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Inledning 
Regeringen har i ett beslut 2014-12-18, uppdragit åt Nationella sekretariatet för 

genusforskning, Göteborgs universitet, att inom ramen för 

utvecklingsprogrammet jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter, JiM, stödja 

41 myndigheters arbete med jämställdhetsintegrering under 2015-2018. 

(U2014/7490/JÄM). Lägesrapporter ska lämnas årligen och en slutredovisning 

efter uppdragets slutförande. I tillägg fick Nationella sekretariatet för 

genusforskning i ett regeringsbeslut, 2015-05-13, i uppdrag att under 2015 stödja 

regeringskansliets arbete med jämställdhetsintegrering (S2015/3627/JÄM). Denna 

delrapport avser arbetet med JiM och tilläggsuppdraget 2015. 

 

I huvuduppdraget till Nationella sekretariatet ingår att: 

 erbjuda stöd i planering och genomförande av berörda myndigheters 

uppdrag avseende jämställdhetsintegrering, 

 samordna kompetenshöjande insatser, 

 anordna nätverksträffar för erfarenhetsutbyte mellan myndigheter, 

 sprida lärande exempel inom exempelvis god metodutveckling, 

 sammanställa och analysera resultatet av berörda myndigheters arbete, 

 samt att löpande utvärdera uppdraget. 

 

I uppdraget ingår också att: 

 stödet till myndigheterna ska vara verksamhetsanpassat och utformas i 

dialog med berörda myndigheter, 

 samråd ska ske med länsstyrelsernas särskilt sakkunniga för frågor om 

jämställdhet och andra relevanta aktörer, 

 portalen Jämställ.nu ska vidareutvecklas, 

 samt att regeringskansliet  löpande ska hållas informerat om arbetets 

fortskridande. 

 

För att genomföra uppdragen har sekretariatet under 2015 förfogat över totalt 7 

miljoner kronor: 6,7 miljoner i uppdraget att stödja myndigheter inklusive 

utveckling av Jämställ.nu, samt 300 000 kronor i tilläggsuppdrag att stödja arbetet 

på Regeringskansliet (för ytterligare information se den ekonomiska 

redovisningen).  Cirka femton personer har arbetat inom JiM/Jämställ.nu 
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och/eller tilläggsuppdraget under året som gått, ofta i kombination med andra 

arbetsuppgifter, och ibland tillfälligt, fördelat på drygt 6 heltider.   

 

Bakgrund 
Under 2013 och 2014 hade Nationella sekretariatet för genusforskning vid 

Göteborgs universitet i uppdrag från regeringen att utveckla och genomföra 

stödinsatser för 18 myndigheter i deras arbete med jämställdhetsintegrering. Dessa 

deltog frivilligt i verksamheten som pilotmyndigheter, och fick uppdraget om 

jämställdhetsintegrering som en del i sina regleringsbrev inför 2013. 

JIM omfattade då 18 myndigheter - Arbetsmiljöverket, Boverket, Centrala 

studiestödsnämnden, Försvarsmakten, Försäkringskassan, Konstnärsnämnden, 

Kriminalvården, Livsmedelsverket, Musikverket, Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap, Pensionsmyndigheten, Sametinget, Skatteverket, Statens 

institutionsstyrelse, Statens skolverk, Tillväxtverket, Ungdomsstyrelsen 

(nuvarande Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) och 

Vetenskapsrådet. Dessa myndigheter har kommit att kallas JiM 1:or och fick ett 

särskilt uppdrag från regeringen att arbeta med jämställdhetsintegrering under år 

2013 och år 2014. Till programmet knöts Nationella sekretariatet för 

genusforskning för att fungera som en särskild stödfunktion i planering och 

genomförande. Stödet innefattade även samordning av kompetenshöjande 

insatser, anordnande av forum för erfarenhetsutbyte mellan myndigheterna, 

identifikation och spridning av lärande exempel samt sammanställande av resultat 

från berörda myndigheters arbete.  

 

I och med regeringens beslut U2014/7490/JÄM utökades uppdraget med 

ytterligare 23 myndigheter till totalt 41 samtidigt som stöduppdraget till Nationella 

sekretariatet för genusforskning förlängdes till 2018. Syftet är att stärka och 

vidareutveckla statliga myndigheters arbete med jämställdhetsintegrering i 

verksamheten så att den ännu bättre bidrar till att uppnå de jämställdhetspolitiska 

målen. De myndigheter som tillkom och som fick beteckningen JiM 2:or var: 

Arbetsförmedlingen, Brottsförebyggande rådet, Brottsoffermyndigheten, 

Diskrimineringsombudsmannen, Domstolsverket, Folke Bernadotteakademin, 

Folkhälsomyndigheten, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, 

Inspektionen för vård och omsorg, Migrationsverket, Myndigheten för 

tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Myndigheten för yrkeshögskolan, 

Riksutställningar, Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige, SIDA, 
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Socialstyrelsen, Statens konstråd, Statens kulturråd, Statens skolinspektion, 

Universitets- och högskolerådet, Universitetskanslersämbetet, Verket för 

innovationssystem, Åklagarmyndigheten. Under 2015 har stödet således omfattat 

myndigheter som redan 2013 fick sitt uppdrag att arbeta med 

jämställdhetsintegrering samt myndigheter som fick sitt uppdrag under 2015. 

 

Stöd i planering och genomförande av 

berörda myndigheters uppdrag 
I detta avsnitt redovisas de insatser som JiM-stödet har genomfört som en del i 

arbetet med att stödja myndigheterna i planeringen och genomförandet av 

jämställdhetsintegreringsuppdraget.  

 

Konferens: Avstamp #jimställdhet  
Konferensen Avstamp #jimställdhet anordnades den 4 mars. Konferensen vände 

sig i första hand till de myndigheter som tillkom 2015 (JiM 2:or). Varje myndighet 

hade möjlighet att skicka upp till 12 personer. Därefter gavs även myndigheter 

som deltagit i pilotsatsningen (JiM1:or) möjlighet att anmäla sig i mån av plats. 

Intresset för detta var stort. Från JiM 1 var sammantaget 100 och från JiM 2, 156 

deltagare anmälda. (Alla utom två myndigheter anmälde deltagare). I snitt anmälde 

de deltagande myndigheterna 6 personer, men antalet varierade mellan 

myndigheterna, 10 myndigheter anmälde en eller två deltagare medan det fanns 9 

myndigheter som skickade 10 eller fler deltagare.  

 

Konferensens målgrupp var företrädare för ledningsgrupper, samordnare för 

jämställdhetsarbetet, chefer och ansvariga för verksamhetsplanering. 

Jämställdhetsminister Åsa Regnér och föreståndaren för Nationella sekretariatet 

för genusforskning, Kerstin Alnebratt, inledde dagen. Programmet omfattade en 

introduktion till kunskapsfälten genus och jämställdhet samt möjligheten att 

fördjupa sig inom något av områdena: styrdokument, statistik och analys, 

normkritik och intersektionalitet, kommunikation, bemötande eller 

bidragsgivning.  
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I samband med konferensen gjorde sekretariatet en pressinsats som resulterade i 

en artikel i Feministiskt perspektiv, samt en notis som gick ut via TT och därmed 

publicerades i ett stort antal tidningar. 

 

Av de 152 deltagare som svarade på den efterföljande enkäten var de flesta nöjda 

med konferensen, 90 procent av deltagarna gav konferensen 3 och 4 i betyg på en 

fyrgradig skala. Deltagarna värdesatte särskilt bredden i kunskapspassen, den 

praktiska och konkreta nivån på konferensen samt möjligheten att samtala med 

andra myndigheter och ta del av deras arbete. Nedan följer några exempel på 

kommentarer i enkätsvaren. 

 

Jag tycker det var bra att alla höll sig på en konkret praktisk nivå i sina föredrag. Det gjorde 

det relevant för det fortsatta arbetet på myndigheten. 

 

Det var mycket intressant att få ta del av hur andra statliga myndigheter hade arbetat med 

uppdraget, vilka frågor de arbetat med och resultatet. Det är inspirerande att ta del av olika 

tillvägagångssätt i arbetet och det kan då bli lite mer långsiktiga planer i stället för enskilda 

projekt. 

 

Möjligheten till fria samtal mellan passen med representanter från andra myndigheter, gjorde det 

möjligt att jämföra upplevelser, dela tankar och idéer. 

 

Eftermiddagens fördjupningspass fick lite mer varierande omdömen, de flesta 

tyckte att passen var givande men flera efterfrågade också mer konkreta tips och 

ytterligare fördjupning inom ramen för dessa. 

 

Dagen var inte tillräckligt fylld. Fördjupningspassen blev lite ”lösa i konturen”. 

 

Förstår att det blir svårt att rikta sig till så många verksamheter samtidigt men det blir svårt 

att ta med sig något konkret i sitt fortsatta arbete.  

 

Workshop för framtagande av handlingsplan 
I mars genomfördes heldags-workshops för framtagande av handlingsplan vid 

fyra tillfällen. Varje myndighet kunde skicka 2-4 deltagare till ett enskilt tillfälle. 

Under dagen gavs myndigheterna möjlighet att påbörja arbetet med 

handlingsplanen med att identifiera ett nuläge, sätta mål (effekt- och resultatmål) 
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och bestämma aktiviteter och resurser för arbetet. Sekretariatet introducerade en 

mall för skrivande av handlingsplan som ett valfritt hjälpmedel till myndigheterna 

och myndigheterna fick möjlighet att utbyta erfarenheter kring arbetet med 

handlingsplanerna.  

 

Drygt 70 procent av myndigheterna (30 av 42) anmälde sig till någon av dagarna.  

Från JiM 2 anmälde sig 19 av 23 myndigheter och från JiM 1, 10 av 18. Det 

innebär att över hälften av de myndigheter som tillhörde JiM 1 och som redan 

under pilotsatsningen 2013-2015 hade utarbetat en handlingsplan deltog, vilket 

indikerar att det finns ett behov av ett löpande stöd. 

 

Myndigheterna var nöjda med workshopen som helhet och gav den det 

genomsnittliga betyget 3,64 på en fyrgradig skala. Myndigheterna framhöll att det 

var värdefullt att lära av varandra och utbyta erfarenheter. De tyckte också att det 

var bra att workshopen var konkret och relevant för det egna arbetet samtidigt 

som några efterlyste ytterligare hjälp med att identifiera åtgärder och mål. Några 

framhöll också att tempot kunde ha varit lite högre. Nedan följer några exempel 

på kommentarer i enkätsvaren. 

 

Värdefullt att få utbyta erfarenheter med andra myndigheter. Vi har mycket att lära av 

varandra. Utvecklingsarbete är ofta att ta två steg framåt och ett tillbaka, ett uthållighetsprov 

där vi kan stärka och uppmuntra varandra i detta nätverk och med stöd av sekretariatets 

kompetens. 

 

Bra att arbetet skedde på en så konkret och praktisk nivå, vilket gjorde det mycket relevant för 

det egna arbetet.  

 

Konkretisera ytterligare om hur man kan identifiera åtgärder/mål. 

 

Proffsigt genomfört! 

 

Tightare effektivare program att föredra – därav också kortare dag. 

 

Ledningsgruppsträffar 
Av uppdraget framgår att stödet till myndigheterna ska vara verksamhetsanpassat 

och utformas dialog med berörda myndigheter, ett led i detta är de 
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ledningsgruppträffar som varje JiM myndighet erbjuds. Under 2015 var fokus på 

de nytillkomna myndigheternas ledningsgrupper (JiM 2).   

  

Under 2015 besökte nationella sekretariatet 18 av JiM 2:s ledningsgrupper, i vissa 

fall omfattades även en utökad chefsgrupp. Några myndigheter besöktes två 

gånger med olika målgrupper för besöken. De besökta myndigheterna var: 

Arbetsförmedlingen, Brottsförebyggande rådet, Brottsoffermyndigheten, 

Diskrimineringsombudsmannen, Domstolsverket, Folke Bernadotteakademin, 

Folkhälsomyndigheten, Forskningsrådet för hälsa arbetsliv och välfärd, 

Inspektionen för vård och omsorg, Myndigheten för yrkeshögskolan, 

Riksutställningar, Socialstyrelsen, Statens kulturråd, Statens skolinspektion, 

Vinnova, Universitets- och högskolerådet, Universitetskanslerämbetet, 

Åklagarmyndigheten. De fem som inte besöktes hade olika skäl till detta, 

Migrationsverket ställde in bokat besök med hänvisning till hög arbetsbelastning, 

ESF-rådet hade önskemål om en träff med kort varsel och det var därför inte 

möjligt att hitta en tid. Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och 

analyser, SIDA, och Statens konstråd har inte efterfrågat något besök i 

ledningsgruppen. Det genomfördes även tre besök i JiM 1-myndigheters 

ledningsgrupper under 2015. De besökta myndigheterna var: Arbetsmiljöverket, 

Försvarsmakten och Statens institutionsstyrelse.  

 

Av utvärderingen i slutet av året framgår att ledningsgruppträffarna har varit 

viktiga för att förankra, och få en bra start på arbetet. 

 

Mycket viktigt och bra, för att säga inte avgörande för att planen ska förankras och tas på 

allvar. 

 

Det var helt lysande, blev en rivstart på arbetet. 

 

Någon myndighet föreslår ytterligare konkretisering och kopplingar till den egna 

verksamheten som ett sätt att utveckla ledningsgruppträffarna. Tiden för besöket i 

ledningsgrupperna varierade mellan någon timme till som längst en dag. 

Myndigheterna avgjorde själv hur mycket tid de skulle avsätta till 

ledningsgruppträffen. Detta medförde olika möjligheter att gå in på djupet och 

koppla uppdraget till myndighetens verksamhet. Kommentaren ovan kan ses i 

relation till det. En lärdom från detta inför 2016 är därför att JiM-stödet ska ställa 

tydligare krav på ledningsgrupperna att avsätta minst en halv dag för besöket. 
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Handledning och rådgivning via telefon och mail 
Som en del i JiM-stödet har också rådgivning på mail och telefon erbjudits. I 

huvudsak har stödet rört arbetet med att skriva fram handlingsplanen. 

Myndigheterna styrde själva över när de fick återkoppling. De hade möjlighet att 

be om återkoppling under hela processen från workshopen om framtagande av 

handlingsplan fram till fyra veckor innan handlingsplanerna skulle vara inlämnade. 

Myndigheterna har använt sig av denna möjlighet i olika stor utsträckning. I en del 

fall har JiM-stödet läst och kommenterat flera versioner av planen. Det 

förekommer också myndigheter som endast skickat den färdiga planen för 

kännedom.  

 

Av utvärderingen framgår att de som fått återkoppling tycker att det har varit bra, 

givande och konstruktivt. Några efterlyser starkare koppling till myndighetens 

uppdrag och en bättre förståelse för myndighetens begränsningar i uppdraget i 

återkopplingarna från JiM. Detta kan ses som ett uttryck för att det finns 

önskemål om mer kunskapsförmedling och hjälp med problembeskrivningar och 

verksamhetsanalyser än vad som funnits utrymme för inom ramen för JiM-stödet.  

Vikten av att återkopplingen ligger rätt i tiden lyfts också fram som betydelsefullt. 

Detta var emellertid myndigheternas eget ansvar då de själva bestämde tiden 

återkoppling. 

 

Den individuella rådgivningen och särskilt återkopplingen på handlingsplanerna 

har varit mycket tidskrävande och involverat många personer i JiM-stödet. Ibland 

har förfrågan om återkoppling kommit sent i myndigheternas arbetsprocesser, 

ibland när myndigheten har varit nära deadline för handlingsplanens 

färdigställande. JiM-stödet bedömer därför att denna insats har haft en begränsad 

påverkan på myndighetens arbete. Under 2016 kommer därför andra former av 

återkoppling att prioriteras.  

 

Samordning av kompetenshöjande 

insatser  
I detta avsnitt redovisas de insatser som JiM-stödet har genomfört som en del i 

arbetet med att samordna kompetenshöjande insatser.  
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Utbildning i jämställd kommunikation 
En utbildningsdag i jämställd kommunikation, anordnades vid två tillfällen i 

oktober. En liknande utbildning erbjöds 2014 och intresset var större än vad som 

då kunde tillgodoses. Utbildningen vände sig särskilt till personer som arbetar 

med kommunikation på myndigheterna och syftade till att ge en god grund för att 

utveckla myndighetens kommunikationsarbete genom att ge deltagarna ökade 

kunskaper och praktiska tips om hur de kan skriva och tala jämställt, samt hur de 

kan arbeta med genusmedveten bildkommunikation. Varje myndighet hade 

möjlighet att anmäla två personer till något av tillfällena. Sammantaget var 72 

personer anmälda till utbildningen och 32 av 41 myndigheter anmälde sig, 13 från 

JiM 1 och 19 från JiM 2. Utbildningen som helhet fick mycket positiva 

utvärderingar. Över 80 procent tyckte att utbildningen i mycket stor eller i ganska 

stor utstäckning motsvarade deras förväntningar. Detsamma gällde hur de 

uppfattade utbildningens relevans i förhållande till det egna arbetet, där ca 80 

procent tyckte att den var ganska eller mycket relevant. Intresset för utbildningen 

blev också tydligt genom att flera deltagare framhöll att de skulle vilja ha haft mer 

av de olika delarna i utbildningen, mer utbyte mellan myndigheter, mer konkreta 

tips, mer tid för frågor, mer tid för diskussioner, mer fördjupning i den del som 

handlade om text och språk. Att kunskapsnivån på deltagarna var skiftande 

framkom också genom att vissa var nöjda med nivån medan andra tyckte att 

utbildningen hade kunnat vara på en mer avancerad nivå. 

 

Chefsutbildning tillsammans med Länsstyrelsen 

Gotland 
I november anordnades en utbildning på temat: Från plan till genomförande ur ett 

ledningsperspektiv. Syftet med dagen var att skapa erfarenhetsutbyte mellan 

chefer i staten och att samtala om utmaningar och möjligheter med att leda och 

fördela arbetet med jämställdhetsintegrering. Utbildningen vände sig till chefer på 

JiM-myndigheter samt chefer inom Chefsforum för social hållbarhet eller 

motsvarande vid Länsstyrelserna. Både Länsstyrelsen Gotland och Nationella 

sekretariatet för genusforskning medverkade i programmet. 

 

Hälften av JiM-myndigheterna, 20 av 41 var anmälda till utbildningen. Tio 

myndigheter besvarade den efterföljande utvärderingsenkäten.  Dessa gav 
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utbildningen ett lägre genomsnitt än övriga JiM-utbildningar. En majoritet tyckte 

emellertid att utbildningen i mycket stor eller i ganska stor utstäckning motsvarade 

deras förväntningar. Detsamma gällde hur de uppfattade utbildningens relevans i 

förhållande till det egna arbetet, där en majoritet tyckte att den var ganska eller 

mycket relevant. Omdömena kan ses mot bakgrund av att det var första gången 

som denna typ av utbildning anordnades vilket medförde en del utmaningar i att 

definiera målguppens behov och i att samordna planeringen och genomförandet.  

 

Nätverksträffar för erfarenhetsutbyte  
Sammantaget anordnades sex nätverksträffar under 2015, i februari, maj, 

september och november. Tre av träffarna vände sig till alla 41 myndigheter och 

tre till antingen JiM 1 eller JiM 2 separat. Sammantaget erbjöds varje myndighet i 

JiM 1 respektive JiM 2 fyra träffar vardera. Nätverksträffarna har syftat till att 

erbjuda möjligheter för erfarenhetsutbyte mellan myndigheter och att stödja 

myndigheterna i deras arbete med att ta fram av handlingsplaner. De flesta av 

nätverksträffarna har föregåtts av en förberedelseuppgift, t.ex. att ta med 

styrdokument från myndigheten eller att beskriva var i arbetsprocessen 

myndigheten befinner sig samt vilka dilemman och utmaningar myndigheten 

möter i arbetet. Dessa förberedelser har underlättat lärande, gemensamma 

diskussioner och erfarenhetsutbyte mellan myndigheterna. Nätverksträffarna har 

också innehållit olika kunskapspass och kunskapshöjande insatser. Goda exempel 

har också presenterats på nätverksträffarna. JiM-myndigheternas 

myndighetshandläggare var inbjudna till varsin träff med JiM 1 respektive JiM 2. 

 

De flesta myndigheter har prioriterat nätverksträffarna. Alla myndigheter har 

deltagit vid minst två tillfällen. 31 av de 41 myndigheterna, d.v.s. ungefär 75 

procent har anmält sig till alla, eller alla utom en träff. Det finns en grupp, om ca 

10 myndigheter dvs., 25 procent som endast anmält sig till en eller två träffar. 

