Det här sätter fokus på programmets korta varaktighet liksom på den korta tid som 

var mellan uppstart och färdiga handlingsplaner. För att färdigställa handlingsplaner med bästa kvalitet 

hade en större framförhållning varit önskvärd. Stödverksamheten som sådan var inte heller 

dimensionerad och finansierad för att kunna tillgodose detta behov.  

Forum för erfarenhetsutbyten 

 

 

 

 

 

 

 

Nätverk för samordnare på myndigheterna 
Sekretariatet satte tidigt ihop ett nätverk för att myndigheterna skulle få möjlighet att dela erfarenheter 

med varandra samt stimulera samverkan. Nätverksträffarna har genomförts ungefär en gång i kvartalet 

under hela programperioden. De inbjudna har varit personer särskilt ansvariga för att samordna och 

Genomförda insatser 

 Nätverk för samordnare på myndigheterna 

 Nätverk med myndighetssamordnare på departementen 

 Nätverk med samordnare och myndighetshandläggare på 

departementen 

 Nätverk med generaldirektörer och jämställdhetsministern 

 Kick-off för genomförandet 
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hålla ihop arbetet med jämställdhetsintegrering på respektive myndighet, i vissa fall en person, i andra 

fall flera.  

Vi flera tillfällen har nätverksträffarna ägt rum hos någon av de medverkande myndigheterna och tog 

med ett undantag en heldag i anspråk. Mötena har generellt haft ett mycket högt deltagande, mellan 12 

och 18 myndigheter har närvarat vid varje träff.   

Innehåll och program för träffarna har varierat över tid. En stor del har handlat om uppdateringar med 

möjlighet till frågor och kommentarer från var och en av myndigheterna. Dessutom har önskat stöd 

och möjligheter till samverkan diskuterats. Under 2014 inkluderades även särskilda teman för 

träffarna, även sådana som krävde förberedelser från deltagarna.  

Jämställdhetsenheten vid Utbildningsdepartementet har sammankallat myndighetshandläggarna på 

departementen ett par gånger om året, där även stödet har medverkat. Dessa träffar har öppnat 

möjlighet att informera om stödet samt lyfta både utmaningar och möjligheter i myndigheternas 

pågående arbete. Kontinuiteten har möjligen försvårats av personalomsättning på just tjänsterna som 

myndighetshandläggare, särskilt för ett par av myndigheterna. Däremot är dessa kontakter mycket 

värdefulla för stödets verksamhet och för myndigheterna, då myndighetshandläggarna har en viktig 

roll i det övergripande arbetet.   

Vid ett tillfälle bjöds samordnare på myndigheterna och myndighetshandläggarna från departementen 

in till ett gemensamt nätverksmöte. Dagen bjöd till diskussioner kring myndigheternas olika uppdrag, 

framtida utvecklingsbehov och önskemål.  

Jämställdhetsministern har sammankallat generaldirektörerna till möte vid tre tillfällen under perioden.  

Det inledande mötet under början av 2013 var ett uppstartsmöte som bidrog stort till det efterföljande 

stödarbetet, dels för att ledningens roll för ett framgångsrikt arbete med jämställdhetsintegrering 

betonades, dels för att det gav stödet ett bra tillfälle att presentera sin verksamhet. Efter detta första 

möte ökade också efterfrågan på stöd. Dessa möten har tydligt visat var ansvaret för arbetet med 

jämställdhetsintegrering ligger, och det har skett en påtaglig utveckling över tid angående ägande av 

frågan såväl som engagemang i gruppen.  

Inför genomförandeåret 2014 anordnades en kick-off, där alla myndigheter deltog tillsammans med 

expert- och referensgruppsmedlemmar samt personal från Nationella sekretariatet för genusforskning. 

Totalt medverkade 160 personer, inklusive majoriteten av myndigheternas generaldirektörer.  

Reflektioner på erfarenhetsutbyten utifrån utvärderingar och myndigheternas 
återrapporteringar 
Nätverksträffar och övriga erfarenhetsutbyten har överlag varit mycket uppskattade av myndigheterna. 

I utvärderingar för just nätverksträffar högst betyg av samtliga stödinsatser. Hela 75 procent svarar till 

exempel att dessa bidragit i hög eller väldigt hög utsträckning till utformandet av handlingsplaner.  

I myndigheternas återrapporteringar lyfts nätverksträffarna fram som värdefulla och givande. Särskilt 

uppskattat var nätverksträffen mellan samordnare och myndighetshandläggare. Det lyfts även hur 

strategiskt viktigt det varit för arbetet och utvecklingen att jämställdhetsministern regelbundet 

sammankallat generaldirektörerna till möte.  

De förslag och rekommendationer som nämns handlar om möjligheten till erfarenhetsutbyten och 

träffar med olika tematiska indelningar, och även möjlighet till varierad form (till exempel omfattning 

och plats) av möten. Även här förklaras en önskan om ett ökat fokus på omsättning av teori till praktik 

och hur arbetet ska omsättas i det dagliga arbetet. I och med det fortsatta arbetet med JiM, och att 

myndigheterna från och med 2015 är 41 stycken, så blir det nödvändigt att se över strukturen för ett 

fungerande erfarenhetsutbyte, där just tematiska indelningar kommer att tänkas in.  
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Spridning 

 

Från sekretariatets sida är det tydligt att JiM-satsningen bidragit till ökad uppmärksamhet för arbetet 

med jämställdhetsintegrering. Forskare, offentliga aktörer och journalister både nationellt och 

internationellt har under programtiden i högre utsträckning än innan hört av sig till sekretariatet med 

frågor kring arbetet med just jämställdhetsintegrering. Det har handlat om allt mellan intervju- och 

föreläsningsförfrågningar till metodfrågor och inbjudningar till olika samarbeten.  

Stödverksamheten har även kontaktats av flertalet andra myndigheter än de som ingick i satsningen. 

Dessa myndigheter har haft olika önskemål om stödinsatser, men gemensamt är att de sökte kontakt 

utifrån arbetet med JiM. Deras efterfrågan har till viss del mötts genom hänvisning till framtaget 

material samt visst stöd via telefon och epost. Däremot har det inte funnits utrymme i uppdraget att 

tillgodose efterfrågade utbildningsinsatser till aktörer utanför JiM.  

Myndigheternas arbete har fått spridning i olika sammanhang, så som i Almedalen och under Nordiskt 

forum i Malmö 2014. Dessutom har arbetet presenterats av personal inom stödverksamheten på olika 

sätt och i olika forum. Bland annat hölls ett seminarium på en konferens anordnad av NCK (Nationellt 

centrum för kvinnofrid). Det finns en stark efterfrågan från flera håll att koppla frågor om mäns våld 

mot kvinnor tydligare samman med arbetet för jämställdhet. Under seminariet presenterades 

myndigheternas arbete med jämställdhetsintegrering, och hur det är kopplat till att motverka mäns våld 

mot kvinnor.  

Flera artiklar om arbetet i JiM har publicerats på framförallt Jämställ.nu under särskilt 2014, då 

särskilt med fokus på de större externa aktiviteter som genomförts såsom Almedalen, Nordiskt forum 

och myndigheternas kick-off. Dessutom har flertalet utbildningstillfällen resulterat i handledningar 

som sprids via Jämställ.nu.  

JiM-satsningen har presenterats under egna sidor på Jämställ.nu, med direktadressen jamstall.nu/jim 

där en del material har varit tillgängliga endast de medverkande myndigheterna (lösenordsskyddade).  

Dessa sidor innehåller allt ifrån grundläggande information om uppdraget och myndigheterna till 

material från utbildningar, minnesanteckningar och kontaktlistor. Så mycket material som möjligt 

publiceras öppet, så att fler verksamheter kan ta del av materialet, men sådant som kan anses internt 

arbetsmaterial (kontaktlistor, inbjudningar, minnesanteckningar, etc.) har hamnat på de låsta sidorna.  

De större spridningsinsatserna har krävt mycket samordning och förberedande arbete för 

stödorganisationen. Med sina så varierande verksamheter och olika målsättningar har det varit en 

utmaning att enas kring innehåll i gemensamma programpunkter. Det har även vid ett par tillfällen 

ifrågasatts om myndigheterna verkligen har i uppdrag att sprida sitt arbete och sina erfarenheter, då det 

inte står uttalat i deras uppdrag. En del menar att spridningsuppdraget legat på Nationella sekretariatet 

för genusforskning. Å andra sidan är det omöjligt att sprida myndigheternas erfarenheter och arbete 

utan deras input och medverkan. Möjligen skulle det från uppdragsgivaren uttryckts tydligare (i till 

exempel uppdraget) vad förväntningarna var på myndigheterna som pilotverksamheter.  

Genomförda insatser 

 Nordiskt forum  

 Almedalen 

 Jämställ.nu (information och handledningsmaterial) 

 Övriga spridningsinsatser 
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Resultat av myndigheternas arbete 

Myndigheternas uppdrag 

Som nämndes inledningsvis fick de 18 myndigheterna med regleringsbrevet för 2013 ett uppdrag att ta 

fram en plan för hur de skulle bedriva ett utvecklingsarbete för att verksamheten ska bidra till att nå de 

jämställdhetspolitiska målen. I uppdraget förklarades att planen skulle innehålla identifierade 

utvecklingsbehov, mål, aktiviteter och budget. Dessutom skulle den beskriva på vilket sätt lärdomarna 

från arbetet kan tas tillvara i myndighetens processer efter genomförandeåret 2014. Planen skulle vara 

inskickad till respektive departement (med kopia till Utbildningsdepartementet) senast i mitten av 

september samma år.  

Utifrån inskickade handlingsplaner formulerades uppdraget i regleringsbrevet till myndigheterna för 

2014. Där förklarades att myndigheterna skulle bedriva ett utvecklingsarbete för 

jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. 

Genomförandet skulle ske i enlighet med insänd handlingsplan.  

Myndigheterna fick möjlighet att direkt i sin handlingsplan äska stimulansmedel för genomförandet, 

och godkända medel tillkännagavs med uppdraget i regleringsbrevet.  

Det fanns ett stort engagemang hos majoriteten av myndigheterna, på ledningsnivå, redan 

inledningsvis, och även en lyhördhet för tidigare erfarenheter och rekommendationer. Resultatet låter 

sig visas i att många bedrivit ett ledningsstyrt arbete med fokus på förändringsarbete i sådant som 

styrning och uppföljning, och de ordinarie processerna. Stödverksamheten kan här ses som bidragande 

till en samsyn gällande uppdraget, och förmedlare av framgångsfaktorer. Många av myndigheterna har 

flyttat fram positionerna och tagit stora kliv i förändringsarbetet, och detta kan kopplas till ett 

ledningsengagemang, långsiktigt planerande och tydliga prioriteringar. I de fall ledningen inte 

prioriterar arbetet tenderar det att sidoordnas och fokuseras på punktinsatser.  

Att majoriteten av myndigheter visade ett stort ledningsengagemang redan initialt kan förmodligen 

kopplas till frivilligheten i programmet, och att de var pilotmyndigheter, men till vilken grad kan 

endast framtiden utvisa.  

Organisering av arbetet 

I myndigheternas återrapporteringar av uppdraget finns inte mycket dokumenterat kring processen 

med att ta fram handlingsplanen eller hur arbetet organiserades. Många myndigheter behövde stöd i 

just organiseringen av arbetet internt. Det var initialt inte helt klart vad uppdraget egentligen innebar 

för flera av myndigheterna, där det ibland tolkades som en HR- och personalfråga, och förväxlades 

med det lagstyrda arbetet rörande till exempel diskriminering och rekrytering.  

Under våren 2013 träffade stödverksamheten enskilda myndigheters lednings- och arbetsgrupper, där 

det även informerades om uppdragets innerbörd. Många myndigheter efterfrågade mer stödinsatser 

under uppstarten än stödet hade resurser till. Bland annat hade det varit önskvärt med fler samordnade 

workshops och utbildningar kring framtagandet av handlingsplanerna, vilket hade gynnat 

myndigheternas genomförande under 2014. Det står klart vid genomlysning av handlingsplanerna att 

kunskapen kring vad jämställdhetsintegrering är inte hade landat ordentligt vid framskrivandet. När 

myndigheterna till exempel prioriterade ner det stöd som erbjöds så har det i vissa fall fått 

konsekvenser på både målformuleringar och föreslagna aktiviteter. En svag förankring i ledningen och 

”ägandet” gör sig också tydlig genom organiseringen av uppdraget och utformandet i planen. En del 

av handlingsplanerna upplevs mer som ett förslag och en rekommendation till den egna ledningen, än 

en genomförandeplan för myndigheten.  

I vissa fall har det upplevts som en personbunden plan, och då bunden till en specifik samordnare eller 

arbetsgrupp på myndigheten. Som exempel vände sig en myndighet till stödverksamheten i början av 

2014 med önskemål att ändra hela sin plan, och refererade till den som en enskild medarbetares plan. 



 13 

Vid någon eller några andra myndigheter så var det inte samma personer involverade i framtagandet 

av planen som vid genomförandet, vilket gjorde att några aktiviteter/skrivningar inte riktigt förstods 

eller till och med ifrågasattes.  

Värt att betona är att arbetet är ledningsförankrat på de allra flesta myndigheter, om så i olika grad. 

Det är tydligt hur känsligt det här arbetet blir vid förändringar i personal eller organisation, vilket det 

har gemensamt med mycket annat förändringsarbete. Under planeringsåret använde sig de allra flesta 

myndigheterna av befintlig personal för framtagandet av planerna. Det är först under 

genomförandeåret som flertalet myndigheter tar in tillfälliga resurser för att samordna och internt 

stödja arbetet, och då i stort sett uteslutande med hjälp av extra beviljade medel. Stödverksamheten 

betonande förvisso denna möjlighet redan under planering, men lyfte även riskerna och vikten av 

hållbarhet och långsiktighet. Det vill säga, tillfällig personal ska inte bära och äga arbetet, utan fungera 

som just tillfälligt stöd. Parallellt bör myndigheterna arbeta med långsiktigheten gällande den interna 

samordningen.  

På några myndigheter har samordnare haft tydligt mandat och nära till ledningen, på andra inte. En del 

av samordnarna har suttit med i ledningsgruppen, andra har endast fått möjlighet att rapportera någon 

eller ett par gånger. Det här ger konsekvenser och tydliga signaler kring ägandet och ansvaret. På en av 

myndigheterna där samordnarens tillgång till ledningsgruppen var begränsad möttes stödverksamheten 

av flera individer som inte ens kände till uppdraget vid ett möte för avslutande reflektioner i slutet av 

genomförandeåret. Om och när ledningen inte betonar arbetet som prioriterat så är det inte troligt att 

det blir prioriterat ute i organisationen.  

Vid sidan av mandat, och ofta kopplat till det, är placeringen av uppdraget, likväl som val av och 

placering av samordnare internt, centralt och får konsekvenser för arbetet. Hamnar det längre ut i 

linjen blir förankring i hela organisationen svårare. En del samordnare har varit i behov av extra stöd 

från sekretariatet, då de själva inte haft större kunskap på området, och när kunskapen är bristfällig i 

stort. 

De större myndigheterna, med verksamhet utspridd över landet, har oftast valt att påbörja processerna 

på central nivå – ett strategiskt val. Det har däremot inte alltid varit tydligt hur arbetet ska sippra ut 

och ned i organisationen, och hur kompetensutveckling ska ske. Någon av myndigheterna har försökt 

utarbeta en strategi för det mer lokala och regionala arbetet, och då tänkt in länsstyrelserna och deras 

uppdrag och strategier. Det här var något som stödverksamheten uppmuntrat myndigheterna att göra. 

Myndigheten i fråga försökte kartlägga möjligheten till deltagande i stödverksamhet och nätverk 

utifrån länsstyrelsernas uppdrag:  

Syftet har varit att få en koppling till (myndighetens namn) regionala och lokala nivåer 

för att åstadkomma ett långsiktigt arbete och få förankring och stöd i länet. Av 

länsstyrelsernas jämställdhetsstrategier framgår att de har valt olika arbetssätt, och 

stödet till myndigheterna ser därför olika ut. Det har därför inte varit möjligt att ta 

fram en enhetlig plan för hur samverkan bör ske (en av myndigheterna). 

Däremot lyckades en annan myndighet bättre gällande arbetet som fokuserar på det fjärde 

jämställdhetspolitiska målet gällande våld. Där finns nu med i myndighetens arbete att delta i 

regionala nätverk som drivs av länsstyrelserna.  

I det fortsatta arbetet finns utvecklingsmöjligheter gällande samverkan med länsstyrelserna och 

berörda myndigheter, vilket är önskemål som framförts både av myndigheter, som exemplet ovan, 

men även av länsstyrelserna själva.  

Myndigheternas tidigare erfarenheter och arbete på området 

Stödverksamheten genomförde inledningsvis en inventering av myndigheternas tidigare erfarenhet och 

arbete inom området, och detta kompletterades senare under planeringsåret med redogörelser från 

myndigheterna själva. Under arbetet med att ta fram handlingsplanerna fick de dessutom genomföra 

en SWOT-analys, en inventering av den egna verksamhetens styrkor, svagheter, möjligheter och hot 
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inför utvecklingsarbetet. Vid en granskning av dessa framträder flera gemensamma nämnare (som 

flera/många myndigheter har gemensamt):  

Genomgående styrkor/möjligheter 

 

 Innehavandet av könsuppdelad statistik 

 Tidigare jämställdhetsprojekt har lagt 

kunskapsgrund 

 Intern kunskap och intresse för 

jämställdhet 

 Engagemang hos ledning 

 Ett regeringsuppdrag från regeringen 

väger tungt 

 Möjlighet till uppmärksamhet i media 

Genomgående svagheter/hot 

 

 Den könsuppdelade statistiken som finns 

används eller analyseras inte  

 Dålig kunskap internt om jämställdhet 

och jämställdhetsintegrering 

 Låg prioritet av jämställdhetsarbete inom 

myndigheten 

 Bristande intresse hos ledning och/eller 

medarbetare 

 Intern omorganisering  

 Regeringsuppdraget tar slut 2014, 

tidsbrist i uppdraget 

 Bristande jämställdhet i samhället i stort 

 tidsbrist på myndigheten och 

perspektivträngsel 

 

Vid granskning av denna sammanställda SWOT efter genomförandeåret kan vi tydligt se att styrkorna 

och möjligheterna består, och att många av svagheter och hot hanterats löpande.  

Det är tre av myndigheterna som med tydlighet i sina resultatredovisningar säger sig inte ha arbetat 

med jämställdhetsintegrering tidigare, men fler bör räknas in i den gruppen enligt vår bedömning. 

Många har haft särskilda tidsbegränsade jämställdhetsuppdrag och de flesta myndigheter har arbetat 

med mer personalinriktat jämställdhetsarbete, eller tagit fram analyser, kartläggningar och rapporter. 

Men få av myndigheterna har arbetat övergripande strategiskt med jämställdhetsintegrering av 

verksamheten, trots att många har det som uppdrag i sin myndighetsinstruktion.  

Tre av de medverkande myndigheterna har inte något uppdrag i sin myndighetsinstruktion om att 

integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet, eller liknande: Kriminalvården, Myndigheten 

för samhällsskydd och beredskap och Skatteverket. Åtta av myndigheterna har skrivningar i 

instruktionen som på olika sätt lyfter fram kravet att belysa kön i sin verksamhet: Arbetsmiljöverket, 

Boverket, CSN, Försvarsmakten, SiS, Tillväxtverket, MUCF och Vetenskapsrådet. Resterande sju 

myndigheter har en tydlig skrivning om att just integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet: 

Försäkringskassan, Konstnärsnämnden, Livsmedelsverket, Pensionsmyndigheten, Sametinget, 

Musikverket, och Skolverket. 

Nästan alla de som uppger att de har arbetat jämställdhetsintegrering tidigare lyfter fram att det är 

skillnad denna gång. Nu har det varit mer fokus på helheten och en systematisering av arbetet, kopplat 

till ordinarie processer som planering och uppföljning. En myndighet förklarar att de arbetat med 

området tidigare, men…  

Insatserna har dock inte skett med den systematik som är nödvändig för att få 

genomslag och varaktig förändring (en av myndigheterna). 