Nätverksträffarna har inte utvärderats separat. Men av den utvärdering som 

sändes ut i början av 2016 och som gäller det samlade intrycket av JiM-stödet 

framgår att nätverksträffarna är den aktivitet som myndigheterna själva uppger har 

varit till mest stöd i arbetet med jämställdhetsintegrering. En del myndigheter 

efterfrågar mer riktade insatser på träffarna anpassade efter myndigheternas 

verksamhetsområden och hur långt de har kommit i arbetet. 
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Myndighetshandläggarna  
JiM-stödet medverkade vid tre tillfällen då myndighetshandläggarna 

sammankallades av jämställdhetsenheten vid utbildningsdepartementet. Vid det 

första tillfället i februari presenterades det stöd som erbjuds. I maj var fokus på 

återrapporteringen av pilotsatsningen, och i november var syftet med träffen att 

redogöra för tidigare forskning om jämställdhetsarbete och ge handläggarna 

verktyg för att bedöma kvaliteten i handlingsplanerna. Myndighetshandläggarna är 

strategiskt viktiga aktörer i kontakten mellan regeringskansliet och myndigheterna 

och därför bjöds handläggarna även in till en nätverksträff. Myndigheterna 

uppskattade möjligheten att sitta tillsammans med sina myndighetshandläggare 

och diskutera och ta upp konkreta frågor. 

 

Generaldirektörerna   
 JiM-stödet deltog när jämställdhetsministern sammankallade generaldirektörerna 

till ett möte i anslutning till konferensen, Avstamp: #jimställdhet den 4 mars. 

Mötet rörde regeringens förväntningar på resultaten av de uppdrag som 

myndigheterna fått i sina regleringsbrev för 2015. JiM-presenterade det stöd som 

erbjuds. Det var stor uppslutning och alla myndigheter var representerade. Även 

statssekreteraren var med. Ett par av JiM 1:orna presenterade sitt arbete och 

delgav sina erfarenheter. 

 

Verksamhetsanpassat stöd utformat i 

dialog med berörda myndigheter 
Nationella sekretariatet för genusforskning har vinnlagt sig om att utforma stödet 

i dialog med berörda myndigheter och så verksamhetsnära som möjligt. Under 

2015 mer än fördubblades antalet myndigheter från 18 till 41 vilket har medfört 

en utmaning i att upprätthålla ett verksamhetsanpassat stöd. Myndigheterna har 

erbjudits besök i ledningsgrupperna och individuell rådgivning och stöd per 

telefon och mail. Under nätverksträffar och andra aktiviteter har ambitionen varit 

att anpassa innehållet efter olika myndigheters behov t.ex. genom 

gruppindelningar med likande myndigheter och genom att be myndigheterna 

förbereda arbetsuppgifter innan utbildningstillfället för att kunna arbeta 

verksamhetsnära i utbildningarna.  
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Samråd med länsstyrelsernas särskilt 

sakkunniga  
Det sker ett löpande utbyte mellan alla parter i samverkan kring Jämställ.nu, där 

bl.a. Länsstyrelsen ingår. Utöver det deltar JiM/Jämställ.nu på sakkunnigas i 

jämställdhet ordinarie möten två gånger per år. De sakkunniga blev även, som 

referensgrupp, inbjudna till nätverksträff i JiM under våren, till vilket flertalet 

kom, samt till en nätverksträff på hösten var Juno Blom, utvecklingsledare vid 

Länsstyrelsen Östergötland, och regeringens nya särskilda utredare i frågor som 

rör mäns våld mot kvinnor inbjuden för att tala om sin utredning. Till samma träff 

var också Landshövdingen på Gotland, tillika jämställdhetsutredningens utredare, 

Cecilia Schelin Seidegård, inbjuden att tala, Utöver det har sekretariatet samverkat 

med Länsstyrelsen i tidigare nämnda utbildningsinsats för chefer.  

 

Löpande information till 

Regeringskansliet 
JiM-stödet har haft en nära och löpande kontakt med jämställdhetsenheten. 

Planering av aktiviter har skett i dialog med regeringskansliet och det har varit 

värdefullt att ha möjlighet att diskutera målgrupper och inriktning på aktiviter.  

Under året har sekretariatet även haft tilläggsuppdraget att stödja arbetet med 

jämställdhetsintegrering i regeringskanslitet vilket har medfört att kontaktytorna 

med regeringskansliet har ökat (se nedan).  

 

Vidareutveckling av portalen 

Jämställ.nu  
I uppdraget ingår att fortsätta utvecklingen med samverkansportalen Jämställ.nu. 

Jämställ.nu är en samverkan mellan Nationella sekretariatet för genusforskning, 

länsstyrelserna, Svenska ESF-rådet, Sveriges Kommuner och Landsting samt 

Vinnova. Utöver dagliga uppdateringar av innehållet på portalen (exempelvis 

nyheter, metoder, exempel) så finns även Jämställ.nu i sociala medier.  

Under året har portalen haft över 85 000 besök fördelat på drygt 55 000 

användare, vilket är en ungefärlig ökning på 10 procent från året innan. 
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Användarna är utspridda över hela landet, men med en övervikt på storstadslänen 

som tillsammans står för över 60 procent.  

 

Under tidigare år har både innehåll och besökare dominerats av kommuner och 

landsting, men i och med arbetet med JiM har detta jämnats ut då Jämställ.nu i 

hög grad marknadsförs gentemot myndigheterna. Jämställ.nu används som ett 

verktyg i JiM-arbetet. Sedan JiM-uppdragets början har särskilda sidor funnits på 

Jämställ.nu som handlar om uppdraget, och även inloggningssidor för 

medverkande myndigheter. På de sistnämnda samlas allt från kontaktlistor till 

inbjudningar och presentationer från träffar och utbildningar. Här finns också de 

olika JiM-myndigheternas jämställdhetsuppdrag och handlingsplaner. De 

lösenordsskyddade sidorna flyttar i april 2016 till genus.se. Myndigheterna 

uppskattar portalen och uppger i utvärderingen att det material som finns på 

Jämställ.nu är den del av stödet som har varit till mest konkret hjälp i 

integreringsarbetet.  

 

Under 2015 har, utöver det löpande arbetet med uppdateringar av praktiska 

exempel och nyheter, också en ny sektion om forskning om jämställdhet 

utvecklats. Det är nu även möjligt att ta del av aktuella avhandlingar med 

jämställdhet som ämnesord. Dessutom har sektionerna lediga jobb och kalendern 

utvecklats. Arbetet med Jämställ.nu har under året påverkats av 

personalomsättningar och frånvaro, men har från 2016 en ny person på plats att ta 

ansvaret för portalarbetet.   

 

Jämställ.nu har en engelsk, men mer begränsad motsvarighet – includegender.org. 

Denna sida har byggts upp på samverkansparternas egna initiativ, då intresset för 

jämställdhetsarbetet är stort ute i världen, och vi får många internationella 

förfrågningar om JiM och jämställdhet. På grund av begränsade resurser och 

uppdrag så har dock sidan inte uppdaterats och utvecklats på samma sätt som den 

svenska, och inte heller marknadsförts i någon större utsträckning. Trots detta har 

sidan under 2015 haft över 11 500 besök fördelade på drygt 9 500 användare. De 

länder som dominerar i besöksstatistiken för året är Ryssland och USA.  

Under året som gått har styrgruppen för Jämställ.nu träffats vid tre tillfällen. Två 

av dessa var vanliga styrgruppsmöten och det tredje tillfället var gemensamma 

utvecklingsdagar, lunch till lunch. Jämställ.nu anordnade en heldag under 

Almedalsveckan i residensets trädgård, och slog besöksrekord för trädgården. 

Dagen gick under titeln ”Den jämställdhetspolitiska utmaningen” och bjöd på 
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inslag från praktik, forskning och politik, bl.a. den då pågående 

jämställdhetspolitiska utredningen.  

 

Spridning och lärande exempel 
För att öka den löpande informationen till samordnarna upprättades ett särskilt 

JiM-brev under år 2015. Brevet skickades ut en gång under året men planeras att 

framgent skickas ut ungefär en gång i månaden. JiM-brevet är ett nyhetsbrev, med 

information om kommande aktiviteter inom stödet, tips och nyheter om 

jämställdhetsintegrering samt annat relevant material.  

 

Det finns ett stort intresse för allt som händer i JiM, både från aktörer i Sverige 

och utomlands. JiM-stödet får ständigt förfrågningar om att komma på besök och 

att medverka vid olika arrangemang för att berätta om JiM. Under året har 

erfarenheter från arbetet presenterats bland annat på Gender Summit i Berlin 

(återkommande internationell konferens om forskning och innovation), vid besök 

i Norge för representanter från regeringen och för Barne-, ungdoms og 

familiedirektoratet (Bufdir) i Norge, för Nordiska ministerrådet och på 

Europarådet i Strasbourg.  

 

Utifrån våra erfarenheter och kunskaper i JiM fick sekretariatet ett uppdrag att 

hålla en endagsutbildning på Europarådet i jämställdhetsintegrering under hösten. 

Utbildningen föregicks av en mindre kartläggning av Europarådets arbete med 

bäring på jämställdhet. Ytterligare uppdrag om liknande utbildningsinsatser har av 

sekretariatet genomförts för Nordiska ministerrådet, där just erfarenheterna från 

arbetet med JiM varit i forkus. JiM har även delgett sina erfarenheter och 

kunskaper till både jämställdhetsutredningen och till Riksrevisionen i deras arbete.  

 

Inom JiM produceras handledningar på olika teman som är relevanta för 

myndigheterna. Dessa utvecklas och uppdateras kontinuerligt. Under 2015 har 

ytterligare två handledningar, en om remissarbete och en om bemötande tagits 

fram. Handledningarna sprids bl.a. annat genom publicering på Jämställ.nu. 

Dessutom har flertalet av handledningarna översatts till engelska och finns 

tillgängliga på includegender.org. Under senare delen av året genomfördes 

intervjuer med de myndigheter som deltagit i JiM sedan starten, i pilotomgången. 

Intervjuerna förmedlar exempel på det arbete som pågår på myndigheterna, och 

kommer att presenteras och spridas via framförallt Jämställ.nu under 2016.  
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Sekretariatet skriver löpande nyheter om relevanta aktiviteter som sker inom JiM-

stödet på genus.se. Nyheterna översätts till engelska och sänds ut via sekretariatets 

ordinarie kommunikationskanaler, såsom nyhetsbrev och sociala medier. 

Hashtaggen #jimställdhet används i sociala medier för aktiviteter och nyheter som 

berör JiM.  

 

Tilläggsuppdraget att stödja arbetet 

med jämställdhetsintegrering i 

regeringskansliet 
Under året fick Nationella sekretariatet vid Göteborgs universitet också i 

tilläggsuppdrag att stödja regeringskansliets eget arbete med 

jämställdhetsintegrering (regeringsbeslut S2015/3627/JÄM). Inom ramen för 

detta arbete har ingått ett flertal insatser för olika målgrupper riktade såväl till den 

politiska organisationen som till tjänstemannaorganisationen. Som ett underlag till 

arbetet med Feministisk regering bistod sekretariatet med kommentarer och 

analys av konkretiserade BP-mål relaterade till de jämställdhetspolitiska målen. 

 

Därutöver har sekretariatet deltagit i planering och genomförande av ett antal (sex 

stycken under året) workshops riktade till olika målgrupper i regeringskansliet. 

Flertalet av dessa har haft konkretisering av jämställdhetspolitiska mål i fokus och 

hur det kan stärka JiM-myndigheternas arbete. Vid en särskild workshop riktad till 

kommunikatörer och pressekreterare gavs en förkortad variant av den utbildning 

av jämställd kommunikation som också ges till myndigheterna. 

 

Löpande utvärdering av uppdraget 
De flesta av JiM-stödets aktiviteter har utvärderats i samband med genomförd 

aktivitet. Under början av 2016 sände JiM-stödet även ut en enkät till 

myndigheterna, mottagare var samordnarna för jämställdhetsintegreringsarbetet. 

36 av 41 myndigheter har besvarat enkäten vilket ger en svarsfrekvens på 89 

procent. Enkäten bestod av två delar där den första delen var en utvärdering av 

det stöd som Nationella sekretariatet erbjudit inom ramen för JiM. Resultaten som 

gäller enskilda aktiviteter har redovisats ovan under varje aktivitet. I detta stycke 
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redovisas svaren på de mer övergripande frågorna. Den andra delen av enkäten 

rör myndigheternas eget arbete. Resultaten av denna del redovisas under rubriken 

”Sammanställning och analys av resultatet av berörda myndigheters arbete”. 

 

Av de samordnare som har svarat på utvärderingsenkäten uppger 88 procent att 

stödet är engagerat, 80 procent att det är pedagogiskt, 76 procent att stödet är 

tillgängligt, 71 procent att det är strukturerat, 74 procent väl avvägt och flexibelt, 

62 procent lyhört (betyg 4 och 5 på en femgradig skala). Den samlade 

erfarenheten av stödet är således positiv men har sjunkit något i förhållande till 

pilotomgången. Detta kan vara ett uttryck för att det inte har varit möjligt att vara 

lika tillgänglig, väl avvägd, flexibel och lyhörd när antalet myndigheter har 

fördubblats, vilket bland annat inneburit att antalet verksamhetsområden har ökat 

men också spridningen på myndigheternas egna erfarenheter av, och kunskaper 

om, jämställdhetsintegrering. Dessutom har verksamheten under 2015 varit 

inriktad på att hjälpa de nya JiM-myndigheterna (JiM 2) att komma i gång med sitt 

arbete vilket medfört att det inte varit möjligt att erbjuda samma omfattning på 

stödet till JiM1 som vid uppstarten av dessa myndigheters JiM-arbete.  

 

De som inte utnyttjat stödet i så stor utsträckning uppger olika anledningar till 

detta. En del myndigheter haft egna verksamhetsutvecklare eller experter som 

arbetat med jämställdhetsintegrering eller har arbetat med egna skräddarsydda 

utbildningar. Att myndigheten inte kommit igång med arbetet, bristande tid och 

resurser vid omorganisering eller byte av samordnare är andra orsaker till att 

myndigheterna inte tagit del av stödet i så stor utstäckning. Det förekommer 

också att myndigheter aktivt valt bort de delar av stödet som känts minst relevanta 

för myndigheten. En del samordnare uppger också att myndigheten hade kunnat 

ta del av stödet i större utsträckning men att efterfrågan inte funnits på 

myndigheten, t.ex. i ledningsgruppen. 

 

Sammanställning och analys av 

resultatet av myndigheternas arbete 
Myndigheternas handlingsplaner lästes och analyserade av en arbetsgrupp inom 

JiM i början av 2016. Den utvärderingsenkät som sändes ut i början av 2016 

innehöll också frågor om myndigheternas eget arbete. Svaren på dessa frågor samt 
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några av huvudpunkterna i analysen från läsningen av handlingsplanerna redovisas 

nedan.  

 

Aktiviteter under 2015 
Av diagrammet nedan framgår att framtagande av handlingsplan var den 

vanligaste aktiviteten som myndigheterna ägnade sig åt under 2015, 95 procent av 

JiM 2 och 82 procent av JiM 1 gjorde det. Detta är föga förvånande eftersom 

myndigheterna hade detta i uppgift. Samtidigt kan noteras att JiM 1 redan tidigare 

under pilotomgången har tagit fram en handlingsplan. Frågan är om detta 

indikerar att myndigheterna har börjat om i sitt arbete snarare än att arbeta vidare 

utifrån den framtagna planen. Kartläggning och analys är också en aktivitet som 

myndigheterna uppger att det ägnade sig åt i stor utstäckning, 65 procent totalt, 53 

procent av JiM 1 och 68 procent av JiM 2. Den tredje vanligaste aktiviteten var 

information och spridningsinsatser, 56 procent totalt, 47 procent av JiM 1 och 58 

procent av JiM 2. Därefter kommer verksamhetsutveckling, t.ex. utveckling av 

arbetssätt och styrning, 41 procent av samtliga myndigheter ägnade sig åt det. Här 

finns relativt stora skillnader mellan JiM 1 och JiM 2. Av de myndigheter som fick 

uppdraget 2015, JiM 1 är det endast 21 procent som uppger att de arbetar med 

verksamhetsutveckling, vilket kan förstås mot bakgrund av att de i är i början av 

sitt uppdrag och detta arbete ännu inte påbörjats. Bland JiM 2:orna är det 

betydligt fler, 59 procent som uppger att de ägnar sig åt verksamhetsutveckling. 

Samtidigt innebär det att mer än 40 procent av myndigheterna svarar att de inte 

ägnar sig åt verksamhetsutveckling inom ramen för JiM, vilket kan tyckas 

anmärkningsvärt eftersom jämställdhetsintegreringsuppdraget så tydligt är riktat 

på kärnverksamheten. 

 

Ungefär en tredjedel av alla myndigheter ägnar sig åt utbildningsinsatser (31 

procent), 41 procent av JiM 1 och 21 procent av JiM 2. 18 procent av JiM 2 och 1 

procent av JiM 1 ägnar sig åt fördelning av bidrag, en siffra som kan förstås emot 

bakgrund att inte alla myndigheter har detta i sitt uppdrag.  

 

Det är ganska vanligt att myndigheterna anlitar andra externa aktörer än JiM-

stödet, såsom t.ex. forskare och konsulter, närmare hälften, 46 procent, uppger att 

de gör det. Utbildningsinsatser samt kartläggning och analys är de vanligaste 

arbetsuppgifterna för externa aktörer, 33 respektive 25 procent av myndigheterna 

har anlitat sådan hjälp. Några myndigheter har tagit hjälp av externa aktörer vid 



 
 

 

20 

 

verksamhetsutveckling (10 procent) och några vid information och spridning (6 

procent). Det förekommer också att myndigheter har tagit hjälp med att ta fram 

sin handlingsplan, vilket några få myndigheter uppger. 

 
Diagram 1. Aktiviteter 2015 

Procent (%) av myndigheter som ägnat sig åt en viss aktivitet 

 
Källa: JiM, enkät februari 2016 

Varje myndighet kan ha ägnat sig och flera aktiviteter vilket gör att staplarna inte summerar 

till 100 procent. 

 

Samordnarens placering i myndigheten 
I JiM-satsningens pilotdel som påbörjades 2013 fanns en förvirring kring 

uppdraget och vad det faktiskt handlade om. Flera myndigheter uppfattade det 

som en personalfråga och delegerade uppdraget till HR och personalfunktioner i 

organisationen där det i vissa fall stannade kvar. Detta har ändrats till 2015. 

Fortfarande förekommer det att samordnaren för myndighetens 

jämställdhetsintegrering finns på personalavdelningen men detta är den minst 

vanliga placeringen. (17 procent av myndigheterna).  En knapp tredjedel av 

myndigheterna, 31 procent uppger att samordnaren finns i ledningsgruppen, 

respektive som chef i linjen. Det vanligaste är emellertid att ha en samordnare 

som finns i en stöd- eller stabsfunktion, 41 procent. Av kommentarerna i enkäten 

framgår dock att många av dessa finns nära ordinarie chefer eller ledning genom 
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t.ex. placering i ledningskansliet eller som verksamhetsstöd till avdelningschefen. 

28 procent av myndigheterna har samordnare som finns på en funktion för 

utveckling och analys, t.ex. som utvecklingsledare.  

 

Diagram 2. Samordnarens placering i myndigheten 

Procent (%) av myndigheter  

 
Källa: JiM, enkät februari 2016 

 

Personalresurser avsatta för samordningsuppdraget 
En fråga som ställdes i enkäten var hur stora personalresurser som avsatts för 

samordningsuppdraget. Det vanligaste är att avsätta upp till 25 procent av en 

heltidstjänst, lite mindre än hälften av myndigheterna, 44 procent uppger att de 

gör det. 28 procent av myndigheterna avsätter 30-50 procent för samordning av 

JiM-uppdraget. Endast en liten del av myndigheterna avsätter mer än en halvtid i 

personalresurser. 11 procent avsätter 50-75 procent av en heltid och 3 procent av 

myndigheterna uppgeratt de avsätter en heltidtjänst eller mer för samordning av 

jämställdhetsintegreringsuppdraget. Det är värt att notera att 16 procent av 

myndigheterna inte vet eller inte har svarat på frågan. Flera myndigheter uppger 

dessutom att tiden för samordnarens uppdrag har varit som störst under 

framtagandet av handlingsplanen för att därefter minska. Detta innebär att de 

kommer att ha mindre resurser för samordning av arbetet vid själva 
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implementeringen och genomförandefasen än vid framtagandet av 

handlingsplanen. 

 

Diagram 3. Personalresurser avsatta för samordningsuppdraget i procent 

(%) av heltid 

Procent (%) av myndigheter 

 
Källa: JiM, enkät februari 2016 

 

 

Utmaningar i arbetet med jämställdhetsintegrering 
En annan fråga i enkäten rörde vad som har varit de största utmaningarna i 

arbetet med jämställdhetsintegrering. Att formulera bra aktiviteter, resultatmål och 

effektmål är det som de flesta myndigheter upplevt som den största svårigheten i 

arbetet. 67 procent av myndigheterna uppger att det har varit en utmaning. Att 

koppla den egna verksamheten till de jämställdhetspolitiska målen tycker också 

många myndigheter är svårt, 36 procent uppger det. Det är inga stora skillnader i 

hur JiM 1 och JiM 2 svarar i dessa frågor.  Myndigheternas svar vittnar om att 

genus, jämställdhet och förändringsarbete är kunskapsområden. Det krävs 

kunskap och analys för definiera problemställningar och aktiviteter.  