I stort sett alla myndigheter har haft god tillgång till könsuppdelad statistik, men hade inledningsvis i 

uppdraget inte alltid varken presenterat, analyserat eller använt den i verksamheten, vilket framgår i 

ovanstående SWOT. Ibland sågs framtagande och presenterande av statistiken som en form av 

jämställdhetsinsats i sig, ett resultat, istället för vad det faktiskt är: en nödvändig utgångspunkt för 

vidare utvecklingsarbete. Genom att angripa statistiken som ett verktyg istället för ett resultat sker det 

som är nödvändigt som ett första steg: 
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För första gången kan vissa jämställdhetsproblem beläggas med konkreta siffror (en av 

myndigheterna). 

Det kan te sig som att tidigare uppdrag inte endast visar sig vara av godo. Har en myndighet haft 

uppdrag under längre tid som ”satt sig” i organisationen, och kanske även till viss del sidordnat, så 

försvårar det när ett sådant här uppdrag kommer. En fördel för de myndigheter som har andra uppdrag 

inom jämställdhet är att kunskapen finns inom organisationen. I vissa fall, sidordnat, och kanske inte 

alltid tillvarataget, men det kan ändå ses som en fördel. En del av myndigheterna har använt sig av 

denna kunskap, och även knutit andra uppdrag närmare till det här, men vid några andra har arbetet 

skett parallellt.  

En del av myndigheterna har (vid våra besök och insatser) berättat om tidigare uppdrag inom området: 

analyser och kartläggningar som regeringen efterfrågat. I någon eller några av dessa framkommer även 

rekommendationer till den egna myndigheten för fortsatt arbete, men som sedan inte blivit av. Här kan 

det vara en vinst med uppmärksamhet hos uppdragsgivare, de enskilda departementen, som med 

tydlighet kan göra kopplingar mellan både nuvarande och tidigare uppdrag redan i utformningen.  

Självskattningar  
I samband med sekretariatets besök hos lednings- och arbetsgrupper under 2013, genomfördes 

självskattningar vilka var tänkta att ge en fingervisning gällande utgångsläget för utvecklingsarbetet på 

myndigheterna, men också presentera ett verktyg för att kunna mäta utvecklingen. Även om alla 

myndigheter inte genomfört en uppföljande självskattning under slutet av 2014, så kan vi med det 

övergripande resultatet spåra en positiv utveckling där positionerna flyttats fram. Det går också att se 

en större samsyn och enighet i uppskattningarna i slutet på genomförandeåret, vilket även det är en 

positiv utveckling i förändringsarbetet. Självskattningarna presenterades till myndigheterna som ett 

verktyg för utvecklingsarbetet både för dem själva och för stödverksamhetens anpassning av stöd, och 

inte som en del av någon publicerad uppföljning, varför enskilda myndigheters skattningar ej 

presenteras i den här rapporten.  

De jämställdhetspolitiska målen och myndigheternas jämställdhetsmål 

Det har varit en utmaning för myndigheterna att koppla sin verksamhet till de jämställdhetspolitiska 

målen, men även att formulera egna mål i sig. De jämställdhetspolitiska målen har uppfattats som 

alltför övergripande. Ändå är det just dessa mål som myndigheterna har haft i uppdrag att förhålla sig 

till, bidra till, med sitt utvecklingsarbete. Det är endast några få som mer eller mindre genomgående 

försökt/prövat att både bryta ner/operationalisera de jämställdhetspolitiska målen och låta dem få 

betydelse för formuleringen av mål i de myndighetsspecifika handlingsplanerna. Flera andra befattar 

sig inte i någon större utsträckning till målen, trots uppdraget. Det kan tolkas på flera sätt: 

 Myndigheterna saknar alltjämt kunskap/förståelse för de jämställdhetspolitiska delmålens 

innebörder/kunskapsgrunder/relevans; 

 Myndigheterna har i alltför liten utsträckning operationaliserat delmålen, alternativt har inte 

haft tillgång till kompetens att göra det; 

 Myndigheterna har direkt eller indirekt gett upp/misslyckats/ignorerat delmålen, eftersom de i 

sig är formulerade på en så aggregerad nivå att de inte är lämpliga att använda som 

utgångspunkt för ett verksamhetsnära förändringsarbete. 

I återrapporteringarna lyser problematiseringar och ojämställdhetsproblem med sin frånvaro. 

Majoriteten av myndigheter förklarar att de har identifierat könsskillnader, men dessa utvecklas inte 

närmare. Frånvaron av ett problematiserande förhållningssätt i planerna är slående i sig. Sällan/aldrig 

får en klart för sig vilka ojämställdheter som existerar inom ramen för en myndighets verksamhet och 

hur de kan förstås och förändras.  

Vid granskningen av återrapporteringarna blir det tydligt att det finns en uppfattning om att vi kan 

kartlägga och analysera bort ojämställdheten(en uppfattning som också går att tolka som en viss rädsla 

att dra slutsatser). Många av myndigheterna hade redan inledningsvis kunskap, genom redan 
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framtagna analyser och rapporter, men också mycket statistik. Ändå fortsätter de att kartlägga och 

analysera under genomförandet. Genomgående presenteras detta utan större fördjupning i rapporterna, 

och ofta med förklaringar att det behöver analyseras vidare innan slutsatser dras. Här hamnar arbetet i 

en ond cirkel av just kartläggningar och analyser. Genom att inte komma steget vidare så uteblir 

förändringsarbetet.  

Myndigheternas återrapporteringar ger inte rättvisa till det faktiska förändringsarbete som pågår hos så 

många av dem. Både i diskussioner och i annat utbyte som förevarit mellan myndigheter och 

stödorganisation har såväl mer fördjupade problematisering som kopplingen mellan verksamheterna 

och de jämställdhetspolitiska målen var högt på agendan under framförallt planeringsåret.  

Löpande uppföljning av myndigheternas arbete 

Stödverksamheten har löpande följt utvecklingen på myndigheterna. Under första delen av 2014 

genomfördes ett par stycken lägesrapporter, och efter sommaren en större halvårsrapport. 

Förhoppingen var att få syn på processerna, men inrapporteringarna varierade stort i innehåll. Precis 

som med spridningsarbetet kom det ifrågasättanden från en del myndigheter som inte såg sig ha i 

uppdrag att redovisa och rapportera till stödverksamheten. Stödverksamheten har inte haft mandat att 

avkräva någonting från myndigheterna, vilket på alla sätt försvårar sådant som uppföljning (och även 

spridning) och återkoppling.  

Många av myndigheterna har själva en systematisk och strukturerad uppföljning av sitt arbete med 

jämställdhetsintegrering, och särskilt de som lyft i det som en del av ordinarie uppföljning. Här ligger 

en utmaning för stödverksamheten att följa myndigheternas utveckling utan att orsaka för mycket 

dubbelarbete, trots deras olika uppföljningssystem.  

Myndigheternas avrapportering i mars 2015 skiljer sig mycket åt i form och innehåll. Även om 

sekretariatet tog fram en mall som hjälp och verktyg för myndigheterna så är det få som har använt 

den till fullo. Det försvårar uppföljningsarbetet. Resultatet lyfter också med tydlighet fram en 

nödvändighet att återkoppla till de enskilda myndigheterna. Flera av rapporterna är bristfälliga och 

kräver kompletteringar, vilket bör åligga respektive departement.  

Återkoppling är avgörande i förändringsarbetet. Här kan stödverksamheten bidra kontinuerligt, och i 

det fortsatta arbetet arbeta vidare med att finna hanterbara uppföljningsmetoder som känns givande för 

myndigheterna såväl som för uppdragsgivaren.  

Stimulansmedel och resurser 

Myndigheterna hade möjlighet att äska medel för genomförandet redan i handlingsplanen. Det här var 

en aspekt som stödverksamheten valde att betona som just extra smörjmedel och inte resurser för att 

bära hela utvecklingsarbetet. Risken är annars att möjligheten till extra medel förstärker tanken på ett 

projektarbete med tydlig början och slut. Jämställdhetsintegrering är ett pågående utvecklingsarbete 

som redan ligger som uppdrag på myndigheterna, och som egentligen ska bedrivas inom rambudget.  

Även om några av myndigheterna ansökte om stora belopp för genomförandet, blev det övergripande 

resultatet att de tillsammans inte ansökte om mer medel än de som fanns tillgängliga, snarare tvärtom. 

Det i sig kan ses som en positiv utveckling, och att budskapet om jämställdhet som en del av ordinarie 

verksamhet landat.  

Flera av myndigheterna har använt upp sina stimulansmedel och även kompletterat med egna medel. 

Några har inte förbrukat de medel de sökt, och i någon eller några enstaka fall är det större summor 

som betalas tillbaka. I de senare handlar det om att de aktiviteter och åtgärder som planerades för inte 

genomfördes, av olika orsaker.  

I några av resultatrapporterna förklaras att extra stimulansmedel inte alltid kan ses som en fördel i 

sammanhanget. Det blir lätt så att uppdraget uppfattas som ett projekt, och att verksamheten lutar 

alltför mycket av arbetet på tillfälliga resurser.  
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Att det inte finns något särskilt ekonomiskt stöd för det fortsatta arbetet är närmast en 

fördel, då det tvingar in jämställdhetsarbetet i den ordinarie arbetsprocessen, så att det 

inte riskerar att bli ett sidordnat projekt som bedrivs vid sidan av kärnverksamheten på 

myndigheten (en av myndigheterna). 

Det är vanligt att verksamheter hänvisar till brist på resurser när det kommer till jämställdhetsarbetet, 

och att just jämställdhet ses som någonting utöver det vanliga och ordinarie arbetet. Det trots tydliga 

skrivningar i myndighetsinstruktionen, vilket gör tydligt att det innefattas i ramverksamheten.  

Med resultatrapporterna i hand blir det tydligt att resurser i form av pengar inte är avgörande för vilka 

resultat en myndighet uppvisar gällande utvecklingsarbetet. Det handlar om förankring och 

prioriteringar. Det kan förmodas bli svårast för de myndigheter som äskat stora summor för 

genomförandet 2014 att nu anpassa sig till att bedriva arbetet med ordinarie resurser, och blir en aspekt 

intressant för uppföljning längre fram.  

Synergieffekter inklusive samverkan 

När jämställdhetsintegreringen verkligen börjar ta fäste i en verksamhet, och tillåts förändra, så 

kommer ofta synergieffekter på köpet. Arbetet med processen sätter ofta lupp på eventuella brister i 

organisering och styrning, planering och uppföljning, och kräver många gånger en förändring som till 

synes sträcker sig bortom det faktiska uppdraget. Det handlar om att istället för att försöka pressa in 

eller klistra på jämställdheten på något faktiskt ej fungerande istället förändra förutsättningarna. Flera 

av myndigheterna vittnar om större eller mindre processer och aspekter där utvecklingsarbetet med 

jämställdhetsintegrering framkrävt förändringar och satt ljus på processerna.  

För första gången i myndighetens korta historia samlas nu alla styrdokument på ett 

ställe, revideras och skrivs in i samma mallar med samma logga (en av 

myndigheterna). 

I någon myndighet lyfts ett annat exempel. Där har just det här uppdraget påvisat behov av en 

kommunikationsplan, och i en annan att just kommunikationen både extern men framför allt internt 

brister.  

Det har t.ex. bidragit till att viktiga frågeställningar har uppdagats som vi inte har varit 

medvetna om (en av myndigheterna). 

Under planeringsåret väcktes idén om en samverkan mellan några av myndigheterna, vilket kom att 

kallas Hela livet. Tanken var att myndigheterna tillsammans hade ett viktigt budskap, hur de har med 

samma målgrupper att göra i olika skeenden av livet, och att de utifrån det skulle kunna samverka och 

lära av varandra. Det visade sig att myndigheterna definierade både mål och problem på så pass skilda 

vis att en gemensam röst inte var möjlig. Det fanns även olika ingångar i tankar på vad myndigheterna 

hade för möjligheter och mandat.  

Samverkan är ändå en av de stora vinsterna med satsningen. Myndigheterna har tagit tillfället att 

verkligen sträcka sig ut och samverka, samarbeta och utbyta erfarenheter. Det är tydligt i 

resultatrapporterna att myndigheterna inte bara samverkat och informerat inom JiM-satsningen, utan 

även utanför. Det här kan förväntas få stora effekter och motverka det som annars är vanligt med 

jämställdhetssatsningar – att hjulet uppfinns igen och igen. Med ett kontinuerligt lärande mellan 

myndigheterna dras nytta och vinst av tidigare erfarenheter, verktyg och metoder.  

Ökad kunskap och kompetens 

Stödverksamheten har genomgående betonat jämställdhet som en kunskapsfråga snarare än 

attitydfråga. Det här har landat väl hos majoriteten av myndigheter, som tydligt tagit tillfället i akt och 

kompetensutvecklat sin personal under genomförandeåret. Vidare har ansvaret betonats, att det handlar 

om myndighetsutövning där det är regeringens mål, definitioner och utgångspunkter som styr. 

Myndigheterna ska efterleva regeringens mål. Jämställdhet har många gånger en tendens att bli en 
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fråga om tyckande, och det framställs som att en förändring måste komma inifrån enskilda individer. 

Det blir en stor skillnad i hanteringen av frågan vid jämförelse med andra politikområden.  

Genom att betona den politiska styrningen och jämställdhet som en kunskapsfråga görs många vinster 

i arbetet. Även om, som nämnt, majoriteten av myndigheter hörsammat detta, så finns det några som 

valt att anamma arbetet med utgångspunkt i attityder och värderingar. Det kan till exempel ge sig 

uttryck i öppna forum på intranät där alla röster är välkomna. Frågor som väcks och som kan 

undersökas närmare är vad det är för budskap och röster som hörs i sådana forum, samt hur dessa 

hanteras. Gynnar eller motverkar det jämställdhetsarbetet på myndigheterna? 

Kunskapsbehovet blir aldrig mättat. Ju fler utbildningar som erbjuds, desto fler efterfrågas. I stort sett 

utan undantag inkommer förfrågningar om utbildningar på enskilda myndigheter, för personalen, efter 

genomförda samordnade utbildningstillfällen. Alla myndigheter har genomfört kompetenshöjande 

insatser inom ramen för sitt uppdrag, utöver deltagandet på de samordnade utbildningsinsatser 

stödverksamheten erbjudit. Även om det är omöjligt att presentera omfattningen och faktiskt antal 

personer som under 2013-2014 fått ökad kunskap sammantaget så är det tydligt att dessa 18 

myndigheter har flyttat fram positionerna avsevärt gällande kunskapen om jämställdhetsintegrering. 

Hållbarheten och långsiktigheten gällande kompetensutvecklingen har påtalats redan inledningsvis. 

Det räcker inte att utbilda hela personalen som punktinsats(er). Det måste finnas en plan för hur 

kunskapen finns kvar även vid personalförändringar (se nedan).   

Hållbarhet och långsiktighet 

Stödorganisationen har på så sätt bidragit till att (myndighetens namn) fokuserat på 

hållbara förutsättningar för ett långsiktigt arbete med jämställdhetsintegreringen, 

istället för kortsiktiga resultat under 2014 (en av myndigheterna). 

Myndigheternas återrapporteringar ger inte alltid nödvändig information om arbetets hållbarhet och 

långsiktighet. En del myndigheter avrapporterar uppdraget som ett projekt med mer eller mindre 

tydligt slut, där framtiden är oviss. Ibland inkluderas förslag på fortsatt arbete, eller formuleringar 

kring vad som bör göras snarare än vad som ska göras.  

En stor del av arbetet under 2014 har handlat om utbildningar av personalen, som redogörs för ovan 

Några myndigheter presenterar det här som punktinsatser och utan någon plan för hur kunskapen ska 

finnas kvar, uppdateras och utvecklas i verksamheten trots personalförändringar. Majoriteten av 

myndigheter har dock genomfört eller påbörjat process med att inkludera kunskapen i 

introduktionsutbildningar, etc. Det är positivt att jämställdhet och jämställdhetsintegrering integreras i 

ordinarie arbete med kompetensutveckling och något stödverksamheten betonat. I det fortsatta arbetet 

finns anledning att se djupare på innehållet i dessa utbildningar och lyfta goda exempel och 

utvecklingsområden. En viktig aspekt är att säkerställa kvalité och att inte frågan minskas och vattnas 

ur när den ska rymmas med mycket annat i en gemensam utbildning.  

En annan aspekt av hållbarhet som inte tas upp i någon större utsträckning av myndigheterna i deras 

arbete med uppdraget är vilken kompetens som efterfrågas vid ordinarie rekryteringar till 

myndigheterna. Det är en sak att kräva kunskaper om jämställdhetsintegrering och/eller genus i 

tjänster som speciellt rört uppdraget, men frågan är vad som efterfrågas vid rekrytering till andra 

tjänster. De flesta av myndigheterna har trots allt uppdrag genom sin myndighetsinstruktion att arbeta 

med frågan. Tyvärr ses kunskapen om jämställdhet, genus och jämställdhetsintegrering som en 

sidordnad och isolerad sådan. Myndigheterna skulle förmodligen vinna mycket på att tänka in denna 

kunskap i sina ordinarie rekryteringsrutiner, men även se till att det betonas i chefsansvar genom 

utvecklingssamtal och kanske även lönesamtal.  

För att få en uppfattning om utvecklingen hos myndigheterna som sträcker sig bortom det som 

redovisas i både handlingsplan och rapportering har en översiktlig granskning gjorts av 

myndigheternas ordinarie årsredovisningar 2014, med en enklare jämförelse med årsredovisningar 

2012 (innan uppdraget).  



 19 

Myndigheternas årsredovisningar kan ge en bild av om och hur arbetet med jämställdhetsintegrering 

har nått in i myndigheternas ordinarie processer. Några myndigheter (sex av arton) skriver 

genomgående om insatser utifrån JiM. De flesta beskriver dock arbetet med jämställdhetsintegrering 

sidordnat, inte kopplat till myndighetens övriga verksamhet. Hos några myndigheter redogörs för 

arbetet kopplat till exempelvis likabehandling, kompetenshöjande insatser, myndighetsuppdrag eller 

insatser för ökad tilltro. Två myndigheter lyfter fram satsningen redan i förordet till redovisningen. Det 

kan ge en indikation på prioritetsnivå och utrymme som uppdraget haft i verksamheten.  

Flera myndigheter har också parallella jämställdhetsuppdrag. I årsredovisningarna redovisas de ofta 

skilda från varandra där jämställdhetsintegrering blir ett parallellt ”projekt” som inte ter sig ha något 

med övriga jämställdhetsuppdrag att göra.  

Majoriteten av myndigheterna redovisar könsuppdelad statistik rörande kärnverksamheten, varav 

några även analyserar den i löpande text. Här kan en förbättring och utveckling ses från 

årsredovisningarna 2012, då fler tenderar att lyfta fram sin statistik könsuppdelad nu än innan.  

Stödverksamheten har även valt att göra en enklare granskning av myndigheternas hemsidor i maj 

2015, då även det kan ge en indikation på förankring i ordinarie verksamhet. Det visar sig att det ofta 

saknas information om uppdraget och arbetet med jämställdhetsintegrering. Fler än hälften (elva av 

arton) av myndigheterna beskriver inte detta uppdrag närmare. Några av dem skriver om jämställdhet 

och jämställdhetsintegrering riktat till projekt eller andra verksamheter som myndigheten riktar sig till, 

vilket i sig kan ses som ett resultat av arbetet. På några av myndigheternas hemsidor nämns 

jämställdhet endast under rubriker som värderingar eller visioner, något som signalerar ett synsätt på 

jämställdhet som en självklarhet som inte kräver integrerade arbetssätt. Det är tre myndigheter som 

gör ingången till arbetet med jämställdhet synligt för besökaren redan på förstasidan.  

Ett förändringsarbete i den här storleken, som syftar till förbättringar och kvalitetssäkring för 

målgruppen, bör vara av intresse att inkludera i kommunikationen utåt och de externa redovisningarna. 

Särskilt så när dessa 18 myndigheter har verkat som pilotmyndigheter, som i sig indikerar ett visst 

ansvar för spridning och information.  

Lärande exempel och utveckling 

Många myndigheter har gjort kartläggningar där de identifierat könsmönster – men de säger sig 

behöva mer underlag för att kunna fastslå om det är fråga om ojämställdhetsproblem. I den 

bemärkelsen kan många av deras analyser ses som halvfärdiga. Många har genomfört analyser och 

utifrån dessa föreslagit revideringar, men ändringarna är inte genomförda och inte heller alltid 

beslutade om. Frågan väcks kring vad som händer med rekommendationerna som tagits fram utifrån 

analyserna. Det finns en risk att dessa är sidoordnade från verksamheten och därmed inte alltid 

kommer att genomföras.  