 

Förhållandevis många tycker också att det är en utmaning att se hur jämställdhet 

är relevant i den egna verksamheten, en knapp tredjedel, 29 procent svarar det. 
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Här finns en skillnad mellan myndigheterna. Av de som varit med sedan 2013 

svarar hela 41 procent att det är en utmaning att se hur jämställdhet är relevant 

medan endast 16 procent av JiM 2 tycker det. Det är möjligt att detta är en 

konsekvens av att JiM 1 har kommit längre i integreringsarbetet och därmed stött 

på nya utmaningar när jämställdhet ska implementeras i verksamheten. 

 

JiM 1 rapporterar också i högre utstäckning än JiM 2 att det finns ett bristande 

intresse och engagemang (29 procent för JiM 1 jämfört med 16 procent för JiM 2) 

samt att det har varit svårt att genomföra de planerade aktiviteterna (30 procent 

för JiM 1 i jämförelse med 5 procent för JiM 2). Denna skillnad kan förstås utifrån 

att JiM 2 som fick sina uppdrag 2015 sannolikt inte har kommit lika långt i arbetet. 

Det är möjligt att denna siffra kommer att stiga eftersom fokus under 2015 har 

varit på att ta fram handlingsplanen medan implementeringen för JiM 2 påbörjas 

2016. 

 

När det gäller organisering och genomförande uppger 28 procent av 

myndigheterna att det är en utmaning att nå ut med information om arbetet i 

organisationen. Detta kan ställas i relation till att det flesta myndigheter avsätter 

mindre än 50 procent av en heltidstjänst för samordning samtidigt som flera av 

myndigheterna är stora och en del även geografiskt spridda. På en del 

myndigheter har de ansvariga samordnarna har bytts vilket myndigheterna tycker 

har varit en utmaning (19 procent). Detta tyder på att integreringsarbetet 

fortfatande är personbundet.   
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Diagram 4. Utmaningar i arbetet med jämställdhetsintegrering 

Procent (%) av myndigheter 

 
Källa: JiM, enkät februari 2016 

 

En knapp femtedel, 18 procent, svarar att arbetet flyter på bra och att de inte har 

stött på några svårigheter. Det betyder att över 80 procent tycker att arbetet med 

jämställdhetsintegrering av verksamheten har varit utmanande på olika sätt. Här 

finns en intressant skillnad mellan myndigheterna. Det är endast JiM 2-

myndigheter som svarat att de inte mött på några svårigheter utan att arbetet flyter 

på bra, 32 procent av JiM 2:orna svarar det medan ingen av myndigheterna i JiM 1 

gör det. De myndigheter som varit med sedan 2013 svarar också att de i något 

större utsträckning än JiM 2 har stött på öppet motstånd och ifrågasättande, 18 

respektive 5 procent. 

 

Det är väl dokumenterat inom forskningen att jämställdhetsarbete innebär 

komplexa förändringsprocesser, som både får stöd och stöter på motstånd i 

organisationer och ur detta perspektiv är myndigheternas respons inte 

uppseendeväckande (Höök 2001, Linderholm 2011, Pincus 2002). Det motstånd i 

arbetet som JiM 1:orna rapporterar om ska därför inte tolkas som tecken på 

utebliven framgång utan kan snarare ses som ett kvitto på att förändringsarbetet 

är igång.  

 

De utmaningar som myndigheterna själva rapporterar om i enkäten framträder 

också vid läsningen av handlingsplanerna. Många handlingsplaner innehåller 
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starka partier men det är få som lyckas med helheten: att skriva fram en 

problembeskrivning, anlägga ett jämställdhetsperspektiv på kärnverksamheten och 

sätta resultatmål och effektmål för verksamheten samt att identifiera aktiviteter 

som kan bidra till denna måluppfyllnad. Många myndigheter saknar också en 

tydlig problembeskrivning för det egna verksamhetsområdet. Det framgår i många 

fall inte om myndighetens arbetssätt och processer bidrar till ojämställdhet och i 

så fall på vilket sätt, eller vad som är problemet som myndighetens 

jämställdhetsarbete ska lösa. Utan en ordentlig problemanalys blir det svårt att 

formulera relevanta mål och åtgärder. Detta visar sig t.ex. genom att det är ganska 

vanligt förekommande att jämställdhetsintegrering skrivs fram som ett mål i sig 

istället för en strategi för att uppnå jämställdhet, dvs. målet är att myndigheten ska 

bli jämställdhetsintegrerad istället för att jämställdhetsintegrering beskrivs som 

medlet eller vägen att nå uppsatta mål. Det är också relativt vanligt att mål 

beskrivs i termer av jämställdhet, t.ex. att verksamheten, kommunikationen eller 

dylikt ska bli jämställd utan att det närmare beskrivs vad detta innebär, vilket gör 

det svårt att veta vad som avses och också att avgöra om eller när detta mål är 

uppnått. 

 

Det finns emellertid myndigheter som har goda problembeskrivningar när det 

gäller det samhällsområde inom vilket myndigheten verkar.  Däremot kan det vara 

svårt att få en uppfattning om hur myndighetens handlingsutrymme ser ut i 

relation till det problem de beskriver, dvs. vilket utrymme det finns inom 

myndighetens kärnuppdrag att motverka det samhällsproblem de har beskrivit. 

Det finns stora skillnader i myndigheternas uppdrag, allt ifrån inspektionsuppdrag 

till främjande och information. Myndigheterna har därmed också olika 

kontaktytor med omgivande samhälle och medborgare. Myndigheternas uppdrag 

är att arbeta mot de jämställdhetspolitiska målen men den skiftande karaktären på 

myndigheternas uppdrag ger mycket olika utgångspunkter för detta arbete. En del 

myndigheter presenterar genomarbetade problembeskrivningar men det framgår 

sedan att kärnuppdraget ger väldigt begränsade möjligheter att ta sig an de 

problem som beskrivs i planen. För en del myndigheter blir det svårt att adressera 

problemen som de skrivs fram i de jämställdhetspolitiska målen. Modellen att utgå 

ifrån de jämställdhetspolitiska målen i integreringsarbetet blir för en del 

myndigheter svårt eller begränsande.  Trots detta förhåller sig de flesta 

myndigheter till de jämställdhetspolitiska målen men många får svårt att 

operationalisera dessa i den egna verksamheten. För många myndigheter framstår 

steget från den egna verksamheten till de jämställdhetspolitiska målen som mycket 
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stort. Myndigheterna brottas med frågor kring vad jämställdhetsintegrering 

betyder för den egna myndigheten och på vilken nivå olika mål ska sättas. Det blir 

tydligt att jämställdhetsintegrering blir olika saker beroende på vad myndigheten 

har för uppdrag. Dessa dilemman som myndigheterna möter i sitt arbete visar på 

komplexiteten i jämställdhetsintegreringsarbete (Lindholm 2011).  

 

En större politisk viljeinriktning uttryckt som nedbrutna mål, per 

sakområde/departement skulle sannolikt hjälpa myndigheterna att prioritera 

åtgärder. Det framgår också av utvärderingarna att myndigheterna har satt stort 

värde på de tillfällen då de har haft möjlighet att träffa och diskutera problem och 

prioriteringar tillsammans med sina myndighetshandläggare. En bättre 

återkoppling och uppföljning från respektive departement är en uttrycklig önskan 

från myndigheterna. En bra dialog med regeringskansliet och en efterfrågan på 

resultat hjälper myndigheterna i arbetet. Återkoppling på utfört arbete är viktigt 

och ger tydliga signaler om frågans prioritet. Det aktualiserar också frågan om vad 

det får för konsekvenser om myndigheter har skrivit en bristfällig plan. Vad JiM- 

stödet erfar har endast en myndighet fått komplettera sin plan. JiM-stödets 

bedömning är att fler planer än så skulle vara betjänta av en ytterligare 

bearbetning. 

 

Myndigheternas behov och önskemål 

samt JiM-stödets vidareutveckling 
Myndigheternas önskemål överstiger vida de resurser som finns inom ramen för 

JiM-stödet.  Myndigheterna har behov av och önskar ett mycket 

verksamhetsanpassat stöd. I den sammanställning och analys av myndigheternas 

arbete som gjorts inom ramen för denna delrapport har det blivit tydligt hur olika 

myndigheternas förutsättningar för jämställdhetsintegrering ser ut. De har arbetat 

olika länge med frågan, har olika kunskapsnivå och verksamheterna är olika stora. 

Vidare har myndigheterna olika typer av kärnverksamhet och uppdrag och olika 

kontaktytor med omgivande samhälle. Detta gör att det krävs ett omfattande 

arbete för att formulera vad jämställdhetsintegrering betyder på den egna 

myndigheten, hur problembilden ser ut och vilka mål och metoder som bäst 

lämpar sig i det egna arbetet. Detta framgår genom att myndigheterna själva 

efterlyser olika typer av riktade och verksamhetsnära satsningar såsom: 
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 Särskilda satsningar för myndigheter som hör till samma departement eller 

som arbetar med liknande frågor. 

 Handledning och stöd anpassat efter den egna myndighetens behov. 

 Möjligheter att utbilda hela personalen. 

 Större möjligheter att skicka chefer på utbildning. 

 Besök på den egna myndigheten och diskussion om satsningen utifrån 

myndighetens verksamhet. 

 Hjälp från stödet att utveckla kopplingarna mellan de 

jämställdhetspolitiska målen och de politikområden som myndigheterna 

verkar inom. 

 Utbildningar i b.la. handläggning och ärendehantering ur ett 

jämställdhetsperspektiv. 

 Fler nätverksträffar. 

 Vägledning kring hur myndigheterna ska följa upp aktiviteter och mål. 

 Stöd och hjälp med att hitta konsulter, utbildningsföretag och forskare. 

 

För JiM-stödet är det en utmaning att möta dessa behov när det totala antalet 

verksamheter 2016 uppgår till 60 st, (59 myndigheter + en organisation med vissa 

myndighetsuppdrag). 

 

Under slutet av 2015 och början av 2016 har JiM-stödet fortsatt och förstärkt ett 

systematiskt arbete med lärande, reflektion och metodutveckling inom JiM-stödet. 

Vi har påbörjat ett strukturerat ”samkunskapande” där vi i stödet kan diskutera 

dilemman och frågeställningar som vi möter i arbetet. En del i metodutvecklingen 

är att hitta nya former för strategiska indelningar av myndigheter för att underlätta 

att de kan lära och ta stöd av varandra i arbetet. Metodstödet på webb-portalen 

Jämställ.nu är uppskattat av myndigheterna och en fortsatt utveckling och 

uppdatering kommer att ske under 2016. En annan aktuell fråga är hur JiM-stödet 

ska prioritera bland etablerade och nytillkomna myndigheter. Nytillkomna är i 

stort behov av stöd för att komma igång med verksamheten samtidigt som det är 

viktig att JiM inte blir ett ”uppstatsstöd”, inte minst mot bakgrund av JiM 1:ornas 

minskade nöjdhet med stödet och de ökade utmaningar i arbetet som de 

rapporterar om. För att möta de behov av ytterligare hjälp med nulägesanalys och 

problemformulering som identifierats i utvärderingen av myndigheternas arbete 

har JiM-stödet vidareutvecklat en frågeguide för jämställdhetsintegreringsarbetet. 
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Workshopen för framtagande av handlingsplan har omarbetats och materialet för 

ledningsgruppsträffar har uppdaterats. Även handledningarna har uppdaterats. 

 

 

 

Klara Regnö 

Ek. dr., Utredare 
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Göteborg 31 mars 2016  Bilaga 1 till rapportering Dnr V2014/1011 
 
 

Budget 
 
 

JiM inkl. Jämställ.nu (U2014/7490/JÄM) 

  JiM Jämställ.nu Summa 

Intäkter       

Bidrag 5 125 000  1 575 000  6 700 000  

Övriga intäkter 320 000    320 000  

Summa intäkter: 5 445 000  1 575 000  7 020 000  

        

Kostnader       

Löner och sociala avgifter       

Löner 2 941 000  905 000  3 846 000  

Summa: 2 941 000  905 000  3 846 000  

        

Kostnader för kontor, resor och revision       

Kontorskostnader 176 000  53 000  229 000  

Resekostnader 212 000  62 000  274 000  

Revisionskostnader 0  0  0  

Summa: 388 000  115 000  503 000  

        

Övriga kostnader       

Konsultkostnader/språkgranskning 140 000  74 000  214 000  

Konferenskostnader (arrangemang) 491 000  29 000  520 000  

Indirekta kostnader (OH) 1 320 000  385 000  1 705 000  

Övriga kostnader 169 000  67 000  236 000  

Summa:  2 120 000  555 000  2 675 000  

        

Summa kostnader 5 449 000  1 575 000  7 024 000  
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Stöd till Regeringskansliet (S2015/3627/JÄM) 

  JiM Summa 

Intäkter     

Bidrag 300 000  300 000 

Summa intäkter: 300 000 300 000  

      

Kostnader     

Löner och sociala avgifter     

Löner 212 000  212 000  

Summa: 212 000  212 000  

      

Kostnader för kontor, resor och revision     

Kontorskostnader 9 000  9 000  

Summa: 9 000  9 000  

      

Övriga kostnader     

Indirekta kostnader (OH) 79 000  79 000  

Summa:  79 000  79 000  

      

Summa kostnader 300 000  300 000  
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Om sammanställningen 
Denna bilaga är en sammanställning av myndigheternas handlingsplaner för 

jämställdhetsintegrering som lämnades in till Regeringskansliet i oktober och 

november 2015. I sammanställningen har aktiviteter grupperats efter typ, men 

detta med reservation då det handlar om tolkningar och överväganden. Listorna 

på aktiviteter kan inte heller garanteras fullständiga, men ger ändå en bild av vad 

som ska genomföras under de kommande åren på myndigheterna.  

Grupperingen av aktiviteter underlättar för stödverksamheten att se gemensamma 

inriktningar, uppmuntra till samverkan och samarbeten och bidrar till möjlig 

identifikation av metoder och lärande exempel. 

Det är stora variationer i hur detaljerade myndigheterna är i sina beskrivningar av 

både problem och aktiviteter, och även gällande nivå på mål. Detta resoneras mer 

kring i rapporten. 

Sist i denna bilaga presenteras en uppställning av hur myndigheterna kopplar sitt 

arbete till de jämställdhetspolitiska målen.  

 

 

Arbetsförmedlingen 
IDENTIFIERAT PROBLEM 

En förutsättning för jämställd arbetsmarknad är att kvinnor och män har tillgång 

till arbetsmarknadspolitiska program och insatser på lika villkor. Ändå tar män del 

av alla Arbetsförmedlingens stödinsatser i högre utsträckning än kvinnor. Det 

gäller till exempel lönestöd, deltagande i offentligt skyddat arbete, instegsjobb, 

nystartsjobb och arbetsmarknadsutbildning.  

Kvinnor deltar i arbetsmarknadsutbildning i lägre grad än män och utbildningarna 

har lägre genomsnittlig kostnad. Kvinnor får även arbete i lägre utsträckning än 

män efter avslutad utbildning. Analysen av arbetspraktik visar att skillnaderna är 

stora gällande vilka branscher som kvinnor och män fick arbetspraktik inom. 

Arbetspraktik tycks dock bidra till att bryta könsuppdelningen på 

arbetsmarknaden då det inom flera mansdominerade sektorer är en betydligt 

högre andel kvinnor i arbetspraktik jämfört med arbetsmarknaden generellt. 

Inom etableringsuppdraget är mönstret likartat som för de andra arbetssökande, 

det vill säga en mindre andel kvinnor än män arbetar eller deltar i 

arbetsmarknadspolitiska program. Det är även en betydligt lägre andel kvinnor än 

män som arbetar efter att de lämnat etableringsuppdraget. 
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JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅL 

Delmål 2, men även 1 och 3. 

 
MÅL 

Arbetsförmedlingen bidrar till ekonomisk jämställdhet genom att 

arbetsmarknadens förbättrade funktionssätt kommer kvinnor och män till på ett 

likvärdigt sätt. Det ska nås genom att kvinnor och män ska ha tillgång till 

förmedlings- och programverksamheten på lika villkor. 

 
AKTIVITETER 

Styrning och uppföljning 
o Målen i Strategisk planering för jämställdhetsintegrering av Arbetsförmedlingen 2016-

2018 ska nås genom att aktiviteter planeras, resurssätts, genomförs och följs 
upp inom ramen för myndighetens ordinarie verksamhetsplaneringsprocess.  

o Avdelningar/staber/regioner ska ansvara för att inom ramen för 

verksamhetsplaneringen årligen ta fram aktiviteter som bidrar till att 

Strategisk planering för jämställdhetsintegrering av Arbetsförmedlingen 

2016-2018 genomförs. Avdelningar/staber/regioner ska fokusera på att 

genomföra insatser inom sina respektive sakområden. 

o Ledningsstaben ska ansvara för samordningen av uppföljningen av 

effektmål. Detta eftersom uppföljningen ska samordnas inom ramen för 

resultatdialogerna och arbetet med årsredovisningen. 

o Ledningsstaben och analysavdelningen ska ta fram ett sätt att följa upp 

effektmålet inom ramen för Arbetsförmedlingens nya struktur för 

uppföljning. Det ska ersätta målen som är framtagna utifrån nuvarande 

styrkortet. 

o Ledningsstaben ska stämma av aktuell situation för genomförande av 

handlingsplanen med ledningsgruppen i och med resultatdialogerna. 

o Förmedlingsavdelningen ska årligen följa upp indikatorer. Uppföljningen 

av indikatorer ska användas som underlag till verksamhetsplaneringen. 

Organisation och organisering 
o Styrgruppen för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet ska fungera 

som ett verktyg i att samordna myndighetens arbete med 

diskrimineringsgrunderna. Ansvarsfördelningen i förhållande till arbetet 

med jämställdhetsintegrering ska förtydligas i Generaldirektörens 

arbetsordning. 



 
 

 

5 

 

o En funktion ska inrättas för att utveckla metoder som ska stödja 

genomförandet av planen. 

o Ledningsstaben ska ansvara för att samordna genomförandet av 

handlingsplanen. 

Kompetens på sikt 
o Arbetsförmedlingen ska identifiera kompetens inom jämställdhet och 

jämställdhetsintegrering som en nyckelkompetens i myndighetens 

övergripande kompetensförsörjningsplan. 

o Avdelningar/staber/regioner ska planera i sina årliga kompetensplaner för 

vilken kompetens som de är i behov av för att kunna genomföra 

aktiviteterna i handlingsplanen. 

Kommunikation 
o Kommunikationsavdelningen ska upprätta en kommunikationsplan för 

implementeringen av jämställdhetsintegrering som strategi. Syftet är att 

göra uppdraget känt och ge det ökad legitimitet bland chefer och 

medarbetarna. Eventuellt behov av att upprätta en kommunikationsplan 

för respektive aktivitet i handlingsplanen ska delegeras till respektive 

ansvarig avdelning/stab/region. 

 
SAMVERKAN OCH KOPPLING TILL ANDRA MYNDIGHETER 

ESF-rådet. Har ansvarig funktion för horisontella principer på Internationella 

staben.  

 

Arbetsmiljöverket 
IDENTIFIERAT PROBLEM 

Inom arbetslivet saknar kvinnor oftare än män möjlighet att påverka sin 

arbetssituation. Att påverka sin arbetssituation är en nyckelfaktor för att undvika 

allvarlig stress och kvinnor är överrepresenterade när det gäller stressrelaterade 

arbetsskador. På arbetsplatser har kvinnor oftare en högre sjukfrånvaro än män. 

Kvinnor tar större ansvar för obetalt arbete och tar ut merparten av 

föräldrapenningen. Detta bidrar till att kvinnor i många fall får sämre 

löneutveckling med svagare ställning på arbetsmarknaden. Kvinnor som grupp 

tjänar mindre än män som grupp, vilket påverkar pensionen negativt. 

Deltidsarbete är vanligare bland kvinnor och fler kvinnor än män har en otrygg 

ställning på arbetsmarknaden.  
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Det arbetsrelaterade våldet är ett växande problem. Det drabbar främst 

yrkeskategorier där många kvinnor arbetar. Det är vanligare att kvinnor blir utsatta 

för våld eller hot om våld i arbetet, och det är betydligt vanligare att kvinnor, 

särskilt yngre, utsätts för trakasserier på grund av kön än män.  

 

JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅL 

Alla delmål, men med tonvikt på delmål 2.  

 
MÅL 

Skapa förutsättningar för att färre kvinnor och män, flickor och pojkar, dör, 

skadas och drabbas av ohälsa i arbetet.  

 
AKTIVITETER 

Styrning och uppföljning 
o Ska identifiera vilka aktiviteter och beslut som bedöms ha störst påverkan 

ur ett jämställdhetsperspektiv. 

Organisation och organisering 
o Införa stödfunktion (jämställdhet, mångfald och tillgänglighet). 

Kompetens på sikt 
o Ta fram kompetensutvecklingsplan. 

o Integrera jämställdhet i introduktionsutbildning. 

o Integrera jämställdhet i tillsynsutbildning. 

Kartläggning och analys 
o Ta fram och analysera könsuppdelad statistik. 

Kommunikation 
o Genusgranska språk och bilder i externt material.  

Bemötande 
o Utvärdera bemötande inom svarstjänsten. 

Metoder, verktyg och goda exempel 
o Utveckla verktygslåda och metodbank. 

 
SAMVERKAN OCH KOPPLING TILL ANDRA MYNDIGHETER 

Vill utveckla samverkan med andra inspekterande myndigheter inom JiM.  
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Boverket 
IDENTIFIERAT PROBLEM 

Finns ej med i handlingsplanen.  

 
JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅL 

Ingen koppling till specifikt mål.  
 

MÅL 

o Boverkets verksamhet bedrivs så att den ger likvärdig nytta för alla 
medborgare oberoende kön. 

o Att Boverket i sin kommunikation bidrar till att nå de 
jämställdhetspolitiska målen. 

o Uppnå en tillämpning av regelverken som är lika för alla oavsett kön. 
o Ny kunskap som på bästa sätt bidrar till att nå de jämställdhetspolitiska 

målen.  
 

AKTIVITETER 

Styrning och uppföljning 
o Fortsätta jämställdhetsintegrera de processer som ännu ej genomlysts. 
o Fortsätta bearbeta och förankra modellen för en jämställdhetsintegrerad 

remisshantering. 
o Komplettera processerna i verksamhetsledningssystemet med 

statistikhantering. 
o Fullfölja jämställdhetsintegrering av processerna i 

verksamhetsledningssystemet för konsekvensutredningar i samband med 
föreskrifter, allmänna råd och större regeringsuppdrag.  

o Analysera Boverkets styrdokument och policys ur ett jämställdhets- och 
ett intersektionellt perspektiv. 

Kompetens på sikt 
o Återkommande kompetensutveckling för chefer och övriga medarbetare i 

jämställdhetsintegrering av verksamheten genom påbyggnadsutbildningar. 
o Återkommande utbildning i jämställdhet och statistik för medarbetarna. 
o Utbildning i genusvetenskap genomförs vid introduktion av nyanställda 

chefer och övriga medarbetare.  

Kartläggning och analys 
o Komplettera Boverkets tre basenkäter (plan- och byggenkäten, 

bostadsmarknadsenkäten och miljömålsenkäten) med frågor om 
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jämställdhet samt kvalitetssäkra enkätanalyserna så att 
jämställdhetsperspektivet finns med i relevanta delar. 

o Värdegrundsarbetets koppling till arbetet med jämställdhetsintegrering 
analyseras i syfte att ta vara på möjliga synergieffekter.  

o Analys av resultat i enkät om ”Allmännyttan”.  
o Analys av könsfördelning bland intygsgivare (granskar ekonomiska planer 

för bostadsrättsföreningar och bedömer om bostadsprojekt är ekonomiskt 
hållbara). 

o Undersöka arbetet för jämställdhet inom byggsektorn.  
o Fortsätta undersöka lagen om bostadsanpassningsbidrag och om den 

tillämpas lika för alla.  
o Undersökning kring ökat kvarboende och omhändertagande i det egna 

hemmet.  
o Undersöka offentliga byggnaders inomhusmiljöer ur ett 

jämställdhetsperspektiv (till exempel förskolor, skolor, bibliotek, 
träningsanläggningar, etc.). 

Kommunikation 
o Ta fram en intern kommunikationsplan för jämställdhetsintegrering i 

Boverkets kärnverksamhet.  

o Frukostmöten om jämställt språk och jämställt bildspråk.  

Bemötande 
o Att under en period genomföra en analys av Svarstjänsten, där någon med 

genusvetenskap är ”medlyssnare” vad avser jämställdhet och genus. 

Bidragsgivning 
o Analysera Boverkets ansökningsblanketter för stöd och bidrag ur ett 

jämställdhetsperspektiv. 

Metoder, verktyg och goda exempel 
o Komplettera befintliga checklistor i verksamhetsledningssystemet så att de 

uppfyller kraven för ”Jämställda och normkritiskt granskade 
arrangemang.” 

o Ta fram ett material om jämställdhetsintegrering, intersektionalitet, och 
normkritiskt tänkande för enhetscheferna, som stöd i deras diskussioner 
på enheterna. 

Övrigt utvecklingsarbete 
o Återkommande dialog om innebörden av att ”inta ett 

jämställdhetsperspektiv” i samband med verksamhetsårets start, nytt 
regleringsbrev. 
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o Att inom ”PBL Kompetens” belysa jämställdhetsperspektivet, närmast i 
arbetet med effektiv och kvalitativt god kommunal översiktsplanering 
enligt plan- och bygglagen och för barns och ungas utemiljö.  

o Bygga upp och vidareutveckla erfarenheter om jämställda offentliga 
miljöer.  

o Följa upp utvecklingen av 3-4 projekt från ”Tryggt och Jämnt” som 
handlar om planeringsprocessen, ur ett jämställdhetsperspektiv.  

o Exempelsamling om förtätning av bebyggelse ska ha 
jämställdhetsperspektiv och intersektionellt perspektiv.  

o Initiera tävling om jämställt byggande (med Sveriges Arkitekter). 
o Jämställdhetsaspekten beaktas i vägledning för kommunernas arbete med 

riktlinjer för bostadsförsörjningen.  
 

SAMVERKAN 

Länsstyrelserna, SKL, Sveriges byggindustrier, Byggnads, Byggcheferna, Sveriges 
Arkitekter,  

 

Brottsoffermyndigheten 
IDENTIFIERAT PROBLEM 

 

Myndigheten har identifierat en rad områden där det är okänt om resultatet av 

myndighetens arbete är likvärdigt för kvinnor och män, pojkar och flickor. 

Problem kopplade till verksamheten och jämställdhet ska identifieras i det 

fortsatta arbetet. De lyfter bland annat fram hur det kan innebära stora 

påfrestningar (ekonomi, hälsa) inom livets alla området att bli utsatt för brott, och 

särskilt om där är en nära relation till gärningsperson.  

 
JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅL 

Delmål 4. 

 
MÅL 

o Målet är att säkerställa att utfallet av det arbete som bedrivs vid 

myndigheten blir likvärdigt för kvinnor och män, flickor och pojkar.  

o Det arbete som bedrivs vid myndigheten ska bidra till ekonomisk 

jämställdhet och en jämn fördelning av omsorg och ansvar mellan kvinnor 

och män.  

o Personer som kommer i kontakt med myndigheten ska få den information 

de är i behov av och ett likvärdigt bemötande oavsett kön och ålder. 
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o Det arbete som bedrivs vid myndigheten ska bidra till att uppnå delmål 

fyra i jämställdhetspolitiken, att mäns våld mot kvinnor ska upphöra, 

genom forskning, information, utbildning och ersättning. 

 
AKTIVITETER 

Styrning och uppföljning 
o Jämställdhetsintegrera mall för projektplan, verksamhetsplan och övriga 

styrdokument. 

o Ta fram rutiner för framtagande, revision och uppföljning av 

myndighetens interna styrdokument. 

Utbildningsinsatser 
o Arrangera temadagar om mäns våld mot kvinnor och barn. 

Kartläggning och analys 
o Se över betalningsplaner med könsperspektiv. 

o Kartlägga behov av könsuppdelad statistik i ärenden och utveckling av 

statistikhanteringssystem. 

o Framtagande och analys av statistik, brottskadeärenden, samt omprövade 

och ändrade beslut. 

o Olika kartläggningar över kontakter med myndigheten, åtgärder efter 

analys. 

o Kartläggning av inkomna och beviljade forskningsansökningar, huvud- 

och medsökande.  

o Undersöka hur stor andel forskningsmedel till projekt med syfte att öka 

kunskapen om mäns våld mot kvinnor.  

Kommunikation 
o Granskning och utveckling av webbsida och material.  

Bidragsgivning 
o Undersöka möjlighet till krav på könskonsekvensanalys i utlysningar. 

o Se kartläggning och analys (kartläggningar ansökningar och andel 

fördelade medel). 
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Metoder, verktyg och goda exempel 
o Utveckling av lärarhandledning (till ”Liten”) så det har ett 

jämställdhetsperspektiv (ett redskap för pedagoger i samtal med flickor 

och pojkar). 

Övrigt utvecklingsarbete 
o Utveckla mall för utvärdering av temadagar och utbildningar, och åtgärder 

utifrån resultat av utvärderingar. 

 

Brottsförebyggande rådet 
IDENTIFIERAT PROBLEM 

Män är överrepresenterade i brottsligheten.  

Det finns en manlig norm i forskningen om brott som gör att kvinnor 

erfarenheter kan osynliggöras, vilket försämrar möjligheterna att anpassa 

kriminalvård och brottsofferarbete efter kvinnors behov.  

 

 
JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅL 

Delmål 1 och 4.  

 
MÅL 

o Utifrån Brås statistikproduktion ska Brås målgrupper ges en mer fullödig 
statistisk bild där likheter och skillnader beträffande brott och utsatthet 
mellan män och kvinnor, pojkar och flickor tydliggörs. Detta kan i sin tur 
ge underlag för exempelvis prioriteringar och val av insatser.  

o Målet är att våra målgrupper arbetar utifrån jämställdhetsperspektiv inom 
sina respektive områden genom att vi tar fram underlag, verktyg och 
kunskap där sådana perspektiv beaktas. Rättsväsendet, inklusive det lokala 
brottsförebyggande arbetet, ska beakta likheter och skillnader mellan 
könen och behöver kunna bemöta detta där så är påkallat.  

o Brå ska medverka till att ett jämställdhetsperspektiv integreras i det lokala 
brottsförebyggande arbetet. 

o Brås kommunikation präglas av ett jämställdhetsperspektiv. Det innebär 
att Brås målgrupper får kunskap, inte bara i analysnivå utan också i ord- 
och bildval med mera, så att dessa ges verktyg att arbeta i linje med de för 
verksamheten relevanta jämställdhetspolitiska målen. 
Jämställdhetsintegrationen ska leda till att både män och kvinnor ska 
kunna tillgodogöra sig den information som Brå publicerar, liksom att 
både kvinnor och män lyfts fram i kommunikationen. 
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AKTIVITETER 

Styrning och uppföljning 
o Införliva jämställdhetsperspektiv i verksamhetsplaneringsprocess och 

uppföljning, inkl. årsredovisning. 

o Utveckling av jämställdhetsperspektiv i riktlinjer och rutiner. 

o Projektplansmall utvecklas så det tas ställning till jämställdhet i uppstart av 

projekt. 

Organisation och organisering 
o Tre medarbetare spetsutbildas för att fungera som internt stöd.  

Kompetens på sikt 
o Utveckla introduktionsutbildning för nyanställda med jämställdhets-

integrering. 

Utbildningsinsatser 
o Kompetenshöjande insatser för personalen, grundläggande för alla, och 

anpassade för olika funktioner/personer. 

Kartläggning och analys 
o Undersöka möjligheter att könsuppdela identifierade polisanmälda 

hatbrott. 

o Särskilt uppmärksamma mäns våld mot kvinnor i analyser av NTU-

empirin. 

o Initiera särskilda projekt om att studera kvinnor och flickors brottslighet. 

Kommunikation 
o Utveckla kommunikationsstrategin utifrån jämställdhet. 
o Se över och åtgärda kommunikation på webb och i annat material.  
o Ta fram skrivråd, jämställdhetsperspektiv i skrivandet. 
o Jämn fördelning av män och kvinnor som föreläsare vid arrangemang så 

långt det är möjligt, be föredragshållare att inkludera genusperspektiv, 
samt säkerställa att kringaktiviteter inte innehåller budskap som befäster 
könsstereotyper.  

o Könsuppdelad statistik ska synliggöras bättre, i redovisning, rapporter och 

på webb. 
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Bidragsgivning 
o I samband med ekonomiskt bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 

och utvärdering av sådant arbete ska mottagarna i ansökan och i 
slutrapporterna visa hur de resonerat kring jämställdhetsperspektivet vid 
val av insatser, alltid redovisa hur insatsen omfattat män respektive 
kvinnor och uppge eventuella skillnader i resultat avseende kön. 

Metoder, verktyg och goda exempel 
o Verktygslåda utvecklas för intranätet. 

Övrigt utvecklingsarbete 
o Initiera särskilt projekt om mäns våld mot kvinnor, och lyfta fram det i 

andra projekt. Den tidigare studien där NTU-modulen om våld i nära 
relationer användes bör upprepas. 

o Jämställdhet ska integreras i pågående FUR-arbete. 

o Frågeformulär ska utvecklas så att kön synliggörs gällande brottstyper över 

år. 
 

SAMVERKAN OCH KOPPLING TILL ANDRA MYNDIGHETER 

Domstolsverket, Åklagarmyndigheten, Kriminalvården och 
Brottsoffermyndigheten, samt övriga myndigheter inom rättskedjan.  

 

Centrala studiestödsnämnden 
IDENTIFIERAT PROBLEM 

Myndigheten har hittat små skillnader i hur myndigheten bedömer kvinnor och 

mäns skäl till bristande studieresultat. I övrigt saknas en problembeskrivning. 

 
JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅL 

Delmål 2. 

 
MÅL 

o CSN ska ha en jämställd ärendehantering, där våra kunder får en likvärdig 

bedömning inom rimlig tid, oavsett kön.  

o CSN ska ha ett jämställt bemötande, så att våra kunder får tillgång till 

information och service på ett likvärdigt sätt, oavsett kön.  

o CSN ska ha ett jämställt perspektiv i sin roll som expert på de studerandes 

sociala och ekonomiska villkor, så att vi kan bidra till att sprida kunskap 

som kan användas för att minska ojämställdheten i samhället.  
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AKTIVITETER 

Styrning och uppföljning 
o Se över planeringsförutsättningar, så som styrdokument.  

o Införa ett jämställdhetsperspektiv på kvalitetsuppföljning. 

Kompetens på sikt 
o Fortsatt utveckling av webbaserade utbildningar. 

Kartläggning och analys 
o I uppföljningssystemet har kön som parameter lagts till. Eventuella 

skillnader i handläggningstider behöver analyseras ytterligare. 

o Genomföra analys av ärenden som utreds för misstänkta bidragsbrott, för 

att se på könsskillnader. 

o Jämställdhetsanalys av kundundersökning. 

Kommunikation 
o Ta fram en kommunikationsplan för arbetet.  

o Utveckling av intranätet för spridning av information om arbetet. 

Bemötande 
o Se kartläggning och analys (kundundersökning). 

Övrigt utvecklingsarbete 
o Utveckla metod- och frågeställningar från tidigare mall om medlyssning ur 

ett jämställdhetsperspektiv. 
o Utveckla jämställdhetsperspektivet i egna rapporter 

 
SAMVERKAN OCH KOPPLING TILL ANDRA MYNDIGHETER 

Deltar i nätverk kring jämställdhetsintegrering i högskolor och universitet.  

 

Diskrimineringsombudsmannen  
IDENTIFIERAT PROBLEM 

Det finns löneskillnader mellan kvinnor och män i samhället.  

Anmälningar som rör diskrimineringsgrunden kön handlar ofta om graviditet, 

föräldraledighet eller sexuella trakasserier.  

 
JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅL 

Alla delmål. 
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MÅL 

o DO:s arbete bidrar till att kunskapen om sambandet mellan 
diskriminerande strukturer och individuella kränkningar tillämpas.  

o DO bidrar till att fler nyckelaktörer tar större ansvar för att främja lika 
rättigheter och möjligheter.  

o DO:s dialog med civila samhället bidrar till att arbetet för att främja lika 
rättigheter och möjligheter stärks.  

o DO kännetecknas av en effektiv verksamhet, en god arbetsmiljö och ett 
professionellt medarbetar- och ledarskap.  

 
AKTIVITETER 

Styrning och uppföljning 
o Översyn av könsuppdelad statistik och analys i årsredovisningen.  

Utbildningsinsatser 
o Utbildningar i samtalsmetodik. 

o Kompetensutveckling för medarbetare. 

Kartläggning och analys 
o Genomlysning av myndighetens analysarbete och medverkan/utbildning 

ur ett antidiskrimineringsperspektiv. 

Kommunikation 
o Översyn av bildpolicy och kommunikationsstrategi. 

Bemötande 
o Ta fram och implementera bemötandepolicy. 

o Se Metoder, verktyg och goda exempel (handbok för upplysningstjänst). 

Metoder, verktyg och goda exempel 
o Ta fram en handbok för DO:s Upplysningstjänst (ett 

antidiskrimineringsperspektiv integreras i riktlinjer och rutiner för service, 

bemötande, samt i muntliga och skriftliga rådgivningssvar.) 

Övrigt utvecklingsarbete 
o Utveckla, implementera, följa upp och utvärdera modell för 

antidiskrimineringsintegrering. Integrering av samtliga sju 
diskrimineringsgrunder, inklusive kön. 
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SAMVERKAN OCH KOPPLING TILL ANDRA MYNDIGHETER 

Deltar i nätverk för jämställdhetsintegrering i högskolor och universitet. 

 

Domstolsverket 
IDENTIFIERAT PROBLEM 

Problembeskrivning saknas i handlingsplanen. Detta måste först kartläggas och 
undersökas. I detta arbete bör forskning inom området samt goda exempel från 
andra myndigheter tas tillvara. Det kan handla om alltifrån bemötande och 
service, hur myndigheten uttrycker sig i text, ord och bild, lokalutformning och 
säkerhetstänk, krav som ställs på leverantörer av varor och tjänster, hur resurser 
fördelas på måltyper, vilken kompetensutveckling som efterfrågas samt även 
bemötande och uttryck i den dömande verksamheten och i domskrivningen.  
 
JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅL 

Delmål 1 och 4.  

 
MÅL 

o Kunskapen och medvetandegraden om genus, könsnormer, 
jämställdhetsintegrering och de jämställdhetspolitiska målen är hög hos 
chefer och medarbetare och genomsyrar all verksamhet inom Sveriges 
Domstolar.  

o Sveriges Domstolars verksamhet bedrivs med beaktande av de 
jämställdhetspolitiska målen och rättskipningen är likvärdig oavsett kön. 
Förtroendet för Sveriges Domstolar är högt hos såväl kvinnor som män.  

o Sveriges Domstolar ger likvärdig service och likvärdigt bemötande oavsett 
kön.  

o Medborgare som kommer i kontakt med Sveriges Domstolar via muntlig, 
skriftlig eller digital information märker och förstår att Sveriges Domstolar 
är en jämställd organisation. 

 
AKTIVITETER 

Styrning och uppföljning 
o Varje myndighet inom Sveriges domstolar planerar självständigt sin 

verksamhet. 

o Ett jämställdhetsperspektiv inkluderas i strategisk inriktning och 

verksamhetsplanering både på Domstolsverket och Sveriges domstolar.  

o Kartlägga och vid behov revidera centrala processer. 
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Organisation och organisering 
o Domstolsverket ansvarar för att stöd till Sveriges domstolar inom 

området.  

Kompetens på sikt 
o Genomgång av befintliga utbildningar. 

o Utveckling av introduktionsutbildning för chefer och medarbetare. 

Utbildningsinsatser 
o Programinslag på Chefsdagarna 2016. 

o Utbildning för Sveriges domstolars chefer. 

o Utbildning för alla medarbetare (exempelvis e-utbildning eller 

webbinarier). 

Kartläggning och analys 
o Kartläggning och analys till grund för prioritering av kommande 

aktiviteter. 

o Detaljerad kartläggning i ett antal pilotdomstolar för att identifiera 

utvecklingsbehov.  

o Analysera statistik ur jämställdhetsperspektiv. 

o Språkanalys av domar i pilotdomstolar. 

Kommunikation 
o Artikelserie på intranätet. 

o Bild- och textanalys av webb och informationsmaterial.  

o Kvalitetssäkra bildbanken. 

Bemötande 
o Observationsstudier av faktiskt bemötande i pilotdomstolar. 

o Pågående bemötandearbete utvecklas med jämställdhetsperspektiv. 

Övrigt utvecklingsarbete 
o Deltagande i DC-grupperna under 2016. 

o Aktivitet på DV-dagen 2016. 

 

ESF-rådet 
IDENTIFIERAT PROBLEM 

En könssegregerad arbetsmarknad leder till ojämlika försörjningsvillkor för 

kvinnor och män och en icke-flexibel arbetsmarknad. Det innebär att: 
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o Kvinnors arbetsskadetal är relaterade till villkoren i kvinnodominerade 

branscher och yrken 

o Kvinnor har i högre utsträckning lägre betalda yrken än män 

o Män erbjuds i högre utsträckning praktikplatser än kvinnor, vilket leder till 

bättre förutsättningar för anställning 

o Kvinnor får som följd av låga arbetsinkomster garantipension i betydligt 

högre utsträckning än män 

o Det finns en risk att insatser finansierade med socialfondsmedel leder till 

att industriarbetare som friställs utbildas in i arbetslöshet istället för in i 

arbeten där sådana faktiskt finns, så som i vård och omsorg. 
 

JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅL 

Delmål 2.  

 
MÅL 

o Bryta den könssegregerade arbetsmarknaden, framförallt avseende 

könsstereotypa studie- och yrkesval. 

o Stärka utomeuropeiskt födda kvinnors situation avseende arbete och 
studier. 

o Bryta pojkars sämre skolresultat och högre andel icke fullföljd skolgång. 
o Säkra kvinnors nuvarande och framtida försörjningsmöjligheter varaktigt 

öka kvinnors deltagande och avancemang på arbetsmarknaden, för att på 
så sätt motverka kvinnodominansen bland fattiga, minska 
könsdiskrimineringen, bekämpa könsstereotyper på arbetsmarknaden och 
inom utbildningen, och göra det lättare för alla att förena arbete och 
privatliv och verka för att män och kvinnor tar ett lika stort 
omsorgsansvar 
 

AKTIVITETER 

Styrning och uppföljning 
o Ta fram styr- och stöddokument. 

o Redovisa indikatorer. 

o Följa upp arbetet. 

Organisation och organisering 
o Stöd för jämställdhetsintegrering till chefer. 

Utbildningsinsatser 
o Regionala lärseminarier. 
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o Högskoleutbildning till myndighetens jämställdhets- och 

tillgänglighetsspecialister. 

Kommunikation 
o Ny webbplats med stöd för jämställdhetsintegrering. 

Metoder, verktyg och goda exempel 
o Vidareutveckla standard för jämställdhetsintegrering. 

 

Folke Bernadotteakademin 
IDENTIFIERAT PROBLEM 

Kvinnor drabbas ofta hårt av våld i konfliktsituationer och på andra sätt än män.  

 
JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅL 

Övergripande.  

Den yttersta målgruppen därför är kvinnor och män, pojkar och flickor i konflikt- 

och postkonfliktländer. 

 
MÅL 

Det övergripande utvecklingsmålet är:  
2018 är våra prestationer (det vi levererar) jämställdhetsintegrerade i syfte att 
säkerställa att både kvinnors och mäns situation, behov samt rättigheter, beaktas i 
vårt arbete med frågor om fred och säkerhet. 
 
AKTIVITETER 

Styrning och uppföljning 
o Jämställdhetsintegrera arbetsformerna och styrdokumenten för 

forskararbetsgrupperna i samband med att sammansättning, rutiner och 
dokument ses över. 

o Fastställa ett internt styrdokument som reglerar GFP-nätverkets syfte och 
roll samt vilken typ av utbildning som ska erbjudas GFP-representanter. 

o Stödja EU:s framtagning av ett strategiskt ramverk för SSR och samtidigt 
verka för att ramverket blir jämställdhetsintegrerat. 

o Implementera ett systemstöd för planering, budgetering och uppföljning. 
Jämställdhetsperspektivet ska vara en integrerad planerings- och 
uppföljningsparameter i detta systemstöd. 

o Se över myndighetens strategiska utvecklingsmål. För att garantera en 
välavvägd helhet av mål kan det nya strategiska utvecklingsmålet avseende 
jämställdhetsintegrering, som FBA formulerat som en brygga mellan de 
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jämställdhetspolitiska delmålen och FBA:s verksamhet, komma att justeras 
något inom ramen för denna översyn. 

Organisation och organisering 
o Effektuera jämställdhetsintegrerade referensgrupper för strategiprojekten, 

bestående av bland annat externa forskare och praktiker. 

Kompetens på sikt 
o Utveckla och implementera ett pass om jämställdhet i de 

insatsförberedande utbildningar som avser valobservationsverksamheten. 
o Köpa in en grundläggande internetbaserad distansutbildning om 

jämställdhetsintegrering, obligatorisk att ta del av för samtliga 
medarbetare. 

o Se över utbildningsmoduler och utbildningsmoment för att stärka 
jämställdhetsperspektivet i hela DDR-utbildningen samt den utvärdering 
som deltagarna genomför efter utbildningen. 

o Utveckla ett internt verktyg för att säkerställa jämställdhetsintegrering i 
FBA:s SSR-utbildningar. 

o Utveckla jämställdhetsintegreringen i den årliga kursen om 
rättsstatsuppbyggnad som FBA genomför i samarbete med en tysk 
partnerorganisation (Zif).  

Utbildningsinsatser 
o Genomföra två stycken inspirationsföreläsningar om 

jämställdhetsintegrering för samtliga medarbetare. 
o Genomföra en inspirationsföreläsning på temat gender och SSR under ett 

av NKSSR:s möten. NKSSR (nationella kontaktgruppen för SSR) är en 
sammanslutning av svenska myndigheter med internationell verksamhet 
inom säkerhetssektorreform. 

Kartläggning och analys 
o Analysera resursbasen för valobservationsuppdrag utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv och därefter vidta eventuella åtgärder i syfte att 
säkerställa en jämställd resursbas. 

o Integrera jämställdhetsperspektivet i kontext-, konflikt- och 
aktörsanalyserna samt i den konkreta programmeringen i genomförandet 
av FBA:s strategiprojekt.  

o Särskilda genderanalyser ska genomföras för varje strategiprojekt. 

Kommunikation 
o Identifiera annonseringskanaler, och nätverk med relevanta kandidater, 

samt genomföra riktade kampanjer genom de annonseringskanaler som 
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identifieras för att i högre utsträckning nå kvinnor och personer med 
utländsk härkomst. 

o Jämställdhetsintegrera språkbruket i annonser och texter på hemsidan för 
att säkerställa att kvinnor och personer med utländsk härkomst känner sig 
inkluderade och vill söka de tjänster som vi utlyser. 

o Kvalitetssäkra, ur ett jämställdhetsperspektiv, samtliga publikationer och 
event som Challenges Forum ansvarar för. 

o Publicera "occassional paper/policy brief" med jämställdhet som tema, 
kopplat till genomförandet av resolution 1325 i FN:s fredsinsatser. Temat 
kommer också belysas under Challenges Forums 20-årsjubileum i New 
York. 

o Jämställdhetsintegrera myndighetens kommunikationsplattform i samband 
med att denna ses över. 

Bidragsgivning 
o Jämställdhetsintegrera den forskningsfrämjande verksamheten, särskilt det 

forskningsfrämjande anslaget, i samband med att den verksamheten ses 
över. 

Metoder, verktyg och goda exempel 
o Framställa en rapport med goda exempel på hur jämställdhet kan 

integreras i utbildningsverksamhet för spridning internt. 

Övrigt utvecklingsarbete 
o Förankra ett jämställdhetsperspektiv i hela DDR-programmet genom 

dialog och diskussion. 
o Jämställdhetsintegrera analysverktyget för säkerhetssektorreform (SSR 

Assessment Framework), i samband med att verktyget uppdateras. 
o Fortsätta det pågående arbetet med att jämställdhetsintegrera 

genomförandet av Ukraina-projektet. Projektet syftar till att stärka 
rättsstatens principer inom den lokala förvaltningen i Ukraina. I detta 
ingår bland annat att integrera jämställdhetsperspektivet i de 
handlingsplaner som tas fram för varje deltagande stad. 

o Jämställdhetsintegrera Palestina-projektet. Detta innebär bland annat att 
integrera jämställdhetsperspektivet i kontext- konflikt- och aktörsanalyser. 
Palestina-projektet syftar till att stärka effektivitet på institutionsnivå och 
riktar sig främst till Palestinska Utrikesdepartementet. 

o Ge stöd/råd till GFP-representanterna i arbetet med 
jämställdhetsintegreringen i deras verksamheter. Lyfta möjliga 
synergieffekter mellan verksamheterna i deras arbete med 
jämställdhetsintegrering. 
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o Jämställdhetsintegrera urvalsprocesserna inför samtliga utbildningsinsatser 
som genomförs av konfliktförebyggande programmet. Vid utbildningar 
där andra aktörer står för nomineringar kommer en nära dialog med dessa 
att föras om vikten av genderbalans. Planeringen av utbildningsinsatser 
och annan verksamhet ska inbegripa mer tid för reflektion kring 
jämställdhetsfrågor för att öka medvetenheten om vikten och effekten av 
att integrera detta perspektiv. 

o Utveckla och implementera en särskild övning (ett case om 
diskriminering), kopplat till FBA:s uppförandekod, för användning i de 
insatsförberedande utbildningarna. 

 
SAMVERKAN OCH KOPPLING TILL ANDRA MYNDIGHETER 

Myndigheter i 1325 arbetet. 

 

Folkhälsomyndigheten 
IDENTIFIERAT PROBLEM 

Problembeskrivning saknas i handlingsplanen. De skriver om hur de i sin 
verksamhet ska fästa särskild vikt vid de grupper som löper störst risk att drabbas 
av ohälsa.  
 
JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅL 

Alla fyra delmål. 

 
MÅL 

Övergripande mål: Myndighetens verksamhet ska bidra till att målen för 
jämställdhetspolitiken nås.  

o Myndighetes information och kommunikation är jämställd och 
normkritisk.  

o Myndighetens myndighetsutövning (bidragsgivning, tillsyn och 
tillståndsgivning) ska kännetecknas av tillgänglighet, enhetlighet och ha ett 
tydligt jämställdhetsperspektiv.  

 
AKTIVITETER 

Styrning och uppföljning 
o Se över och gå igenom flera styrdokument och processer. Ge förslag på 

hur dessa ska jämställdhetsintegreras.  

Organisation och organisering 
o Se över hur myndigheten representeras i olika frågor. 
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Utbildningsinsatser 
o Kartlägga utbildningsbehov, genomföra internutbildningar. 

Kartläggning och analys 
o Analysera och ta fram förslag på hur kunskapsframtagning går till/ska gå 

till.  

Bidragsgivning 
o Analysera och ta fram åtgärdsförslag gällande bidragsgivning. 

Tillsyn 
o Analysera och ta fram åtgärdsförslag gällande tillsyn och tillstånd. 

Metoder, verktyg och goda exempel 
o Utreda och arbeta fram rutiner och stöd för avdelningarna.  

 
SAMVERKAN OCH KOPPLING TILL ANDRA MYNDIGHETER 

Övriga Hbtq-strategiska myndigheter. 

 

Forte 
IDENTIFIERAT PROBLEM 

Det finns svårigheter på systemnivå för kvinnor att etablera sig i seniora 

positioner i akademin och det finns även en bakomliggande könssegregering inom 

och mellan olika forskningsområden.  

Långsiktiga anslag har en tendens att i större utsträckning tillfalla män än kvinnor.  

 
JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅL 

Alla delmål. 

 
MÅL 

Inriktningsmål: 

o Uppnå och behålla en jämn könsfördelning i sina beredningsgrupper. 
o Samma beviljandegrad för kvinnor och män. 

Mål: 

o Fortes beredningsprocesser är i alla led jämställdhetsintegrerade. 
o Genomslaget av jämställdhetsforskning inom ramen för Fortes uppdrag 

har ökat. 
o Forte har varaktiga verktyg för ett systematiskt jämställdhetsarbete. 
o Fortes kommunikation är jämställd och normkritisk 
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AKTIVITETER 

Styrning och uppföljning 
o Kartlägga myndighetens verksamhetsprocesser och identifiera eventuella 

brister ur ett jämställdhetsperspektiv. 
o Skapa planeringsstöd och informationsmaterial för våra 

verksamhetsprocesser. 

Upphandling 
o Ta fram upphandlingspolicy som beaktar jämställdhetsaspekter. 
o Ta fram checklista för upphandlingsprocessen där jämställdhetsintegrering 

ska finnas med i såväl förfrågningsunderlagens utformning som i samtliga 
kontakter med leverantörer. 

Kompetens på sikt 
o Regelbunden fortbildning för medarbetarna rörande verktyg för 

systematiskt jämställdhetsarbete. 

Utbildningsinsatser 
o Utbildning av beredningsgruppsledamöter, ordförande och 

styrelseledamöter gällande hur ett genusperspektiv kan användas för att 
motverka partiskhet vid kollegial bedömning.  

o Utbildning av personal som arbetar med utlysning och ansöknings-
beredning gällande hur ett genusperspektiv kan användas i arbetet med 
utlysningar och beredningsgrupper i relation till Fortes jämställdhetsmål. 

o Kompetensutveckling för ledningsgrupp för att underlätta 
jämställdhetsmedvetna beslut. 

Kartläggning och analys 
o Uppföljning och analys av beredningsprocessen ur ett 

jämställdhetsperspektiv genomförs. 
o En översyn av utlysningstexter och andra dokument för berednings- och 

ansökningsprocessen genomför ur ett jämställdhetsperspektiv. 

Kommunikation 
o Kommunikationsinsatser för att belysa jämställdhetsmålen ska 

genomföras (till exempel publikationer och seminarier). 
o Se över och eventuellt revidera Fortes kommunikationsstrategi ur ett 

jämställdhetsperspektiv. 
o En policy skapas för hur Forte vi ska jobba med texter, bilder och rörligt 

material. 
o Fortes kommunikatörer utbildas i jämställd och normkritisk 

kommunikation 
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o Genomgång av texter och bilder på webben ur ett jämställdhets- och 
normkritiskt perspektiv. 

o Genomgång av våra trycksaker ur ett jämställdhets- och normkritiskt 
perspektiv (magasinet och forskning i korthet). 

o Säkerställa att Forte har en bildbank som speglar jämställdhet. 
o Säkerställa att våra event är jämställda. 

Bidragsgivning 
o Forte ska se över och införa krav på kraven på integrering av 

jämställdhet/genusperspektiv i forskningsansökningar. 
o Utreda och föreslå hur Forte i samarbete med universitet och högskolor 

kan verka föra att kvinnor i högre utsträckning blir huvudsökande i Fortes 
större och långsiktiga forskningsanslag (t.ex. centrumbildningar och 
programstöd). 

o Se utbildningsinsatser (kollegial bedömning och utlysnings- och 
ansökningsberedning). 

o Se kartläggning och analys (berednings- och ansökningsprocessen). 

Metoder, verktyg och goda exempel 
o Se upphandling (checklista) 

Övrigt utvecklingsarbete 
o Ett forskningsprogram kommer att genomföras. Programmet är ett 

nordiskt samarbete mellan 2015-2018. Deltagare är NordForsk, Norges 
forskningsråd, Finlands akademi samt Island. 

o Genom samverkan och aktiv kommunikation ska Forte påverka och följa 
upp jämställdhetsperspektiven i forskning. 

 
SAMVERKAN OCH KOPPLING TILL ANDRA MYNDIGHETER 

Övriga forskningsfinansiärer som deltar i JiM.  

Nordisk och internationell samverkan och utbyte. 

 

Försvarsmakten 
IDENTIFIERAT PROBLEM 

Avseende mäns våld mot kvinnor finns ett samband mellan att ett samhälle 

befinner sig i en post-konfliktkontext och att nivån av våld i hemmen ligger på en 

förhöjd nivå jämfört med innan konflikten. 

Den kvantitativa ökningen av antal anställda kvinnor går långsamt. 5 procent av 

officerarna är kvinnor och 40 procent av de civilanställda är kvinnor.  
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JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅL 

Delmål 1 och 4.  
 
MÅL 

o Effekter på lång sikt för kvinnor och män, pojkar och flickor är att 
myndigheten genom sin interna uppbyggnad speglar samhällets 
sammansättning och ger en trovärdig bild hos svenska medborgare genom 
en jämställd organisation bestående av kvinnor och män 

o Ett genderperspektiv som appliceras vid insatsplaneringen stärker den 
operativa förmågan. 

 
AKTIVITETER 

Styrning och uppföljning 
o Fortsatt bevakning/granskning av styr- och uppföljningsmekanismer ur 

ett jämställdhetsperspektiv. 
o Dialog med och förankring av jämställdhetsperspektiv hos ordinarie 

styraktörer och verksamhetsplanerare.  
o Mätresultat från Nyckeltalsinstitutet (JÄMIX, AVI) och 

Diskrimineringsenkät integreras i ordinarie uppföljningssystem.  
o Översyn av kvantitativa mål enligt FM Styrdokument för jämställdhet och 

jämlikhet 2012-2014.  

Organisation och organisering 
o Förbereda för införande av befattning senior rådgivare 

gender/jämställdhet.  
o Förbereda för införande i styrande dokument om arbetsbeskrivning för 

kontaktperson likabehandling.  

Kompetens på sikt 
o Översyn av utbildningar och åtgärdsförslag om hur kursplaner och 

utbildningsmoment kan jämställdhetsintegreras.  

Utbildningsinsatser 
o Skolchefer, kurschefer, instruktörer genomgår utbildning i jämställdhet.  
o FM:s ledning går Gender Coach program.  

Kartläggning och analys 
o Omvärldsanalys av Polismyndighetens och vid behov andra svenska 

myndigheters arbete med jämställdhetsintegrering. 
o Omvärldsanalys av Kanadas försvarsmakts arbete med 

jämställdhetsintegrering. 
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Övrigt utvecklingsarbete 
o Bevakning av linjehantering av jämställdhetsintegrerad VU.  
o Översyn av områden som rör fysisk arbetsmiljö/ användbarhet/ HFI.  

 
SAMVERKAN OCH KOPPLING TILL ANDRA MYNDIGHETER 

Försvarshögskolan, Försvarets materielverk, och Rekryteringsmyndigheten. 

Även samverkan på nordisk nivå. 

 

Försäkringskassan 
IDENTIFIERAT PROBLEM 

Nyttjandet av socialförsäkringen är inte jämställt idag. 

 
JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅL 

Alla delmålen, övergripande målet. 

 
MÅL 

Vision:  

Ett jämställt samhälle, där Försäkringskassan är en central aktör som tillsammans 

med andra driver utvecklingen framåt. 

o I Försäkringskassan förekommer inga osakliga skillnader mellan könen, i 
handläggning, beslut eller bemötande. Detta gäller hela organisationen och 
alla delar av verksamheten. 

o Vi främjar ett jämställt nyttjande av socialförsäkringen. 
o Vi bidrar till att motverka mäns våld mot kvinnor och dess konsekvenser. 

 
AKTIVITETER 

Upphandling 
o Vi ska implementera ett systematiskt arbetssätt för att ta hänsyn till 

jämställdhetsaspekter i upphandlingsprocessen.  

Kompetens på sikt 
o Utbildningar som togs fram under 2014 ska genomföras enligt en plan 

fram till 2019. 
o Alla medarbetare ska genomgå en basutbildning i webbformat som har 

jämställdhetsintegrering som ett av sina teman. 

Utbildningsinsatser 
o Under 2015 och 2016 ska samtliga chefer gå utbildningen Att leda och styra 

för jämställdhetsintegrering.  
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o Samtliga handläggare som ska arbeta med metodstöd för att fråga om våld 
kommer att genomgå en lärarledd utbildning om mäns våld mot kvinnor. 

Kartläggning och analys 
o Vi kommer att genomföra förstudier om hur vi kan arbeta mot 

hedersrelaterat våld och förtryck samt inom området våldsprevention. 
Utifrån resultaten kommer vi att utveckla åtgärder som implementeras i 
ordinarie processer. 

o Alla livssituationer, avdelningar och staber ska analysera förekomsten av 
osakliga könsskillnader samt undersöka hur de kan verka för ett jämställt 
nyttjande av socialförsäkringen och bidra till att motverka mäns våld mot 
kvinnor.  Resultaten av analyserna ska leda till aktiva åtgärder som 
motverkar ojämställdhet.  

Bemötande 
o Jämställdhetsintegrering i det praktiska arbetet behöver utvecklas. Det kan 

till exempel handla om att bortse från kön i kundmötet eller i ett beslut. 
De handläggarstöd vi har tagit fram ska utvärderas och användas som 
utgångspunkt för nya åtgärder riktade till handläggare. 

Metoder, verktyg och goda exempel 
o Utveckling av metodstöd för förmånerna inom funktionhinderområdet. 

Övrigt utvecklingsarbete 
o Vi fortsätter undersöka hur vi kan utveckla arbetet för att motverka mäns 

våld och identifiera våldsutsatthet. Implementering av metodstödet inom 
sjukpenning pågår och kommer att vara implementerat 2019.  

o Vi undersöker inom fler förmåner hur kunskap om våld kan stärka 
arbetet, till exempel inom vissa föräldraförmåner. 

 
SAMVERKAN OCH KOPPLING TILL ANDRA MYNDIGHETER 

Socialstyrelsen gällande det försäkringsmedicinska beslutsstödet. 

Arbetsförmedlingen gällande jämställdhetsintegrering inom etableringsuppdraget. 

Länsstyrelsernas nätverk om våld på regional nivå. 