Uppdragsgivaren – regeringskansliet – har efterfrågat resultat från myndigheterna. Det framkommer 

redan i uppdraget som sådant, kopplat till redovisningen. Det har från sekretariatet och 

stödverksamheten påtalats att konkreta resultat med tydlig koppling till de jämställdhetspolitiska 

målen knappast kan förväntas efter ett års genomförande. Istället handlar det om en annan typ av 

resultat, hur resultat tolkas. Många av myndigheterna har arbetat med att grundläggande påbörja ett 

förändringsarbete gällande sina rutiner och processer. Det har tagits fram analyser och kartläggningar, 

och kompetensen hos personalen har stärkts. Samordningen och ansvaret för frågan har också blivit 

tydligare.  

En del av myndigheterna försöker hitta egna lösningar på det som ofta kallas perspektivträngsel och 

har försökt väva samman arbetet med andra delar och perspektiv. Det är en intressant aspekt att 

undersöka vidare i hur arbetet påverkas utifrån vilken ingång i arbetet en myndighet väljer. Ingången 

kan förmodas påverka hela angreppssättet och hur problemet tas an. Det samma gäller givetvis även 

angreppssättet och ingången i jämställdhet som sådant, hur jämställdhet och ojämställdhet definieras. 
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Det kan finnas olika uppfattningar om jämställdhet som mål eller medel, och det vävs ibland ihop med 

mångfald, jämlikhet och likabehandling.  

Kommentarer och rekommendationer, lärdomar och slutsatser 

Unik programidé 

JiM-satsningen är på många sätt nyskapande. Sedan jämställdhetsintegrering som strategi infördes för 

över tjugo år sedan har en mängd projekt bedrivits för att få arbetet att fungera och bli kontinuerligt. 

Inriktningen på dessa kan delas in i två kategorier kunskapshöjande insatser och projektmedel. På det 

senare är Hållbar Jämställdhet (HåJ) som bedrevs av Sveriges kommuner och landsting ett gott 

exempel. Under fem år fördelades 250 miljoner till projektverksamhet i kommunsektorn. Vad som 

händer när projektmedlen är slut är kanske ännu för tidigt att uttala sig om men liknande projekt, om 

än i mindre skala, har visat att risken är stor att arbetet avstannar när medlen tagit slut. 

Delegationen för jämställdhet i högskolan är ett exempel på det förra. Genom en omfattande 

rapportproduktion synades akademins arbete med jämställdhet, liksom villkoren inom akademin, 

vilket resulterade i ny kunskap men inte i någon direkt förändring. Ett annat exempel på 

kunskapsproducerande satsningar är Jämi – jämställdhetsintegrering i staten, som också var placerat 

på Nationella sekretariatet för genusforskning. Till skillnad från JiM fanns i Jämi inga utpekade 

myndigheter med egna uppdrag. Till skillnad från samtida HåJ fanns inga projektmedel som kunde 

bidra till myndigheters intresse att delta. Jämi kom därmed att bli ett ännu ett program som genom 

kartläggning och analys kunde bidra med kunskap men inte till direkt förändring. Såväl kunskap som 

projektmedel är verktyg som kan behövas i ett förändringsarbete men när detta används i tillfälliga 

satsningar utan långsiktighet riskerar det att bli kontraproduktivt mot själva idén med 

jämställdhetsintegrering. När projektmedlen är slut och rapporterna klara falnar intresset och allt 

riskerar att återgå till det gamla. 

Det nyskapande i JiMs programlogik var att ansvaret för genomförandet lades på de utpekade 

myndigheterna själva. På så sätt närmar satsningen sig principen för jämställdhetsintegrering där 

ansvaret ska ligga inom den ordinarie strukturen. Genom att uppdraget kom i regleringsbreven 

hamnade också ansvaret direkt på myndigheternas ledningar, något som all tidigare erfarenhet och 

forskning visar är nödvändigt. Som en effekt av detta blev också myndigheternas egna departement 

involverade, inte bara jämställdhetministern och dennes kansli. Det senare inte minst viktigt för att 

skapa långsiktig hållbarhet. Just det politiska ansvaret för och delaktigheten i jämställdhetsintegrering 

som strategi är något som saknats genom åren. 

Om myndigheternas egna uppdrag och ansvar var det ena som var nyskapande så var 

stödverksamheten det andra. Istället för projektmedel gav regeringen myndigheterna bistånd i arbetet 

genom att finansiera ett extern stöd, samt viss del stimuleringsmedel för genomdrivandet. Att arbeta 

systematiskt med jämställdhet är inte oproblematiskt. Ofta saknas kunskap om vad jämställdhet är och 

kan vara, skillnaderna mellan ett personalorienterat arbetet och ett verksamhetsorienterat, liksom 

mellan likabehandling på individnivå och jämställdhetsintegrering av organisationers ordinarie 

verksamhetsprocesser. Det behövs såväl kunskapshöjande insatser, som processtöd och tillgång till ett 

externt bollplank med en kritisk reflekterande blick. På en mer agregerad nivå fick stödfunktionen 

också till uppgift att hålla samman satsningen, sprida erfarenhet och kunskap både mellan 

myndigheterna och utåt, samt vara den samlade länken till uppdragsgivaren – regeringen.  

Sammantaget kan man se att de myndigheter som följt uppmaningen och valt att koppla JiM-arbetet 

nära ledningen också kommit att fokusera på insatser som skulle kunna leda till reell integrering av ett 

jämställdhetsperspektiv. Intresset för ordinarie styrdokument och processer tyder på det. Den 

gemensamma kunskapshöjning som nätverk mellan och möten med myndighetshandläggare kan också 

ses som en högst väsentlig synergieffekt som på sikt skulle kunna säkerställa att jämställdhetsfrågorna 

integreras i till exempel den ordinarie myndighetsdialogen. 
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Men inte så unik 

Om satsningen på en nivå var unik i sin uppbyggnad finns andra delar där den inte var det. Det mest 

slående är tidsbegränsningen. Integrering är en strategi som förutsätter att organisationen ska 

genomsyras av, i det här fallet, jämställdhet. Jämställdhetfrågorna ska finnas överallt i hela 

organisationen på alla nivåer och hanteras av dem som vanligen fattar beslut av olika slag. Av tidigare 

studier och med erfarenhet från tidigare satsningar vet vi att ledningens ansvar för att så ska bli fallet 

är avgörande. Denna insikt delar arbetet med jämställdhetsintegrering med annat förändringsarbete. 

För att bli långsiktigt hållbart vet vi också att tidsbegränsade projekt rikserar att bli kontraproduktiva. 

Om det inte från början finns en plan för, och krav på, hur arbetet ska implementeras i organisationen 

är risken överhängande att både proceser och det engagemang och kunskap som genererats försvinner 

när projekttiden är slut. Framförallt vet vi att förändring tar tid. 

JiM satsningen hade mycket kort tid på sig. Myndigheternas uppdrag kom vid årsskiftet, 

stödorganisationens uppdrag beslutades om därefter. Tack vare goda kontakter med departement och 

förhandsbesked låg ändå Nationella sekretariatet för genusforskning i startgroparna när beslutet kom 

och kunde därför starta med kort varsel. Myndigheternas handlingsplaner skulle vara inne i september 

vilket gav ett drygt halvår att arbeta med 18 myndigheter varav flera med bristfällig erfarenhet av 

tidigare arbete med jämställdhetsintegrering.  

Om planeringstiden för stödfunktionen var kort, liksom tiden för att ta fram handlingsplaner, så var 

genomförandetiden egentligen ännu kortare. Eftersom programtiden bara löpte fram till och med 2014 

kom insatserna att fokusera på sådant som var möjligt att genomföra under ett år. Istället för att 

genomföra de mest optimala insatserna i ett längre perspektiv som skulle gagna hållbarhet blev 

genomförbarhet under programtiden som fick styra. Utöver tidshorisonten kan även stödfunktionens 

dimensionering ha bidragit till detta. 

För att göra handlingsplaner som kan bidra till långsiktig förändring krävs, förutom kunskap om vad 

jämställdhetsintegrering är och kan göra, också noggrann analys av den egna verksamheten och hur 

den kan bidra (eller i utgångsläget inte bidrar) till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. I detta 

arbete krävs både kunskapshöjande insatser, inventering av tidigare insatser, analysarbete och 

planering. I ett optimalt läge torde också dialog med eget departement för att säkerställa att inriktning 

och fokus stämmer med regeringens övriga satsningar vara väsentligt. 

Utöver att det var kort tid avsatt för framtagandet av handlingsplaner var också stödets dimensionering 

liten under denna tid. Även om stödfunkton kom på plats snabbt när beslutet var fattat dröjde det till i 

mars innan första mötet med generaldirektörerna och jämställdhetsministern där stödfunktionen och 

dess roll presenterades. Ett möte som Nationella sekretariatet för genusforskning särskilt bett om för 

att från början klargöra rollfördelning. Tack vara tidigare erfarenhet från bl.a. Jämi visste vi att 

myndighetsledningarnas deltagande och engagemang var avgörande för resultat och genomförande. I 

och med att uppdraget till sekretariatet kom så pass sent, skulle samtidigt en stödfunktion organiseras, 

det direkta arbetet gentemot myndigheterna inledas och ett upplägg för stödinsatser som var tydligt 

avgränsade utformas. 

Stödfunktionen uppgick under första året till 1,3 miljoner och bestod av två personer som skulle bistå 

myndigheterna med det omfattande arbetet att ta fram planer. Under år två, genomförandeåret, ökade 

stödet något. Såväl myndigheternas egna rapporteringar som våra analyser pekar på att mycket hade 

varit vunnet på att lägga mer tid (och stöd) på och under uppstartsperioden. Då hade utbildningar gett 

stor effekt. Konsekvensen av den korta tiden och ett underdimensionerat stöd är också att detta med 

nödvändighet blir mer generellt och inte så myndighetsanpassat som möjligen hade varit önskvärt. 

Under en så här kort programperiod är det av naturliga skäl inte möjligt. 