 

Inspektionen för vård och omsorg 
IDENTIFIERAT PROBLEM 

Det råder ojämlika förhållanden mellan kvinnor och män inom vård och omsorg. 

Kvinnor har inte samma tillgång som män till nyare och dyrare läkemedel. 

Kvinnor får i mindre utsträckning än män medicinering enligt de nationella 

riktlinjerna exempelvis i samband med hjärt-kärlsjukdom. Samtidigt får män färre 
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höftproteser vid vissa former av höftfrakturer jämfört med kvinnor. Det är 

vanligare att kvinnor jämfört med män råkar ut för kvalitetsbrister och problem i 

vården. Inom vissa områden drabbas dock män i högre utsträckning än kvinnor, 

ett område är depression där det påpekats att diagnoskriterierna utgått främst från 

kvinnors symtom. I många andra sammanhang utgår den medicinska forskningen 

från en manlig norm. Detta gäller exempelvis operationer av bråck i ljumsken där 

kvinnor har opererats med den manliga anatomin som utgångspunkt, vilket bland 

annat lett till högre dödsrisk för kvinnor. 

Kvinnor och män bemöts på olika sätt och olika frågor ställs till kvinnor och män 

baserat på de föreställningar om kön som frågeställaren har. Missbruksvården är 

traditionellt anpassad efter mäns missbruk. Inom socialtjänsten finns också 

generellt mer kunskap om mäns missbruk än om kvinnors missbruk. Kvinnor har 

ofta någon form av nätverk trots sitt missbruk medan missbrukande män är mer 

socialt marginaliserade och utsatta. Det kan vara en förklaring till att kvinnor inte 

är lika vanligt förekommande bland dem som behandlas för missbruk. Behovet av 

stöd kan visserligen vara lika stort för kvinnor och män, men uppmärksammas 

inte lika mycket. Anmälningar till socialtjänsten om barn och unga som far illa 

gäller oftare pojkar än flickor. Orsakerna till anmälningarna skiljer sig i viss mån 

utifrån kön. 

 
JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅL 

Delmål 1, men även koppling till övriga delmål.  

 
MÅL 

o IVO:s bemötande och kommunikation är jämställd.  
IVO har omfattande kontakter med medborgare, yrkesutövare, patienter 
och brukare, vård- och omsorgsgivare och andra intressenter. Det är 
viktigt att myndighetens bemötande och kommunikation inte missgynnar 
någon på grund av kön. Genom jämställt bemötande och kommunikation 
kan IVO bidra till att skapa jämställdhet.  

o IVO:s analyser beaktar kön vilket synliggörs i redovisning och återföring.  
I IVO:s uppdrag ligger att återföra kunskap från tillsynen till utförare och 
huvudmän. IVO vägleder också personal i verksamheterna bland annat 
genom att ge råd med utgångspunkt från tidigare tillsynserfarenheter. 
Genom att beakta kön i analyserna bidrar IVO till att återföringen av 
tillsynens resultat kan uttala sig om skillnader om kön. Detta bedöms bidra 
till att skapa jämställdhet.  

o IVO:s tillsynsmetoder är jämställdhetsintegrerade vilket bidrar till 
utveckling av tillsynen.  
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Syftet med tillsynen är att granska att befolkningen får vård och omsorg 
som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra 
föreskrifter. Tillsynen ska bedrivas effektivt och med kvalitet, varför 
relevanta tillsynsmetoder är viktigt. Genom att jämställdhetsintegrera 
tillsynsmetoder och belysa kön kan IVO utveckla tillsynen och bidra till att 
skapa jämställdhet.  

o IVO:s beslut ska vara begripliga och lika ärenden ska behandlas och 
bedömas lika utan osakliga skillnader baserade på kön.  
IVO är en myndighet där ett omfattande antal beslut fattas varje år. 
Genom lagenlig och enhetlig handläggning av ärenden utan osakliga 
skillnader baserade på kön, ska IVO uppfylla krav på rättssäkerhet och 
kan i detta bidra till att skapa jämställdhet. Besluten ska vara begripliga 
och följa klarspråk för ökad tydlighet och bättre följsamhet/lärande. IVO 
ska ha en mer enhetlig beslutsprocess vilket innebär att lika ärenden ska 
behandlas och bedömas lika. Det ska inte spela någon roll var eller av vem 
ett ärende blir bedömt. Utgången i ärendet ska bli densamma oavsett var 
det handläggs.  

o Relevanta styrdokument är jämställdhetsintegrerade och lägger grunden 
för hur IVO ska arbeta med jämställdhet i det dagliga arbetet.  
Med jämställdhetsintegrerade styrdokument skapas förutsättningar för 
jämställd planering och genomförande av verksamheten. Genom 
användning av jämställdhetsintegrerade och väl implementerade 
styrdokument som lägger grunden för hur IVO ska arbeta med 
jämställdhet i det dagliga arbetet kan IVO bidra till att skapa jämställdhet.  

 
AKTIVITETER 

Styrning och uppföljning 
o Inventering av befintliga styrdokuments relevans avseende jämställdhets-

integrering, samt identifiering av nya behov. 
o Granskning av relevanta styrdokument. 
o Fastställande av eventuella nya styrdokument, t.ex. riktlinjer. 
o Jämställdhetsintegrering av relevanta styrdokument. 
o Uppföljning av hur tillämpningen av jämställdhetsintegrerade styr-

dokument fungerar. 
o Justeringar/åtgärder av jämställdhetsintegrerade styrdokument vidtas med 

anledning av uppföljningen. 
o Granska och jämställdhetsintegrera IVO:s serviceåtagande. 
o Uppföljning och utvärdering av genomförda aktiviteter 
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Kompetens på sikt 
o Utbildning kommande år hanteras där behov uppstår. Personalenheten 

kommer vara behjälplig att ta fram förslag på utbildning. 
o Moment om jämställt bemötande integreras i den kommande 

tillsynsutbildningen. 
o Moment om jämställt bemötande integreras i den kommande 

introduktionsutbildningen. 

Utbildningsinsatser 
o Utbildning i jämställd kommunikation för kommunikatörer. 
o De medarbetare och chefer som träffas direkt av uppdraget 2016 

genomgår utbildning om jämställdhetsintegrering i början av 2016. 

Kartläggning och analys 
o Undersökning av medborgarnas upplevelse av bemötande i 

upplysningstjänsten och barn- och ungdomslinjen 
o Kartläggning av nuläge och framtagande av könsuppdelad statistik. 
o Behovsinventering och prioritering av områden där könsuppdelad statistik 

bör användas och bidra till analysen. 
o Vidta åtgärder för att kvalitetssäkra den könsuppdelade statistiken. 
o Jämställdhetsintegrera analysen  
o Resultaten från de aktuella inspektionerna för 2017 analyseras. 
o Se under Bemötande (kvalitetsstudie). 
o Se under Tillsyn (uppföljning hur stöd/rutin fungerar). 

Kommunikation 
o Se under utbildning (kommunikationsutbildning). 

Bemötande 
o Personalen i upplysningstjänsten och barn- och ungdomslinjen genomgår 

jämställd bemötandeutbildning.  
o Kvalitetsstudie av det faktiska bemötandet. 
o Se Kompetens på sikt (introduktionsutbildning och tillsynsutbildning) 

Tillsyn 
o Utveckling av stöd/rutin för att underlätta/säkerställa att 

jämställdhetsintegrering finns med i tillsynens metoder. 
o Stödet/rutinen införs i relevant process som en del i vp-17. 
o Delar av inspektionsverksamheten genomförs med stöd av 

jämställdhetsintegrerade metoder 
o Uppföljning av hur stödet/rutinen fungerar. 
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Övrigt utvecklingsarbete 
o Inom ramen för kvalitetsuppföljningen granskas beslut inom relevant 

ärendeslag med fokus på enhetlig handläggning, begriplighet och kön. Typ 
av ärendeslag beslutas inför vp-17. Statistiken som tas fram kan utgöra en 
indikation. Beroende på vad resultaten visar kan dessa utgöra fynd för 
fortsatta åtgärder. Detta ska beaktas i vp-18. 

 

Konstnärsnämnden 
IDENTIFIERAT PROBLEM 

o De konstnärliga yrkesområdena är relativt könsbalanserade med 46 
procent kvinnor och 54 procent män. De tydligaste skillnaderna finns 
inom musikområdet där 71 procent är män och dansområdet där 70 
procent är kvinnor.  

o Den sammanräknade förvärvsinkomsten är ca 25 000 kronor lägre för 
kvinnor än för män.  

o Kvinnliga konstnärer är högre utbildade än konstnärligt yrkesverksamma 
män.  

o Kvinnliga konstnärer har färre barn än kvinnor i befolkningen, medan 
manliga konstnärer har fler barn än män i befolkningen. 

o Av bidragsmedlen till konstnärer inom musikområdet är kvinnors andel ca 
40 procent idag mot ca 34 procent för tio år sedan.  

 
JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅL 

Delmål 1 och 2. 

 
MÅL 

o Konstnärer, oavsett kön, ska ha samma möjligheter att verka och leva av 
sin konst. Konstnärer, oavsett kön, ska ha sammaförutsättningar för det 
konstnärliga skapandet  

o Kvinnor och män ska ha samma möjligheter att bidra till konstnärlig 
förnyelse och utveckling i hela landet.  

o De ekonomiska och sociala förutsättningarna för konstnärer ska vara 
jämställda oavsett kön  

o Konstnärer, oavsett kön, sexuell läggning eller etnisk bakgrund, ska 
behandlas lika och ska ha samma möjligheter till social trygghet och 
information om ekonomiska och sociala villkor för konstnärlig 
verksamhet.  

o Kvinnor och män ska ges samma förutsättningar för det konstnärliga 
skapandet i Sverige och i internationella sammanhang.  
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o Genom samverkan med andra myndigheter, institutioner, det civila 
samhället och andra aktörer ska förutsättningarna förbättras för 
konstnärer att leva på sitt konstnärliga arbete oavsett kön.  

 
AKTIVITETER 

Kompetens på sikt 
o Skapa rutin för introduktion i jämställdhetsintegrering av nya medarbetare 

och ledamöter.  

Utbildningsinsatser 
o Arrangera seminarier/ workshops för personalen om 

jämställdhetsintegrering i bedömningsprocessen.  
o Arrangera seminarier/workshops för andra myndigheter om hur 

styrdokument kan jämställdhetsintegreras.  
o Arrangera seminarium på temat Konstnärlig kvalitet med demokratiska 

perspektiv.  

Kartläggning och analys 
o Den komparativa studien om könsskillnader mellan de olika 

konstområdena färdigställs.  
o I genomförandet av en ny inkomstundersökning belyses 

jämställdhetsperspektivet.  
o En ny rapport om andel konstnärer med utländsk bakgrund som sökt och 

beviljats stöd av myndigheten tas fram i samarbete med SCB. Rapporten 
kommer att vara könsuppdelad.  

Kommunikation 
o Jämställdhetsintegrera Konstnärsnämndens informationsmaterial och 

hemsida gällande stipendier och bidrag.  

Bidragsgivning 
o Jämställdhetsintegrera bedömningen av stipendier och bidrag. Utveckla 

metoder och processbeskrivningar för att ge bättre, systematiska verktyg 
att arbeta med i den kvalitativa bedömningens beslutssituationer.  

o Deltagande observation i arbetsgrupperna av genusvetare.  
 
SAMVERKAN OCH KOPPLING TILL ANDRA MYNDIGHETER 

Regioner och enskilda kommuner.  

Statens kulturråd – främja jämställdhet för konstnärer. 

Nordisk och Europeisk och internationell samverkan. 

Bidragsgivande myndigheter. 
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Kriminalvården 
IDENTIFIERAT PROBLEM 

Kriminalvårdens verksamhet utgår i stora delar och har historiskt sett utgått från 

att mannen är norm i verksamheten. Män som är klienter benämns som ”klienter” 

medan kvinnor som är klienter benämns som ”kvinnliga klienter”. Vissa 

behandlingsprogram erbjuds enbart till, eller är anpassade för män. 

Riskbedömningsinstrumenten myndigheten använder är utprovade på män och 

upphandlingar görs utifrån mäns behöv. Säkerheten är anpassad för män. 

I häktes- och anstaltsmiljöerna finns ofta inslag av stereotypa maskulinitetsideal. 

Den kriminella livsstilen är starkt präglad av en traditionell manlig norm som 

framhåller makt, styrka och hårdhet, vilket i sin tur har stor påverkan på den 

psykosociala miljön i anstalt och häkte. Det kan medföra svårigheter att se klienter 

som är män som brottsoffer, vilket kan medföra att utsatthet för trauman såsom 

exempelvis sexuellt våld inte uppmärksammas i samma utsträckning för klienter 

som är kvinnor. I många häkten och anstalter för män förekommer vidare 

kränkande uttalanden, hot och våld.  

 
JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅL 

Alla delmål. 

 
MÅL 

o Kriminalvårdens klienter bemöts på ett jämställt sätt. 
Under detta effektmål inordnas aktiviteter som syftar till att öka förmågan att 
identifiera och bryta könsstereotypa normer. De avser att ge effekt för 
Kriminalvårdens externa jämställdhetsarbete, det vill säga för klienterna, men 
aktiviteterna handlar även om det interna jämställdhetsarbetet som berör 
Kriminalvårdens medarbetare. Det är nödvändigt för att effektmålet för 
klienterna ska kunna uppnås. Aktiviteterna förväntas bidra till att 
verksamheten präglas av ett förhållningssätt som ifrågasätter och motverkar 
stereotypa uppfattningar om kön och till en stödjande miljö utan 
diskriminering, hot och våld. Aktiviteterna omfattar såväl förhållandet mellan 
medarbetare och klienter som mellan klienterna, men kan även förväntas bidra 
till förbättrade relationer i personalgrupperna. 
o Kriminalvårdens klienter får individanpassade och likvärdiga insatser för 

att återfall i brott ska förebyggas. 
Effektmålet anknyter till Kriminalvårdens övergripande mål att förebygga 
återfall i brott och syftar till att klienternas kön inte ska påverka hur deras 
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behov av insatser tillgodoses. Insatserna som Kriminalvården tillhandahåller 
behöver inte vara exakt lika för kvinnor och män, men ska vara likvärdiga och 
anpassade efter individens behov oavsett om klienten är kvinna eller man. 
Under detta effektmål placeras aktiviteter som handlar om att ge 
förutsättningar för likvärdighet i form av resurstilldelning och upphandling, 
men även forskningsstudier som syftar till ökad kunskap om klienternas 
behov samt direkta insatser som handlar om att utjämna skillnader mellan 
könen. 
Effektmålet bidrar till uppdragen som beskrivs i Kriminalvårdens instruktion 
att Kriminalvården särskilt ska vidta åtgärder som syftar till att brottslighet 
under verkställigheten förhindras, frigivningen förbereds och att innehållet i 
verkställigheten anpassas efter varje individs behov. Målet bidrar vidare till 
generaldirektörens långsiktiga mål för Kriminalvården. 

 
AKTIVITETER 

Styrning och uppföljning 
o Jämställdhetsintegrering av myndighetsstyrning inkl. gender budgeting. 
o Berednings- och beslutsprocess: en processkarta för remisshantering tas 

fram. Riktlinjer för beredning och bilaga med stödfrågor tas fram och 
antalet remisser där perspektivet har beaktats ska mätas. 

o Mätpunkter för föredragningsPM: Vilka MR-perspektiv har tagits särskild 
hänsyn till i ärendet? Jämställdhet, barnets bästa, funktionsnedsättning? 

o Säkerställa att jämställdhetsperspektivet beaktas i myndighetens pågående 
arbete med framtagande av indikatorer genom att samverka med berörda 
avdelningar (gäller kärnverksamhet såväl som stödverksamhet). 

Upphandling 
o Arbeta med jämställd upphandling. 

Organisation och organisering 
o Systematiska metoder för att nå en jämnare könsfördelning bland 

vakthavande befäl (VB) och i insatsstyrkan i Väst. Aktiviteten kan även 
komma att prövas i övriga regioner. 

o Öka andelen kvinnor som är produktionsledare. 

Kompetens på sikt 
o Ett förslag till en pilot tas fram om en vidareutbildning om våld där ett 

tema handlar om genus och våld. Utbildningen kommer att rikta sig till 
medarbetare på olika nivåer som arbetar med klienter som har en 
våldsproblematik, som grund- och vidareutbildning. 
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o Översyn av utbildning om hedersrelaterat våld riktat till personalutbildare 
utifrån FoU:s rapport Hedersrelaterat våld och förtryck genomförs. 
Utbildningen ska sedan ingå i personalutbildningens utbud och ges till 
Kriminalvårdens medarbetare. 

Utbildningsinsatser 
o Tre endagsseminarier för blandade yrkesgrupper genomförs i syfte att öka 

organisationens förmåga att upptäcka och hantera medvetna trakasserier 
och omedvetna jargonger gällande kön, etnicitet och sexualitet m.m. bland 
såväl medarbetare som klienter. 

o Två utbildningar i metodstödet Mentor’s in Violence Prevention (MVP) 
anpassas för Kriminalvårdens verksamhet och genomförs riktade till 
medarbetare. Deltagarna tränas i att hur man som åskådare kan ingripa i 
olika scenarion som t.ex. handlar om sexuella trakasserier eller homofobi.  

o Utbildning till Nationella Transportenheten, NTE, i syfte att öka 
organisationens förmåga att upptäcka och hantera medvetna trakasserier 
och omedvetna jargonger gällande kön, etnicitet och sexualitet m.m. samt 
ge ökad kunskap om jämställdhet och normkritik. 

Kartläggning och analys 
o Studie om gärningsmän dömda för hedersrelaterad brottslighet. 
o En jämförande studie om tillämpningen av sanktioner vid misskötsamhet 

för kvinnor och män vid frivård och anstalt genomförs. 
o En jämförande studie om kvinnors och mäns utsatthet för trauma (våld, 

sexuellt våld, prostitution, trafficking m.m.) genomförs. 
o Kartlägga hur arbetet med frihetsförberedande åtgärder eventuellt skiljer 

sig åt beroende på klienternas kön och hur sådana skillnader kan 
överbyggas. 

o Utreda hur enkäten MQPL, Measuring the Quality of Prison Life, kan 
användas på ett strukturerat sätt för att mäta hur kvinnor och män 
upplever sin tillvaro på anstalt över tid. 

o En första version av en brukarenkät ska även tas fram som ska användas 
vid framtida undersökningar av den stödjande miljön. 

o Vilken typ av ASV som erbjuds män och kvinnor på häkte ska kartläggas 
för att säkerställa att samtliga häkten erbjuder ASV som är anpassad för 
båda kön. Inom ramen för översynen av ASV ska exempelvis 
förutsättningarna för att genomföra föräldragrupper utredas för att 
säkerställa att de klienter som är föräldrar får sina behov av utbildningen 
tillgodosedda oavsett på vilken anstalt de är placerade. 

Kommunikation 
o Ett internt material om jämlik kommunikation tas fram.  
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Metoder, verktyg och goda exempel 
o Manualen som används i Livspondus ses över för att uppmärksamma 

medarbetarna på när det är relevant att ha ett genusperspektiv i de 
perspektivskapande frågor som används i Livspondus. 

o Ta fram en checklista för att kunna identifiera klienter dömda för 
hedersrelaterad brottslighet. 

Övrigt utvecklingsarbete 
o Metodmaterialet Machofabriken köps in till ungdomsavdelningarna på sex 

anstalter och tre häkten. Utbildning till medarbetare ges för att kunna hålla 
samtalscirklar med klienter inom ramen för Annan Strukturerad 
Verksamhet (ASV). Effekterna ska följas upp av FoU för att säkerställa 
kvalitet. 

o Hbtq-certifiering av personalutbildningscentrens verksamhet. 
o Identifiera och prioritera aktiviteter inom ramen för säkerhetsområdet i 

syfte att integrera jämställdhetsperspektivet. 
o Pilottest av Patriark för att utvärdera användbarhet som beslutsstöd i 

Kriminalvården. 
o Resultatet av studien om bedömningsgrunder och kön ska omhändertas. 
o Ta fram en långsiktig plan för Kriminalvårdens infrastruktur för anstalter 

och häkten, där det bl.a. ingår att ta hänsyn till kvinnor som minoritet och 
till deras särskilda behov, t.ex. vad gäller krav på säkerhetsindelning och 
platsbehov. 

o Traumabehandling genom individualterapi vid samtliga kvinnoanstalter 
för kvinnor som utsatts för sexuellt våld, våld i nära relation eller som 
utsatts för människohandel/befunnit sig i prostitution ska bedrivas.  

o Utreda hur behoven av traumabehandling hos män som har utsatts för 
sexuellt våld/våld i nära relation tillgodoses. 

o Behovet av att inrätta en stöd-/resursfunktion på häkten som ger stöd till 
intagna som är föräldrar alternativt utvidga de befintliga barnombudens 
eller uppsökarnas uppdrag ska utredas. 

o Ett enhetligt utbud på anstalts- och häktesbibliotek säkerställas så att 
klienternas behov tillgodoses oavsett t.ex. kön. 

o Den befintliga klädkollektionen som har tagits fram för kvinnor består till 
stor del av pastellfärgade kläder medan utbudet för män till stor del består 
av kläder av enklare design och beskaffenhet i mörkare färger. Det finns 
därför behov av att uppdatera klädkollektionen för båda könen. 
Kollektionen ska även vara hållbar ur ett miljöperspektiv och anpassad till 
nödvändiga krav på säkerhet. 

o Det har funnits behov av att sammanställa information och 
problematisera kring frågor som berör barn i Kriminalvården. Därför ska 
riktlinjer tas fram som innehåller bestämmelser och fallbeskrivningar som 
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syftar till att underlätta arbetet som rör barn för medarbetare med 
klientnära uppdrag. Riktlinjerna ska komplettera befintliga handböcker 
med ett tydligare barnperspektiv i de fall detta saknas. 

 
SAMVERKAN OCH KOPPLING TILL ANDRA MYNDIGHETER 

Flera funktioner under avdelningen för frivård ska ansvara för samverkan mot 

kommuner, landsting, andra myndigheter och civilsamhället.  

Arbetsförmedlingen (Kramis). 

Män för jämställdhet (utbildning om genus och våld, implementering av 

metodstödet Mentor‘s in Violence Prevention (MVP) samt att köpa in och pröva 

metodmaterialet Machofabriken) 

Möjlig samverkan med Brottsförebyggande rådet, Domstolsverket och 

Åklagarmyndigheten, och Migrationsverket 

 

Kulturrådet 
IDENTIFIERAT PROBLEM 

o Inom Kulturrådets bidragsgivning ligger flertalet bidrag inom en 

fördelning där inte något kön är representerat med mer än 60 procent. 

Detta gäller inte för flera stöd inom musikområdet, där män är 

representerade med mer än 60 procent och några stöd inom 

litteraturområdet där kvinnor eller män är representerade med mer än 60 

procent.  

o Andelen kvinnor som arbetar inom kulturinstitutioner är något högre än 

andelen män. Andelen kvinnor som arbetade inom kulturadministration 

var 2012 55,8 procent medan andelen kvinnor som arbetar konstnärligt 

var 44,7 procent. 

o Kvinnor hade lägre medianinkomst än män och flest antal kvinnor finns i 

bild- och formkonstområdet, som var den konstnärliga yrkeskategori som 

hade lägst medianinkomst. Störst antal män finns inom musikområdet, 

vilket var det yrkesområde som har näst högst medianinkomst. 

o Kvinnor är mer kulturaktiva än män när det gäller både upplevelser och 

utövande. Antal biblioteksbesök är ett nyckeltal för kulturvanor i 

allmänhet, där siffrorna för biblioteksbesök är högre hos kvinnor (56 

procent) än män (43 procent). Det finns dock undantag, som till exempel 

inom musikområdet där män är överrepresenterade. 

o 55 procent av representanterna vid myndighetens arbets- och 

referensgruppsmöten är kvinnor.  
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o Fler män söker mer bidrag inom musikområdet och män står för mer än 

60 procent av beviljade stöd. 

o En målsättning om helt jämn fördelning av resurser och representation i 

dansområdet blir för strikt, eftersom det är starkt kvinnodominerat. 

Könsfördelningen bland dansare är 30 procent män och 70 procent 

kvinnor och bland koreografer 29 procent män och 71 procent kvinnor. 

Många av de mest prestigefyllda och största uppdragen på institutionerna 

har gått till manliga koreografer. Det finns en diskriminering av kvinnliga 

danskonstnärer, framförallt av koreografer.  

o Inom Kulturrådets bidragsgivning till det fria kulturlivet inom 

dansområdet är kvinnor överrepresenterade. Det är också fler kvinnor 

som söker bidrag. Detta bedöms till viss del väga upp den 

överrepresentation av män som finns på de större institutioner som anlitar 

koreografer och dansare, som får bidrag från Kulturrådet via 

kultursamverkansmodellen. En undersökning av andelen 

upphovspersoner vid institutionerna som redovisas i deras 

årsredovisningar och på deras webbplatser visar att under åren 2012–2014 

var 76 procent män och 24 procent kvinnor. 

o Fler kvinnor än män är verksamma inom bild- och formkonstområdet. 

Bild- och formkonst är samtidigt ett av de konstområden inom vilket 

utövarna har lägst medianinkomster.  

o Det finns stora skillnader mellan de olika konst- och kulturområdena. 

Teater- och dansverksamheterna på regional nivå har fler årsarbetskrafter 

som utförts av kvinnor medan musikverksamheterna har fler 

årsarbetskrafter som utförts av män. 

o Kulturrådet ger mer utrymme till kvinnor än till män, i text och på bild. På 

de granskade webbsidorna finns kvinnor representerade med 66 procent 

och män med 31 procent.  

o Läsfärdigheten och läslust behöver öka hos barn och ungdomar, inte 

minst bland pojkar. 

o Normbrytande konst betraktas ibland som dålig konst. 

 
JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅL 

Delmål 1 och 2. Inom Kulturrådets bidragsgivning finns verksamheter och 
projekt som utmanar könsnormer som skulle kunna bidra till förändrade attityder 
kring specifikt kvinnors arbete i hemmet eller mäns våld mot kvinnor. 
Bedömningen är dock att fokus på delmål tre och fyra skulle kräva för stora 
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resurser i relation till mätbar effekt. Det skulle även innebära en risk för 
detaljstyrning av konstens och kulturens innehåll. 
 
MÅL 

o Kulturrådet ska verka för en jämn fördelning av makt, inflytande och 
resurser mellan kvinnor och män i Kulturrådets direkta bidragsgivning 
såväl som inom kultursamverkansmodellen. 

o Alla oavsett kön ska bli likvärdigt bemötta av Kulturrådet. 
 
Kulturrådet ger förutsättningar för att kvinnor och män ska ha lika rätt och 
möjlighet till deltagande i, inflytande över och delaktighet i kulturlivet. Det 
övergripande målet för bidragsfördelningen är att representation och resurser ska 
fördelas jämnt, det vill säga att män och kvinnor finns representerade i samma 
grad i konstnärlig verksamhet och att ekonomiska resurser fördelas lika mellan 
män och kvinnor. 
 
AKTIVITETER 

Styrning och uppföljning 
o Integrera jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i myndighetens 

verksamhetsplanering och budgetarbete på samtliga enheter, bland annat 
genom att ta in jämställdhet som en rubrik i handlingsplaner. 

o Integrera jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i revidering av 
Kulturrådets befintliga styrdokument samt framtagande av nya. 

o Uppföljning av handlingsplan för jämställdhetsintegrering. 
o Inkludera mer kvalitativa sammanfattande jämställdhetsanalyser i 

Kulturrådets verksamhetsuppföljning årligen. 
o I samband med framtagande av budget per anslag genomföra en 

jämställdhetsanalys av fördelningen av medel inom anslagen för de 
konstområden där det finns behov av ökad jämställdhet. 

o Inkludera ett jämställdhetsperspektiv i Kulturrådets arbete med nya 
regeringsuppdrag, bland annat uppdraget gällande satsning på 
kulturverksamheter i vissa bostadsområden. 

o Integrera särskilda jämställdhetsinsatser i handlingsplaner för de konst- 
eller bidragsområden där behov bedöms finnas. 

Organisation och organisering 
o Arbeta i nära samverkan med ansvariga för andra 

horisontella/rättighetsperspektiv på myndigheten och insatser kring 
perspektiven samordnas då det är möjligt. 

o Uppföljning av Kulturrådets strategi för lika rättigheter och möjligheter. 
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Kompetens på sikt 
o Ta upp frågor som rör lika rättigheter och möjligheter, där 

jämställdhetsintegrering ingår, på informationsmöte för hela personalen en 
gång i kvartalet. 

Utbildningsinsatser 
o Utbildning inom jämställdhetsfrågor och jämställdhetsintegrering för alla 

medarbetare på myndigheten, styrelse, arbets- och 
referensgruppsledamöter och sakkunniga. 

o Deltagande i konferenser och omvärldsbevakning på annat sätt för att ha 
god kännedom om vad som pågår inom kulturområdet i relation till 
jämställdhetsfrågor. 

o Utbilda samtliga Kulturrådets medarbetare i jämställt bemötande. 

Kartläggning och analys 
o Särskilt sammanställa och analysera resultatet av regionernas arbete med 

att integrera ett jämställdhetsperspektiv i den regionala bidragsgivningen 
och utveckla metoderna för att följa upp regionernas arbete i dessa frågor. 

o Integrera ett jämställdhetsperspektiv i de dokument där en analys av 
Kulturrådets verksamhet och/eller kulturområdet framställs. 

Kommunikation 
o Tydligare kommunicera jämställdhet som prioriteringsgrund i 

bidragsgivningen på Kulturrådets webbplats för de bidrag där det är 
relevant. 

o Öka representationen av män på webbplats och i sociala medier så att 
inget kön är representerat med mer än 60 procent. 

o Använda en normkritisk checklista vid kommunikation och externa 
arrangemang. 

o Beakta ett jämställt bemötande i framtagandet av samtliga texter som 
Kulturrådet tar fram samt i de externa arrangemang som Kulturrådet 
anordnar eller deltar i. 

o Arbeta medvetet med att lyfta olika perspektiv på ALMA:s blogg och låta 
olika personer komma till tals. 

o Genomföra en brukarundersökning av Kulturrådets webbplatser uppdelat 
på kvinnor och män och konstområde. 

Bemötande 
o Undersöka hur människor upplever att de blir bemötta av Kulturrådet 

med utgångspunkt i kön. 
o Kartlägga hur mycket tid som myndigheten lägger på kvinnor respektive 

män i möten och telefonsamtal. 
o Se Utbildningsinsatser (utbildning i bemötande). 
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o Se Kommunikation (framtagande av texter samt arrangemang). 

Bidragsgivning 
o Integrera jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i myndighetens arbete 

med att utveckla bidragsgivningen. 
o Göra en analys och ge förklaring i bidragsbeslut för beviljade bidrag där 

något kön finns representerat med mer än 60 procent. 
o Bevilja bidrag så att inget kön är representerat med mer än andelen för det 

könet bland de sökande inom ett bidrag, i de fall något kön är 
representerat med 60 procent eller mer. 

o Ta fram anpassat underlag och metodstöd för att kunna identifiera 
könsfördelning i beredning av bidragsärenden. 

o Jämställdhetsobservationer av arbets- och referensgruppsmöten inom ett 
urval bidrag. 

o Diskutera jämställdhet, jämlikhet och normkritik i relation till 
kvalitetsbegreppet med ledningsgrupp, styrelse, ordföranden i referens- 
och arbetsgrupper och ALMAs jury. 

o Se Kartläggning och analys (regionala bidragsgivningen). 
o Se Kommunikation (kommunicera prioriteringsgrund). 
o Verka för att få in fler bidragsansökningar med utövare från det 

underrepresenterade juridiska könet inom de bidrag som har en 
bidragsfördelning där något kön är representerat med 60 procent eller 
mer. 

o Bedöma om det finns behov av särskilda insatser för Kulturrådets arbete 
med att främja jämställdhet inom de bidrag där något kön är representerat 
med 60 procent eller mer. 

o Utveckla bidragshanteringssystem och jämförbara variabler för att 
möjliggöra jämförelser av könsuppdelad data av Kulturrådets direkta 
bidragsgivning totalt sett i enlighet med framtaget underlag 2015 (ej 
kultursamverkansmodellen). 

o Undersöka möjligheten att få in könsuppdelad data inom de 
konstområdesövergripande bidrag där det inte sker. 

Övrigt utvecklingsarbete 
o Särskilt fokusera på jämställdhet i dialog med ett urval regionala 

kulturchefer för att de strategiska insatserna för jämställdhet ska öka inom 
ramen för kultursamverkansmodellen. 

o Utöka tid och budget för möten med de arbets- och referensgrupper samt 
sakkunniga där behov finns för att ge möjlighet till utökade diskussioner 
ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. 

o Erbjuda samverkansmöten till regionala kulturföreträdare där 
erfarenhetsutbyte och processtöd i jämställdhetsintegrering ingår. 
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o Presentera plan för jämställdhetsintegrering och strategi för lika rättigheter 
och möjligheter för samtliga medarbetare. 

o Integrera ett jämställdhetsperspektiv i utformandet av Kulturrådets 
lokaler. 

 
SAMVERKAN OCH KOPPLING TILL ANDRA MYNDIGHETER 

Tillsammans med övriga Hbt-strategiska myndigheter. 
Möjlighet till samverkan med Musikverket, Konstnärsnämnden och 
Vetenskapsrådet för att ta tillvara erfarenheter som dessa myndigheter har gjort 
inom bidragsgivningen inom deras jämställdhetsintegreringsuppdrag. 

 

Livsmedelsverket 
IDENTIFIERAT PROBLEM 

o Det finns könsskillnader gällande exponering för gifter. 

o Det finns skillnader mellan flickor och pojkar i matvanor, nutritionsstatus 

och exponering för oönskade ämnen. 

o Utsatthet för våld och hot om våld vid tillsyn/kontroller.  

 
JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅL 

Delmål 1 och 2. 

 
MÅL 

o Livsmedelsverkets prioriterade målgrupper inom allmänheten (barn 

och ungdom, överviktiga, riskgrupper) upplever att Livsmedelsverket 

är lättillgängligt, att information från verket enkel att förstå och att 

informationen om bra matvanor och risker är lätt att omsätta i 

verkligheten oavsett kön.  

o Livsmedelsverket har ökat genomslaget av för Sverige viktiga 

livsmedelsfrågor i EU och internationellt alla människors behov har 

beaktats, oavsett kön.  

o Livsmedelsverket har säkerställt de anställdas anställningsbarhet och 

att vi fortsatt är en attraktiv arbetsplats för både kvinnor och män.  

o Verksamhetens roller, riktlinjer och prioriteringar uppfattas som 

tydliga för våra målgrupper oavsett kön.  

o Aktörer inom folkhälsan upplever att Livsmedelsverket har ökat fokus 

på områden som har stor betydelse för folkhälsan hos alla oavsett kön. 
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AKTIVITETER 

Styrning och uppföljning 
o Beaktar jämställdhetsaspekten när underlag för förhandlingsarbete tas 

fram.  
o En strategi för Livsmedelsverkets internationella arbete utformas där 

möjligheten att beakta så kallade ”andra legitima faktorer” (även OLF), 

inklusive jämställdhet, ses över. 

o Jämställdhetsintegrering ska läggas in som ett moment i de dokument som 
styr verksamhetsplaneringen, inklusive anvisningar för årsredovisningen.  

o Jämställdhet integreras i aktiviteter under delmål i det strategiska arbetet 

”Ett inspirerande Livsmedelsverk”.  

Kompetens på sikt 
o Kontinuerlig utbildning i genus- och normkritiskt tänkande. 

Utbildningsinsatser 
o Ska verka för att få utbildning om hur jämställdhetsperspektivet kan 

beaktas vid konsekvensutredningar för att kunna arbeta i enlighet med 

verkets instruktion. 

o Under den kommande treårsperioden kommer utbildningar om 
innebörden av jämställdhetsintegrering att erbjudas chefer och 
medarbetare.  

o Livsmedelsverket kommer att undersöka möjligheterna att anordna en 
myndighetsförlagd universitetsutbildning om 7,5 högskolepoäng i 
genusvetenskap.  

o Särskilda utbildningar för coacher som deltar i Livsmedelsverkets 
planeringsarbete.  

Kartläggning och analys 
o Livsmedelsverkets förtroendemätning belyser skillnader i kvinnors och 

mäns bild av Livsmedelsverket  
o Riksmaten Ungdom 2015 Under 2015 kommer en pilotundersökning 

bland flickor och pojkar i årskurserna 5 och 8 i grundskolan och årskurs 2 

i gymnasiet – att genomföras. Även 17-åriga flickor och pojkar som inte 

går i gymnasiet kommer inkluderas. Resultaten kommer att analyseras för 

att studera skillnader mellan flickor och pojkar. 

o Riksmaten Ungdom 2016-2018 Under 2016-2017 kommer 

huvudundersökningen Riksmaten ungdom att genomföras. 3 000 flickor 

och pojkar (1 000 i respektive åldersgrupp) kommer att rekryteras och 
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provtagning kommer att göras bland 1 200 av dessa ungdomar (400 i varje 

åldersgrupp). Flickor och pojkar i åldern 17 år som inte går i skolan 

kommer också att rekryteras till studien.  

o Livsmedelsverket har påbörjat hälsoekonomiska beräkningar i samarbete 
med Folkhälsoinstitutet och Uppsala Universitet. I detta arbete tas hänsyn 
till skillnader i risk för sjukdom som beror t.ex. på kön, etnicitet och ålder. 

o Tar fram målgruppsanalyser utifrån hur kvinnor och män uppfattar 

Livsmedelsverkets råd. 

Kommunikation 
o Utvärderar kontinuerligt det material som tas fram ur ett 

jämställdhetsintegreringsperspektiv.  
o Vi gör återkommande mätningar om varför konsumenter kontaktar 

upplysningen. I mätningen frågar vi bland annat efter kön 

(man/kvinna/annat). Resultaten analyseras könsspecifikt så att skillnader 

mellan kvinnor och män kan beaktas och används för att utveckla våra 

webbtexter och bildmaterial. En viktig och stor grupp som kontaktar 

Upplysningen är gravida kvinnor med stor oro för matens påverkan på 

fostret. 

Bemötande 
o Återkommande mätningar om varför konsumenter kontaktar 

upplysningen. Resultaten analyseras könsspecifikt så att skillnader mellan 

kvinnor och män kan beaktas och används för att utveckla bemötandet i 

Upplysningen.  

Tillsyn 
o Kommer att fokusera arbetet med jämställdhetsintegrering på att 

motverka otillbörlig påverkan i kontrollarbetet. Det innebär uppträdande i 

form av språkbruk, kroppsspråk och kommentarer som kan inge 

kontrollanten känsla av obehag och därigenom påverka 

myndighetsutövningen.  

o Har skickat ut en enkät till samtliga medarbetare avseende upplevelse av 

hot och våld och otillbörlig påverkan. Enkätresultatet kommer att 

presenteras för branschen för att för att göra företagen uppmärksamma på 

problemen och ge förutsättningar för en mer likvärdig och jämställd 

kontroll. 



 
 

 

46 

 

o LK har tillsammans med huvudskyddsombud utarbetat ett material i tre 
delar som stöd för medarbetare och chefer i arbetet mot hot och våld och 
otillbörlig påverkan.  

Övrigt utvecklingsarbete 
o Giftfri vardag, 2015: Under detta år planeras exponeringsuppskattningar 

av arsenik och perfluorerade substanser att färdigställas. Skillnader i 
exponering mellan män och kvinnor kommer att beaktas i dessa 
värderingar. 

o Förutom att skillnader i exponering mellan kvinnor och män kommer att 
beaktas som tidigare kan resultaten även lyftas fram i den så kallande 
”Risktermometern”, ett verktyg som Livsmedesverket har utvecklat för att 
jämföra risker.  

o I utarbetandet av råd beaktas det rutinmässigt om det är olika riskgrupper 
som är särskilt känsliga för olika risker via maten. Kön och ålder är viktiga 
aspekter vid bedömningen.  

o Livsmedelsverkets Kompetenscentrum för måltider i vård, skola och 
omsorg samlar löpande in goda idéer från måltidsverksamheter i 
kommuner och landsting. Trots offentliga måltider är en 
kvinnodominerad bransch är det framförallt män som skickar in exempel 
och verket arbetar aktivt för att uppmana fler kvinnor att bidra med 
information. 

 

Migrationsverket 
IDENTIFIERAT PROBLEM 

En man, politisk flykting och underförstått heterosexuell är fortfarande norm i 

asylprocessen. Detta gör att det finns en risk att kvinnor och hbtq-personer 

osynliggörs i processer, att de inte får ett likvärdigt bemötande och en likvärdig 

prövning, i jämförelse med en man som uppfyller heteronormen. 

Flera arbetssätt återskapar den heterosexuella mannen som norm. Till exempel 

registrerars oftast mannen i en familj bestående av en kvinna och en man, som 

huvuddossier och vi rutiner saknas för när en transperson har behov av 

anläggningsboende. 

Resultaten från statistikgenomgång visade bland annat att fördelningen mellan 

män och kvinnor som söker asyl i Sverige är 70 procent män och 30 procent 

kvinnor. Medan fördelningen mellan män och kvinnor avseende tillståndsärenden, 

inklusive förlängningar är jämn, 51 procent kvinnor och 49 procent män. Av de 

som söker tillstånd i Sverige är kvinnor i majoritet inom anhöriginvandringen 

medan män är starkt överrepresenterade vad gäller ärenden om arbetstillstånd. 
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Vid ärendegenomgångarna från processerna Att behöva skydd och Att återvända 

(inklusive mottagning) synliggörs att varje vuxen inte behandlas individuellt i 

asylprocessen. 