Om denna satsning är unik på vissa sätt delar den tyvärr andra satsningars erfarenhet om vad som kan 

åstadkommas under korta begränsade tidsperioder. Sammantaget gör det korta tidsperspektivet flera 

saker. Det leder till fokus på vad som är möjligt och görbart istället för vad som vore mest angeläget 

och önskvärt. Initial analys och förankring får stå tillbaka för genomförande av korta insatser som ofta 
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inte leder till varaktig förändring. Vunna erfarenheter hinner inte återkopplas och analyseras på ett 

sådant sätt att de kan bidra till att stärka ett långsiktigt arbete. Att JiM satsningen nu fått en 

förlängning och breddning kan råda bot på detta. Även i JiM2 är dock väldigt kort tid avsatt för 

planeringsperioden. 

Relation myndigheter/stödfunktion/departement 

Till trots mot vad som sagts ovan om hur ett mer långsiktigt tidsperspektiv kunnat höja kvaliteten i 

satsningen kan vi ändå se att programlogiken med egna uppdrag till myndigheterna och en extern 

stödfunktion har många fördelar. En av de mest använda och uppskattade delarna av stödet har varit 

bollplanksfunktionen som tidigt var på plats. Inte minst under arbetet med att ta fram handlingsplaner 

användes detta flitigt. 

Även senare i processen har dock direkt återkoppling och frågor varit återkommande. En del av dessa 

frågor har dock haft mycket lite att göra med stödfunktionens uppdrag och pekar istället mot en 

osäkerhet på vem som har ansvar för vad. Sekretariatet fick till exempel ofta frågor från myndigheter 

som istället borde riktats till regeringen/det egna departementet eller kammarkollegiet när det till 

exempel gällde rekvirering av särskilda medel. Delvis kan detta ha att göra med att många samordnare 

inte hade arbetat med verksamhetsutveckling innan och därmed inte hade kunskap om vilka som gör 

vad. Men utöver det, fanns också en osäkerhet kring vad sekretariatet kunde och inte kunde göra som 

stödorganisation.  

Till det senare kan också stödfunktionens befogenhet gentemot myndigheterna hänföras. Stödet var 

frivilligt och användes också olika av olika myndigheter, vilket på många sätt förefaller rimligt. För att 

kunna dra nytta av vunna erfarenheter, göra systematiska analyser och uppföljningar hade det dock 

varit angeläget att stödfunktionen skrivits in i myndigheternas uppdrag när det gäller till exempel 

återrapportering. Som det nu fungerat har inte stödfunktionen haft mandat att återkoppla på 

handlingsplaner och liknande när så har behövts. Inte heller myndigheternas deltagande i 

spridningsaktiviteter har varit inskrivet i deras uppdrag, vilket förefaller väsentligt inte minst i ett 

pilotprogram. I de flesta fall har detta fungerat ändå men vi kan också se effekter på motsatsen. 

Till de positiva erfarenheterna hör nätverket med myndighetshandläggare. Såväl dessa, som 

myndigheterna själva och stödfunktionen ser goda effekter av hur dessa kontakter kan systematiseras. 

För framtida arbete med jämställdhetsintegrering i statlig sektor kan dessa erfarenheter användas för 

att säkra arbetets långsiktighet. För ett systematiskt arbete med jämställdhetsintegrering krävs inte bara 

ett myndighetsinternt arbete utan lika mycket ett parallellt pågående arbete inom departementen. 

Utöver rena kunskapshöjande insatser handlar det om att systematiskt tillvarata vunna erfarenheter 

som kan förfina och fördjupa framtida arbete. För att underlätta myndigheternas arbete gäller det också 

att tydliggöra vem som har ansvar för vad och vad man förväntas bidra med. I enlighet med själva idén 

bakom jämställdhetsintegrering som strategi handlar det också om att säkerställa att alla nivåer, inte 

minst den politiska och departementala finns med i processen. Detta gäller inte minst i arbetet med att 

konkretisera och bryta ned de jämställdhetspolitiska målen. 

De jämställdhetspolitiska målen som styrinstrument 

Som riktning för arbetet med jämställdhetsintegrering i myndigheterna finns de jämställdhetspolitiska 

målen. Det övergripande målet – Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina 

egna liv – och de fyra delmålen. Såväl det övergripande målet som delmålen befinner sig på en hög 

abstraktionsnivå och måste med nödvändighet brytas ner för att kunna operationaliseras i konkreta 

åtgärder. Jämställdhetsintegrering som strategi förutsätter att detta arbete börjar redan på politisk nivå. 

För att myndigheter ska veta vad som förväntas av dem måste målen med nödvändighet brytas ner på 

politikområdes nivå. 

När så inte sker hamnar ansvaret, inte bara för genomförandet av jämställdhetspolitiken utan också för 

prioriteringar på delvis fel nivå. Detta har fått till följd att jämställdhet ofta blivit en fråga om 

administrativa rutiner och att därmed både maktperspektiv och förändringspotential går förlorade. När 
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jämställdhetsintegrering inte praktiseras fullt ut på den politiska nivån, trycks målen ned obearbetade i 

det byråkratiska systemet där myndigheter förväntas ansvara för uppfyllandet. Myndigheternas 

handlingsutrymme är dock begränsat till den egna verksamheten där de kan uppnå resultat på 

individnivå (bemötande, bedömningar, kommunikation, representationen, etc.) samt bidra till 

kunskapsproduktionen. Det vill säga – myndigheter (och andra organisationer) kan säkerställa att den 

egna verksamheten inte reproducerar ojämställdhet, men bara i begränsad omfattning påverka grunden 

till varför problemen uppstått.  

På detta är Pensionsmyndigheten ett gott exempel (som forskare Ann-Charlotte Callerstig brukar 

använda). När medborgaren väl möter pensionsmyndigheten och det ojämlika pensionsuttaget blir det 

uppenbart är ”skadan” redan skedd. Den sker när olika yrken värdesättas på olika (könsmärkta) sätt, 

hur olika arbeten är (könsmärkt) organiserade i hel- och deltider, vid ojämlikt uttag av 

föräldraförsäkring osv. Pensionsmyndigheten kan till exempel bidra med information av vad olika 

livsval får för konsekvenser, analys av utfall och kunskap om effekterna av rådande ordning men inte 

till direkt förändring av det som de facto påverkar pensionsuttaget. För det krävs andra insatser. 

För andra myndigheter kommer jämställdhetsintegreringsuppdraget vid sidan om andra 

jämställdhetsmärkta uppdrag som att öka kvinnors företagande (som t ex varit fallet för 

Tillväxtverket). När olika uppdrag inte synkroniseras blir de lätt parallella spår i organisationen istället 

för ett samordnat arbete. För den då sittande regeringen var kvinnors företagande ett prioriterat intresse 

– en nedbrytning av det jämställdhetspolitiska delmålet som handlar om ekonomisk makt om man så 

vill. Hade uppdraget att jämställdhetsintegrera verksamheten fokuserat på att säkerställa att kvinnors 

företagande inte missgynnandes i de interna processerna kunde, förmodligen helt andra insatser 

genomförts såväl inom integreringsuppdraget som inom uppdraget rörande kvinnors företagande. 

När målen inte bryts ner på politikområdes nivå och färgas av sittande regeringars politiska intresse 

riskerar målen att bli apolitiska. Olika regeringar använder samma mål utan att omformulera/bryta ned 

dem utifrån sina respektive ideologier. Konsekvensen för myndigheterna blir att de får otydliga 

uppdrag på hög abstraktionsnivå och därmed svårt att leverera resultat. I kombination med korta 

programperioder minskar därmed utrymmet att faktiskt uppnå de mål som det trots allt råder stor 

enighet kring. 

Sammanfattningsvis hade det varit mer optimalt om uppdragen till myndigheterna konkretiserats i 

relation till målen, och följts upp på samma sätt. För att åstadkomma detta förefaller en närmare 

koppling mellan stödet till myndigheterna och det interna departementsarbetet vara avgörande. För 

detta talar inte minst det faktum att de insatser som stödfunktionen initierat vad gäller kontakter 

mellan myndighetshandläggare och myndigheter blivit så uppskattade. Här ser också sekretariatet som 

stödfunktion goda utvecklingsmöjligheter. 

Sekretariatet som stödfunktion 

Till sist några kommentarer om Nationella sekretariatet för genusforskning som organisatorisk 

hemvist för stödfunktionen. Anledningen till att stödfunktionen hamnar på sekretariatet, som är ett 

nationellt uppdrag förlagt till Göteborgs universitet, handlar i grunden om avsaknaden av 

förvaltningsmässig infrastruktur på jämställdhetsområdet. Under senare år har sekretariatet på olika 

sätt kommit att fylla denna lucka, och fler vinster med placeringen av uppdraget har gett sig tillkänna 

under åren som gått. 

För sekretariatet som organisation har JiM-uppdraget varit en av flera bidragande faktorer till att 

verksamheten organiserats om och jämställdhet som kunskapsområde synliggjorts. Som en del av 

detta arbete har också sekretariatets uppdrag förtydligats. Nationella sekretariatet för genusforsknings 

övergripande uppdrag är att öka genomslaget för forskning och kunskap om genus och jämställdhet 

inom akademin och i samhället som helhet. Rent organisatoriskt betyder det att sekretariatet idag 

arbetar med två kunskapsområden – genusforskning och jämställdhet. Dessa områden har skilda 

förutsättning och villkor och det ena är inte en del av det andra. Däremot finns inte minst för 

jämställdhetsarbetet mycket att vinna på en god förankring i och närhet till forskningsbaserad kunskap. 
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Att vara forskningsbaserad innebär dock inte att arbetet måste bli teoretsikt och bortkopplat från 

praktik. Tvärtom, ett framgångsrikt förändringsarbete måste vara tryggt förankrat i ett praktiknära 

arbete men stärks av kritisk reflektion och problematisering. Alltsedan starten har sekretariatet 

beskrivit sig själv som en brygga mellan teori och praktik. Genom till exempel JiM-uppdraget har 

detta fått en konkret och påtaglig prägel. 

Den teoretiska förankringen som har funnits i bakgrunden har bidragit till en både 

praktisk och teoretisk trovärdighet (en av myndigheterna). 

Som relativt liten aktör och mottagare av tidsbegränsade uppdrag uppkommer dock en del problem. 

Detta gäller inte minst när framförhållningen är kort och verksamheten förväntas vara igång från dag 

ett. Bemanning och rekrytering är en strategiskt viktig fråga men också ett väldigt konkret bekymmer - 

det tar tid att få folk på plats. Med längre framförhållning hade såväl rekrytering som planläggning av 

insatser underlättats. Kort projektfinansiering försvårar också långsiktig kompetensutveckling. När 

man inte vet mer än knappt två år fram i tiden minskar möjligheten till långsiktig 

kompetensuppbyggnad. Att JiM2 har ett fyraårigt perspektiv har medfört att nya tillsvidaretjänster 

kunnat utlysas vilket gagnar kompetensförsörjning. En annan bonus var ett redan etablerat samarbete 

med andra aktörer som SKL och länsstyrelserna som bidragit med överföring av såväl kunskap och 

erfarenheter som att de utgjort rekryteringsbas vid anställning. 

Vi kan också påvisa ett ökat intresse från andra aktörer. Det gäller andra myndigheter, universitet och 

forskare såväl svenska som utländska. Det internationella intresset märks också på, och genereras i 

delar, av andra uppdrag som sekretariatet har. I en till stora delar projektfinansierad organisation 

medför det självklart ökad arbetsbelastning men bidrar också till kompetenshöjning som gynnar det 

pågående arbetet.  

Sammantaget är det vår övertygelse att det finns både behov av och fog för en permanent stödfunktion 

för arbetet med jämställdhetsintegrering. Vi menar vidare att denna måste säkerställa en nära koppling 

till såväl forskningsbaserad kunskap som praktiknära erfarenhet. Vi ser också ett behov av att även den 

departementala organisationen, utöver jämställdhetsenheten, har en organiserad samverkan med en 

sådan stödfunktion. Detta inte minst för att på sikt renodla ansvar och befogenheter för alla ingående 

parter. Slutligen ser vi att ett program som JiM genom ett systematsikt arbete skulle kunna generera än 

mer kunskap som skulle kunna vässa det jämställdhetspolitiska arbetet. 

Uppföljning och lärande (följeforskning) 

Slutligen vill vi påtala behovet av att en kvalificerad uppföljning med påföljande spridningsarbete är 

centralt för kvaliteten i enskilda satsningar och uppdrag, och för att arbetet ska ge effekter på sikt och 

också utanför de ingående aktörerna. Kunskapen måste också generaliseras så att den tas till vara inför 

kommande satsningar och uppdrag. Det hade varit önskvärt att uppdragsgivaren ställt tydligare krav 

och tilldelat resurser till en systematisk uppföljning inte minst som JiM-programmet på många sätt är 

både innovativt och nyskapande. 

Därutöver borde tydligare krav på en ”exitstrategi” för det specifika uppdraget, en beskrivning av hur 

resultatet från satsningen ska tas om hand och spridas, funnits från början. Att programmet nu fått en 

fortsättning säkrar delar av detta men inte heller för JiM2 finns dessa krav tillgodosedda. Alla 

satsningar bör få krav på och finansiering till löpande utvärdering, alternativt aktions/följeforskning 

om det rör sig om nya typer av satsningar. Exempel på konsekvenser när 

uppföljning/lärande/spridning inte fungerar: 

 Resursslöseri, varje ny satsning måste vinna egna kunskaper  

 Risk för bristande kvalitet när ett systematiskt lärande saknas, tidigare misstag upprepas och 

tid och resurser utnyttjas inte optimalt 

 Avvecklingsarbetet underskattas och resultaten hinner inte tas om hand när uppdraget 

avslutats 
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En viktig del i spridningsarbetet utgörs av webbportalen Jämställ.nu som finansierats med JiM-medel 

under programperioden. En permanent hemvist och finansiering av Jämställ.nu är central för 

kunskapsutvecklingen och spridningsarbetet inom jämställdhetsområdet. 
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Jämställ.nu  

Organisering 

Jämställ.nu lanserades i december 2009 och drivs idag som en unik samverkanssatsning mellan 

Nationella sekretariatet för genusforskning, länsstyrelserna, Svenska ESF-rådet, Sveriges Kommuner 

och Landsting samt VINNOVA. 

Nationella sekretariatet för genusforskning fick i uppdrag av regeringen att fortsätta den operativa 

driften av Jämställ.nu under 2014, och samverkansparterna träffades i både styrgrupp och arbetsgrupp 

under året och höll kontinuerlig kontakt. Arbetsgruppen träffades vid behov och höll löpande kontakt 

under planeringen inför Almedalsveckan. 

Under 2014 har Jämställ.nu utvecklats gällande både struktur och grafisk profil på initiativ och med 

stöd från SKL. Efter HÅJ fanns behov av en ännu mer strukturerad, uppdaterad och moderniserad 

portal där erfarenheterna från programmet togs till vara. I och med att portalen funnits sedan 2009 

fanns även från sekretariatets sida ett behov av en total renovering. Många små förändringar hade 

gjorts under åren utan ett samlat koncept.  

I samband med att portalen presenterades i sin nya kostym under våren 2014 marknadsfördes sidan 

ytterligare, och information om verksamheten spreds. I slutet av mars bjöd Jämställ.nu in till ett 

lanseringsmingel i SKL:s lokaler och samlade representanter från portalägarna samt 

utbildningsdepartementet, Tillväxtverket, Skatteverket, Vetenskapsrådet samt expertgruppen för JiM. 

Databasen JÄMDA som nås bland annat via Jämställ.nu utvecklades även den under året och gjordes 

mer användarvänlig. 

Utöver de större förändringarna i uppbyggnad och profil så skedde även en del organisatoriska 

förändringar rörande verksamheten under året. Samverkan med övrig kommunikationsverksamhet på 

sekretariatet ökade, vilket bidrog till samordningsvinster istället för dubbelarbete. Skrivande och 

publicering av nyheter på Jämställ.nu fick stor plats, men prioriterades efter hand ned för att ge 

utrymme till arbete med övriga delar på portalen. Lediga jobb och kalendern uppdaterades 

kontinuerligt. Jämställ.nu har också stor närvaro i sociala medier.   

Besökare och användande och användare  

Efter ett större utvecklingsarbete och en ombyggnation av sidan under året så uppstod problem med 

statistikverktyget. Det resulterade i att vi inte kan få fram korrekta mätningar på besök under hela året. 

Däremot kan vi göra några nedslag med jämförelser från åren innan. Om vi jämför besök under mars 

månad så ser vi att trafiken till portalen ökat under åren: 
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Antalet besök i ovan diagram är besök under mars månad respektive år, och har gått från drygt 2500 

besök i mars 2011 till drygt 9500 i mars 2015. 

En hel del av den trafik som kommer till Jämställ.nu kommer via sökmotorer som Google. Jämställ.nu 

hamnar bland toppsidorna vid sökningar på ord som jämställdhetsintegrering och jämställdhet. Vi kan 

se många återkommande ord bland de mest sökta genom åren. Förutom den vanligaste sökningen på 

variationer på Jämställ.nu så återkommer följande sökord frekvent: queerteori, genussystem, 

intersektionalitet, normkritik, värderingsövningar, jämställdhetspolitiska mål, fokusgrupp, 

jämställdhet, 4r, och jämställdhet i myndigheter 

Antalet aktörer i databasen ”Vem gör vad” ökade under 2014 till 96 stycken, och ett arbete att 

marknadsföra databasen kommer att fortsätta. Databasen är tänkt att ge en bild av alla aktörer som 

arbetar med jämställdhet i landet, men kräver en aktiv insats från aktörerna själva. ”Vem gör vad” har 

också bidragit till att möta en annan efterfrågan som alla samverkansparter bakom portalen ofta möter, 

nämligen hänvisning till konsulter, forskare och utbildare. När vi själva inte kan hänvisa till enskilda 

privata aktörer utifrån vår roll som statlig myndighet, så kan databasen vara till hjälp. Där uppger 

nämligen aktörer själva om de använt sig av externt stöd och vem/vilka och till vad. På så sätt kan 

aktörerna även användas som referenser.  

Användarundersökning 
En webbaserad användarundersökning har gjorts under senare delen av våren 2015, som i stora drag 

var utformad på samma sätt som användarundersökningen 2013. Trots flera påminnelser så kom det in 

färre svar i den senare, 134 stycken i jämförelse med 247 stycken. Med tanke på det stora antalet 

besök på portalen (se ovan) är svarsfrekvensen anmärkningsvärt låg.  

Den största gruppen användare, 56 procent, kom från kommunal verksamhet enligt 

användarundersökningen 2013. År 2015 har besökarna från kommuner minskat till 39 procent, och nu 

istället ersatts av besökare från statlig verksamhet (56 procent) som låg på endast 33 procent i den 

tidigare undersökningen. Även besökare från regioner och landsting har minskat från drygt 10 procent 

till 5 procent.  

Besökare som uppger sig besöka portalen minst en gång i veckan har endast rört sig från 19 till 20 

procent, men de som besöker sidan mindre än en gång i månaden har minskat från 32 till 25 procent.  

Det har, enligt undersökningen, blivit tydligare vem som står bakom portalen sedan 2013, men sidan 

uppfattas inte lika välkomnande och lockande till läsning nu som då. Däremot uppfattas materialet 

både användbart, lättläst och begripligt i större utsträckning nu än 2013.  
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I den senaste användarundersökningen frågade vi vad besökarna tyckte om förändringarna med sidan 

som genomfördes då portalen bytte struktur och kostym 2014. Över 57 procent svarar att de tycker 

förändringarna är bra eller mycket bra, och drygt 29 procent svarar mycket eller ganska dåligt. I de 

öppna kommentarerna framkommer mer detaljer kring vad som uppfattas som mindre bra med sidan 

efter förändringarna: 

Jag har svårt att hitta information på hemsidan som den är utformad nu, det känns som 

att den är "dold" bakom flikar som är svåra att komma fram till. 

Tyckte den blev mer anonym och lite svårare att snabbt hitta i. 

Sammantaget är dock besökarna nöjda med sidan, och andelen som tycker portalen är ganska eller 

mycket bra har endast minskat från 84 till drygt 82 procent mellan undersökningarna. Däremot har de 

som anser portalen ganska eller mycket dålig ökat från en till sex procent. Mycket av det kan härledas 

till förändringarna i strukturen. De kritiska kommentarerna kommer att ligga tillgrund för fortsatt 

utveckling. 

Sidan är otroligt värdefull och det är så bra att den verkligen är sidan alla hänvisar till. 

Känns gediget och seriöst. Keep up the good work! 

Jättebra sida. Behövs verkligen. Har gjort det lätt att hänvisa människor till stöd och 

material. Lätt att länka till ett ställe och inte sju... Oerhört viktig i mitt arbete. 

Jättebra!!!!! 

Includegender.org 

Under slutet av 2013 enades styrgruppen för Jämställ.nu om ett namn på den engelska motsvarigheten 

av sidan: includegender.org. En viss del av materialet på den svenska sidan har översatts, men det 

beslutades att inte ha löpande uppdateringar på den engelska sidan så som på den svenska då resurser 

inte tillåtit detta. Ingen av samverkansparterna för Jämställ.nu har något uppdrag om spridning av detta 

slag, vilket försvårar arbetet. Vi har fått en hel del förfrågningar, materialet som tas fram är efterfrågat 

utanför Sveriges gränser, men det är en efterfrågan vi inte haft resurser att möta. Vi har med det inte 

heller lagt några resurser på att sprida information och marknadsföra den engelska sidan, då vi helst 

sett att den utvecklas vidare först.  

Trots det hade includergender.org nästan 380 besök i månaden i genomsnitt under 2014. De flesta 

besöken kom från USA, men även från länder inom EU. De mest populära sidorna är de i 

verktygslådan – olika verktyg och metoder för arbetet med jämställdhetsintegrering.  

Vi tror att includegender.org skulle kunna fungera som en spegel av allt jämställdhetsarbete som 

genomförts och pågår i Sverige, där vi dessutom kan dela med oss av våra erfarenheter, lärdomar, 

framgångar såväl som metoder och verktyg. Det kräver dock mer resurser till anpassning och 

översättning av material samt löpande uppdateringar. 

Spridning 

Portalen har marknadsförts bland annat under alla utbildningar och andra aktiviteter inom JiM, på 

Nordiskt forum i Malmö, under jämställdhetsdagen i Almedalen, och på ESV-dagen med JiM där 

sekretariatet medverkade med en monter. ESV-dagen riktade sig till ekonomiansvariga och controllers 

på statliga myndigheter och det beräknade antalet besökare var 800 stycken. Dessutom har portalen 

löpande marknadsförts via sociala medier så som Facebook och Twitter. Portalen marknadsfördes 

också i samband med övriga evenemang som sekretariatet deltog i/arrangerade. Spridningen av 

Jämställ.nu är också ett ansvar som ligger på samtliga portalägare. 

I och med omstruktureringen av Jämställ.nu gjordes också nya illustrationer och nytt material utifrån 

den nya kostymen, exempelvis nya roll-ups på både svenska och engelska, vykort och pennor. Under 

hösten togs även tygkassar fram som använts vid arrangemang under året. 
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Nyhetsbrev och sociala medier 
Nyhetsbrev från Jämställ.nu går ut första veckan varje månad till 753 prenumeranter. Det finns 

möjlighet att anmäla sig som prenumerant via webbplatsen men också vid arrangemang där 

Jämställ.nu medverkar. Målsättningen med 800 prenumeranter är därmed nästan uppfyllt, och ska 

jämföras med de 430 prenumeranter nyhetsbrevet hade vid början av året. 

Tyngdpunkten i nyhetsbrevet ligger på det material som har publicerats på Jämställ.nu under den 

gångna månaden: nyheter, verktyg och praktiska exempel. Det tipsar också om databaser eller annat 

fast material på webbplatsen. Brevet innehåller även utdrag ur kalendern och information om 

kommande arrangemang, både portalägarnas och andras. 

Jämställ.nu hade 1400 gillare på Facebook vid början av 2014. Uppdateringar skedde löpande, ofta 

flera gånger per dag. Antalet gillare har ökat med ca 1000 stycken och är uppe i drygt 2400 stycken. 

Inläggen delas ofta vidare av andra, och på så sätt marknadsförs sidan vidare. Därmed är 

målsättningen om 3000 följare inte nådd, men på god väg att uppfyllas.  

På Twitter har antalet följare ökat från drygt 650 till drygt 1 300, vilket överskrider målsättningen om 

1000 följare. Ett Instagramkonto har även skapats, vilket idag har drygt 60 följare. Både Twitter och 

Instagram används mest vid publika arrangemang. 

Arrangemang 

Jämställ.nu anordnar inga egna arrangemang i sig, men används som gemensam flagg för arrangemang 

genomförda av de samverkande aktörerna bakom. Bland annat ordnas återkommande aktiviteter under 

Almedalsveckan, och under 2014 gick det under namnet ”Jämställdhetskalaset” i Länsstyrelsens 

trädgård. Under dagen genomfördes åtta seminarier där praktiker, experter, forskare och politiker 

diskuterade de senaste decenniernas utveckling, dagens jämställdhetsarbete och hur det ska leva vidare 

i framtiden. Över 250 personer deltog vid det avslutande seminariet, som uppskattades vara det mest 

välbesökta i Länsstyrelsens trädgård någonsin.  

Alla samverkansparter bakom Jämställ.nu har ett ansvar för spridning i samband med egna 

arrangemang, och Nationella sekretariatet för genusforskning har gjort så i samverkan med JiM-

uppdraget. Bland annat arrangerades en monter under Nordiskt forum i Malmö såväl som på ESV-

dagen tillsammans med JiM. 

Fortsatt utveckling 
Jämställ.nu är ständigt i utveckling. Portalen försöker i största möjliga mån spegla de behov som både 

besökare och samverkansparter har och efterfrågar. Arbetet med strukturen måste ständigt fortsätta då 

mer och mer material ska rymmas på portalen. Utöver egenidentifierade utvecklingsbehov finns input 

från besökarna i de användarundersökningar som gjorts. Den ombyggnation som genomfördes under 

2014 var ämnad att förenkla för besökaren, men uppges istället ibland att ha bidragit till motsatsen. 

Ambitionen är att se vidare på det under 2015.  

Med placeringen på Nationella sekretariatet för genusforskning har ambitionen om att koppla det 

praktiska jämställdhetsarbetet till aktuell forskning stärkts ytterligare. Dessutom har praktiska 

samordningsvinster gjorts i och med samarbetet med övriga kommunikatörer på sekretariatet. 

Kopplingen till databaser och informationsresurser som sekretariatet har tagit fram utreds vidare, och 

för år 2015 är en ny samordnad kalenderfunktion till exempel under utveckling.  

Det finns två utvecklingsområden som inte fått utrymme i arbetet då det kräver mer resurser än 

uppdraget tillåter. Det ena är utvecklingen av innehåll som mer är kopplat till det fjärde 

jämställdhetspolitiska delmålet – mäns våld mot kvinnor. Det andra är utvecklingen av den engelska 

motsvarigheten till portalen includegender.org.  
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Reflektioner och kommentarer  

Historian bakom Jämställ.nu handlar om fyra, sinsemellan olika, organisationer med ett gemensamt 

behov av att samla kunskap om arbete med jämställdhet och kunna förmedla det till olika intressenter. 

Samtliga fyra organisationer hade vid tiden uppdrag på området och såg både ekonomiska, 

arbetsmässiga och kunskapsmässiga fördelar med att samverka. Att denna samverkan bestått och till 

och med utvecklats både innehållsmässigt och med ytterligare en part, är i sig en bedrift. 

Att samverkan bestått bottnar i grunden i det gemensamma behovet och insikten i att man tillsammans 

skapat något unikt som bär också bortanför den egna verksamheten. Därutöver har flexibilitet och is i 

magen spelat stor roll. Inte minst det senare har haft avgörande betydelse då finansieringen av 

verksamheten växlat under åren och aldrig varit säkrad mer än två år i taget.  

En kunskapsportal som Jämställ.nu kräver långsiktig och trygg kompetensförsörjning. Även om 

tekniska webblösningar, gränssnitt och annat är avgörande är verksamheten ingenting utan tillgång till 

kvalificerad kompetens och stark koppling till praktik inom olika sektorer.  

Sedan två år tillbaka har Jämställ.nu varit finansierat inom ramen för JiM-satsningen, därförinnan stod 

medel inom ramen för HåJ på SKL för finansieringen. Rent organisatoriskt är den sedan 2011 förlagd 

till Nationella sekretariatet för genusforskning som ansvarar för driften. De fyra organisationer som 

startade verksamheten ingår i en så kallad styrgrupp. I denna finns sedan 2014 också länsstyrelserna 

med. Styrgruppen har tjänat verksamheten väl och bidragit till gemensamt lärande, samverkan och 

förankring. 

Att bevara denna samverkan är avgörande för portalens framtid. Samtidigt kan vi dock konstatera att 

den koppling som funnits genom specifika uppdrag till dessa myndigheter inte är en stabil grund för 

den framtida driften.  

 Breddat ”ägande” – Vad händer när nya aktörer får uppdrag på jämställdhetsområdet? Ska 

dessa med automatik ingå i styrgrupp? Vem avgör vilka som ska vara med och vilka som inte 

ska vara med? Med alltfler aktörer riskerar samverkan att bli råddigt och otympligt istället för 

konstruktivt och givande. 

 Med fler, och skiftande, aktörer på jämställdhetsområdet behövs nya former för samverkan, 

input, nätverk och kunskapsöverföring.  

 Driften – såväl teknisk utveckling som kvalitetssäkring av innehållet kräver att kvalificerad 

kompetens med närhet till såväl praktisk tillämpning som teoretisk utveckling och som kan 

byggas långsiktigt i organisationen. 

 Finansiering – för att garantera fortsatt drift krävs av portalen behövs en fast finansiering som 

är oavhängig tillfälliga projektsatsningar till olika organisationer.  

De fem så kallade portalägarna har byggt en verksamhet som på många sätt är unik i sitt slag. Så som 

portalen byggts upp fungerar den som en spegel av det arbete som pågår i landet. För internationella 

aktörer är den engelska systersidan includegender.org ett sätt att få inspiration och för Sverige ett sätt 

att sprida ett innovativt arbete. I den utredning som nu ser över jämställdhetspolitikens organisering 

bör såväl den framtida placeringen som finansieringen av jämställ.nu ingå som en strategisk pusselbit. 

Att säkra samverkan mellan olika intressenter måste vara en avgörande del av de överväganden som 

görs. Däremot bör det noga övervägas om inte ”ägandet”, d.v.s. ansvaret, för drift och utveckling bör 

ligga på en aktör i framtiden. 
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