Undersökningen av verksamheten visar att det finns skillnader i hur ansökningar 

från kvinnor och män i familj handläggs: kallelsen skickas till mannen, män tas in 

först på utredning och mäns asylskäl bedöms utförligare. Det är också svårare att 

bedöma vilka åtgärder som vidtagits för kvinnor, vilket är en konsekvens av att 

mannen oftast registreras som huvuddossié och kvinnor ses som bipersoner till 

mannen. Statistiken visar att i 91 procent av familjerna, där det finns en vuxen 

man och en vuxen kvinna och minst ett barn, är det mannen som registreras som 

huvudperson. 

Undersökning visar också att asylskälen skrivs ihop i familjebesluten. Ytterligare 

ett problem med att de vuxna i en familj ses som en enhet är att de underrättas 

samtidigt. När familjebeslut fattas av asylprövningen så underrättar mottagningen 

inte varje vuxen individ i en familj enskilt, utan har samtalet med hela familjen.  

Vad det gäller ekonomisk ersättning så fattar mottagningsenhet beslut om 
dagersättning familjevis, detta trots att ansökan om dagersättning är individuell. I 
praktiken innebär detta att huvuddossier (som i 91 procent av fallen är mannen) 
får beslutet om dagersättning och många gånger även familjens enda bankkort, 
vilket kan innebära bi-personen (oftast kvinnan) söker ersättning men varken får 
information om att hon har fått den och inte heller tillgång till den. 
 
JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅL 

Alla delmål. 

 
MÅL 

o Kvinnor och män som söker tillstånd hos Migrationsverket får likvärdig 
prövning, bemötande och service.  

o Migrationsverket bidrar till att motverka mäns våld mot kvinnor och 
hedersrelaterat våld.  

o Migrationsverkets verksamhet genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. 
 

AKTIVITETER 

Styrning och uppföljning 
o Säkerställ att kvalitetsuppföljningarna är jämställdhetsintegrerade och 

därmed belyser och beaktar kvinnor och mäns villkor. 
o Genomför en översyn av styrdokumenten för att säkerställa att dessa 

inkluderar ett jämställdhetsperspektiv.  



 
 

 

48 

 

o Säkerställ att beslutsunderlag är jämställdhetsintegrerade, dvs. att 
beslutsunderlag innehåller frågan om hur beslutet påverkar kvinnor och 
män, flickor och pojkar  

o Säkerställ att serviceindikatorer är jämställdhetsintegrerade.  
o Utveckla system för kvalitetsuppföljning av jämställdhetsparametrar som 

lämpar sig för metodstyrning.  
o Säkerställ att metodstyrningen har ett jämställdhetsperspektiv. 
o Säkerställ att förbättringsarbete och framtagande av standarder är 

jämställdhetsintegrerat. 
o Följ upp hur enhetschefer arbetar med jämställdhetsintegrering/likvärdig 

behandling.  

Upphandling 
o Undersök hur vi kan rikta krav på jämställdhet vid upphandling. 

Exempelvis att leverantör uppfyller diskrimineringslagens krav gällande 
lönekartläggning och jämställdhetsanalys. Eventuellt samköra med andra 
myndigheter.  

o Inkludera ett jämställdhetsperspektiv i myndighetens upphandlingspolicy. 

Utbildningsinsatser 
o Säkerställ att medarbetare inom operativ verksamhet har genomfört 

interaktiv utbildning kring hedersrelaterat våld och förtryck. 
o Säkerställ att boendepersonal har kompetens för att se och 

uppmärksamma våld i nära relation.  
o Säkerställ enhetschefer kompetens gällande jämställdhetsintegrering. Varje 

chef ska känna till myndighetens uppdrag kring jämställdhet, sitt ansvar 
samt vad det innebär att arbeta jämställdhetsintegrerat i genomförandet av 
sitt grunduppdrag.  

Kartläggning och analys 
o Undersök vad som krävs för att kunna gå mot en mer individualiserad 

hantering av våra ärenden. Hur ser regelverk och standarder ut idag, 
avseende exempelvis hur vi ska kalla sökanden till utredning (varje 
individ/familj), hur skriver vi beslut (individ/familj), lämnar ut bankkort, 
genomför samtal. 

o Genomför en fördjupad ärendegenomgång utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv med fokus mot att undersöka hur vi utreder 
kvinnors asylskäl.  

o Genomför en riskanalys kring hur vi ska uppmärksamma särskilt utsatta 
grupper i tillståndshanteringen  

o Genomför en fördjupad ärendegenomgång av ärenden som åberopat våld 
eller annan allvarlig kränkning enligt 5 kap. 16 § tredje stycket 2 UtlL. 
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Syftet med undersökningen är att förbättra vår hantering och hur vi 
lämnar information.  

o Undersök hur gruppen förvarstagna upplever vistelsen i förvar utifrån ett 
jämställdhets- och trygghetsperspektiv. Utveckla en handlingsplan med 
syfte att säkerställa trygghet för både kvinnor och män i förvar. 

o Undersök om ekonomiska resurser fördelas likvärdigt mellan kvinnor och 
män i genomförande av verksamheten, dvs. det ska inte finnas några 
osakliga skillnader mellan kvinnor och män i hur ekonomiska resurser 
fördelas.  

o Konsekvensanalys för likvärdig behandling utvecklas för stödfunktioner 
och chefer (checklista med frågor utvecklas).  

o Undersök vad enhetschefer behöver för stöd i arbetet med 
jämställdhetsintegrering/likvärdig behandling för att kunna arbeta mot de 
jämställdhetspolitiska målen i genomförandet av sitt uppdrag.  

Kommunikation 
o Säkerställ att information om chefers ansvar kring jämställdhetsintegrering 

finns tillgängligt på chefssidorna på verksnätet. 

Metoder, verktyg och goda exempel 
o Säkerställ att metoden Konsekvensanalys för likvärdig behandling används 

i handläggning och beslutsfattande inom samtliga processer. 
o Säkerställ att metoder för systematisk dialog med sökanden genomsyras av 

ett jämställdhetsperspektiv. Exempelvis genom att använda UNHCR:s 
metod "age, gender diversity".  

o Utveckla metodstöd för att kunna fråga om våld och stötta inom ramen 
för Migrationsverkets uppdrag.  

o Säkerställ att frågor om mäns våld mot kvinnor samt frågor om 
hedersrelaterat våld och förtryck är integrerade i ordinarie 
utredningsmetodik.  

o Utveckla metoder att mäta jämställdhet samt säkerställ att 
jämställdhetsparametrar är integrerade i ordinarie uppföljningssystem för 
processerna.  

Övrigt utvecklingsarbete 
o Utveckla datasystemen för att säkerställa individuell hantering av ärenden.  
o Säkerställ att utvecklingen av Disa är jämställdhetsintegrerad och 

underlättar individuell hantering av ärenden.  
o Ta fram rättsligt ställningstagande gällande hur utreda och pröva 

förföljelse på grund av kön.  
o Säkerställ att landinformationen belyser och beaktar kvinnor och mäns 

villkor.  
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o Utveckla centrala rutiner för hantering av ärenden där våld i nära relation 
eller hedersrelaterad våld förekommer. Säkerställ att det finns rutiner för 
särskilda behov i boenden, skyddade boenden, placering i 
anläggningsboende, tydlighet kring vart Migrationsverkets uppdrag slutar 
och andra tar vid, hur vi hänvisar vidare etc.  

o Säkerställ att statitsikhanteringssystemen kan ta fram könsuppdelad 
statistik.  

 

MSB 
IDENTIFIERAT PROBLEM 

Problembeskrivning saknas i handlingsplanen.  

 
JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅL 

Övergripande. 

 
MÅL 

MSB har som strategiskt mål att myndighetens verksamhet ska vara 

jämställdhetsintegrerad senast 2018. Det innebär att myndighetens verksamhet 

bedrivs på lika villkor för kvinnor, män, flickor och pojkar, på ett sätt som bidrar 

till de jämställdhetspolitiska målen. 

 
AKTIVITETER 

Styrning och uppföljning 
o Tjänster och varor som upphandlas ska vara likvärdigt anpassade till 

kvinnor och män. 
o Styrande dokument inom det administrativa området ska vara genomlysta 

ur ett jämställdhetsperspektiv. 
o I den operativa verksamheten ska en strategi, handlingsplan och 

indikatorer för jämställdhet med kopplingar till den kommande nationella 
handlingsplanen för resolution 1325 utarbetas. 

Kompetens på sikt 
o MSB:s utbildning ska jämställdhetsintegreras vad avser mål, syfte och 

innehåll. 
o Den utrustning som används i MSB:s kurser ska anpassas till de behov 

som finns hos både kvinnor och män. 
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Utbildningsinsatser 
o Stöd och kompetensutbildning inom jämställdhetsintegrering ska ges till 

MSB:s medarbetare. 

Kartläggning och analys 
o Identifiera faktorer som behöver beaktas för att säkerställa att utveckling 

av teknik och metoder sker så att lika villkor för män och kvinnor skapas. 

Kommunikation 
o Innehållet på MSB:s webbplatser ska vara genomlysta utifrån 

jämställdhetsperspektiv. 

Metoder, verktyg och goda exempel 
o Utveckla en metod så att genusperspektivet beaktas i rapporter, 

utredningar, utvärderingar och analyser. 

Övrigt utvecklingsarbete 
o Skapa de förutsättningar som krävs för att individbaserad statistik som tas 

fram kan vara uppdelad efter kön, förutsatt att det inte finns särskilda skäl 
mot detta. 

 

MUCF 
IDENTIFIERAT PROBLEM 

Ojämställdhet i utbildning: 
o Det är vanligare att tjejer och kvinnor har en positiv inställning till 

jämställdhet. Killar instämmer i större utsträckning än tjejer i 
könsstereotypa påståenden.  

o Många tjejer tar inte lika mycket plats som killar. Oron för att bli 
ifrågasatt, hånad eller ansedd som dum hindrar många av tjejerna att ta det 
offentliga utrymmet i anspråk. 

o Killar upplever i högre utsträckning än tjejer att de inte tas på allvar eller 
att de blir sedda som stökiga för att de är killar. 

o Unga upplever att det finns olika förväntningar på tjejer och killar i 
skolans miljö.  

o Studievalen som tjejer och killar gör är könsbundna. 
o Killar har generellt sämre resultat än tjejer inom skolsystemets alla delar. 
o Tjejer känner sig mer stressade än killar.  
o Killar känner sig mindre rättvist behandlade av lärare än tjejer. 
o Killar är mindre nöjda med sin utbildning än tjejer.  

Ojämställdhet i arbete och försörjning: 
o Tjejer etablerar sig i arbetslivet senare än killar och arbetar i högre grad 

deltid. 



 
 

 

52 

 

o Familjebildning påverkar yrkeslivet för tjejer mer än för killar. 
o Det är lite vanligare att killar är arbetslösa och långtidsarbetslösa jämfört 

med tjejer. 
o Det finns löneskillnader mellan killar och tjejer. 
o Könssegregationen i utbildningsväsendet leder till könssegregation på 

arbetsmarknaden. 
o Det är vanligare bland tjejer än bland killar att ha svårt att betala löpande 

utgifter och tjejer tar i större utsträckning än killar emot pengar från 
närstående. 

o Det är vanligare att killar har så allvarliga problem med sin ekonomi att de 
riskerar vräkning och att hamna hos Kronofogden.  

o Det är vanligare bland killar än bland tjejer i åldern 20-25 att bo hos sina 
föräldrar. 

o Kvinnors hushållsarbetstid ökar för kvinnor med antalet barn. 
Hushållsarbetstiden ökar för män vid första barnet, men inte om de får 
fler barn.  

Ojämställdhet i hälsa och utsatthet: 
o Killar är i större utsträckning än tjejer nöjda med sin hälsosituation. 
o Det är vanligare bland tjejer än killar att oroa sig för sitt utseende, sin vikt 

och att inte duga. 
o Killar som mår dåligt pratar i mindre utsträckning med personer i sin 

omgivning än tjejer. 
o Tjejer lider av psykiska besvär och vårdas för självmordsförsök i större 

utsträckning än killar. 
o 70 procent av de som avlider till följd av självmorsförsök är killar i åldern 

15-24 år. 
o Killar är överrepresenterade bland de som utsätter killar och tjejer för 

våld. 
o Unga hbtq-personer, tjejer och killar med funktionsnedsättning är extra 

utsatta för våld och hot om våld. 
o Killar drabbas främst av fysiskt våld från en okänd förövare på allmän 

plats, medan tjejer i större utsträckning är utsatta för våld i bostaden, på 
arbetet eller i skolan.  

o Betydligt fler tjejer än killar känner sig otrygga och rädda för att vistas i det 
offentliga rummet på kvällstid.  

o Flera av de normer som förknippas med brottslighet är värderingar som 
återfinns bland killar i andra sammanhang.  

o Killar och mäns tillvaro är ofta begränsad genom att små avvikelser från 
de maskulina normerna kan leda till trakasserier och att inte få delta i 
kamratgruppen på lika villkor. 
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Ojämställdhet i inflytande och representation: 
o En högre andel killar än tjejer uppger att de är intresserade av politik men 

att tjejer i något högre grad än killar är aktiva i faktiska politiska aktiviteter. 
o Det är en större andel tjejer än killar som röstar i nationella val. Samtidigt 

var det fler killar än tjejer i åldern 18–25 år som nominerades och valdes in 
i riksdag och landstingsfullmäktige 2010. I kommunfullmäktigevalen var 
könsfördelningen nästan jämn. Det är vanligare att tjejer hoppar av sina 
politiska uppdrag än att killar gör det. 

o Samtliga politiska ungdomsförbund, utom Grön ungdom och Ung 
vänster, hade fler killar än tjejer som medlemmar 2011. Ung pirat och 
Sverigedemokratisk ungdom (SDU) har en fördelning på 80–85 procent 
killar och 15–20 procent tjejer. Grön ungdom har en fördelning på 61 
procent tjejer och 39 procent killar. 

o Det totala antalet medlemmar ökar i samtliga ungdomsförbund som 
myndigheten fördelar bidrag till. Dock verkar könsfördelningen bli alltmer 
skev.  

o I de projekt som myndigheten har stöttat genom bidragsgivning har det 
mellan 2008 och 2012 blivit vanligare att arbeta med jämställdhet utifrån 
ett normkritiskt perspektiv. Många projekt riktar sig till ”alla” unga eller 
syftar till att stärka tjejer och få projekt har främst killar som målgrupp. 
Det finns alltså en risk att jämställdhetsarbete blir en fråga för endast 
kvinnor eller tjejer.  

Ojämställdhet inom kultur och fritid: 
o Inom området kultur och fritid är det vanligare bland tjejer än bland killar 

att uppleva att de har för lite fritid och tjejer är även i mindre utsträckning 
aktiva i föreningar. Killar tycks värdera fritidsaktiviteter högre. 

o Tjejer och killar är ungefär lika nöjda med sin fritid, men det är vanligare 
bland tjejer än bland killar i åldern 16–25 år att ha avstått från att besöka 
en fritidsaktivitet på grund av rädsla för att bli dåligt bemött.  

o Många tjejer och killar idrottar och motionerar, men det sker delvis i olika 
sammanhang och i olika utsträckning. Killar är överrepresenterade inom 
föreningsidrotten samtidigt som det är något vanligare bland tjejer att 
motionera.  

o Tjejer lämnar föreningsidrotten i större utsträckning än killar när de 
kommer upp i tonåren och i många fall är män överrepresenterade på 
ledande positioner inom idrotten. 

o Vissa idrotter är tydligt könskodade. Fotboll, innebandy och ishockey har 
flest killar som deltagare och ridsport och gymnastik har flest tjejer. Tjejer 
med utländsk bakgrund är den grupp som i minst utsträckning är 
representerad inom föreningsidrotten.  

o Unga hbtq-personer har betydligt lägre deltagande än övriga inom 
motionsaktiviteter och föreningsidrott. Killar som identifierar sig som 
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heterosexuella deltar i föreningsidrotten i större utsträckning än killar med 
annan sexuell tillhörighet. 

o Tjejer är i högre grad aktiva kulturutövare än killar. I åldern 13–25 år är 
killar dock överrepresenterade i de verksamheter som får offentligt stöd. 

o Tjejer deltar i större utsträckning i dans, skrivande och teater på sin fritid, 
medan killar i större utsträckning deltar i musikaktiviteter.  

o Generellt sett har läsförståelsen hos unga minskat och ungefär en fjärdedel 
av de 15-åriga killarna saknade funktionell läsförmåga 2010. Motsvarande 
siffra för tjejerna var en tiondel. 

o I det frivilliga arbetet (ofta benämnt som ideellt arbete eller engagemang) 
dominerar de grupper som är resursstarka när det gäller socioekonomisk 
status och utbildning. Det innebär att de som är mest inkluderade och 
aktiva är män i övre medelåldern med hög inkomst. Det som utmärker 
aktiva kvinnor är snarare hög utbildning än hög inkomst.  

o Män är även överrepresenterade i den typ av föreningar som leder till 
politisk och ekonomisk makt, till exempel politiska föreningar och 
aktieföreningar. Kvinnor utgör en majoritet i till exempel kulturföreningar, 
humanitära och religiösa organisationer, föräldraföreningar samt i 
handikapp- och patientföreningar.  

o I styrelsearbete är kön, efter ålder, den viktigaste faktorn för vilka som 
engagerar sig. Män är i klar majoritet i styrelser i civilsamhällets 
organisationer både i mansdominerade och i kvinnodominerade sektorer. 

o Även när det gäller vilka som talar på möten och är med och påverkar 
beslut så är kön, efter ålder, den viktigaste faktorn.  

o Könssegregeringen i det civila samhället liknar den som finns på den 
svenska arbetsmarknaden. Olika delar av det civila samhället är kvinno- 
eller mansdominerade men trots att vi vet en del om vad som formar 
liknande mönster på arbetsmarknaden saknas det överlag forskning om 
vad som förklarar den könssegregering och de hierarkier som finns i det 
civila samhället.  

o Normer om manlighet i civilsamhällets organisationer sorterar människor 
som norm eller avvikare (ofta kvinnor, rasifierade och hbtq-personer) och 
blir på så sätt en del av de processer som formar hierarkier. En 
konsekvens av detta kan till exempel bli att kvinnors idrottande får lägre 
status och mindre resurser än mäns. 

 
JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅL 

Alla delmål. 
 
MÅL 

o Ökad kunskap bland medarbetare och en gemensam kunskapsbas 
o Förbättrade arbetsmetoder. 
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o Jämställdhets- och hbtq-perspektivet är en del avmyndighetens 
styrprocesser. 

o Förbättrade arbetsmetoder. 
o Förbättrat stöd till kommunerna. 
o Förbättrade arbetsmetoder genom bland annat en mer enhetlig 

bedömning av bidragsärenden. 
 
AKTIVITETER 

Styrning och uppföljning 
o Uppdatera planen för jämställdhetsintegrering och presentera den för 

medarbetarna. 
o Stödja medarbetarna, till exempel genom att ge tydliga instruktioner inför 

årsredovisningen och att i större utsträckning använda sig av 
jämställdhets- och hbtq-perspektiv i analyser av den könsuppdelade 
statistik som vi har tillgång till. 

o Vid projektplanering ska projektledare erbjudas stöd i hur jämställdhets- 
och hbtq-perspektiven kan inkluderas. 

o Utvärdering över tid av om vårt arbete med jämställdhetsintegrering har 
gett resultat i våra rapporter och årsredovisningar, både i analys och i 
bildspråk.  

Kompetens på sikt 
o Obligatorisk basutbildning i jämställdhet och hbtq av nyanställda och 

praktikanter. 

Utbildningsinsatser 
o Kompetensutvecklingsinsatser för medarbetare på myndigheten (T.ex.  

interna lunchföreläsningar eller större utbildningsinsatser).  
o Utbildning i jämställdhet och hbtq för ny generaldirektör, ledning, 

verksamhetscontroller och verksamhetsansvarig. 

Kartläggning och analys 
o Myndighetens målgruppsundersökning uppdateras om möjligt så att det 

går att se vilket kön personen har som svarar på undersökningen. 
Analysera resultatet från målgruppsundersökningen utifrån bland annat 
kön. Vidta eventuella åtgärder och sätta en tidsplan för detta arbete. 

Kommunikation 
o Nollägesanalys baserat på material producerat 2014. Nollägesanalysen tas 

fram för att kunna följa upp arbetet med vår bildpolicy. 
o Påminna medarbetarna om att vi ska jobba med jämställdhetsintegrering 

och hbtq-perspektivet (t.ex. på intranät). 
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 Bidragsgivning 
o Implementera och se till att hjälptexterna kopplat till bidragsgivning hålls 

levande och används. 
o Följa upp den nationella bidragsgivningen utifrån de uppgifter om kön 

som vi sedan 2014 hämtar in från slutrapporterna. Vidta eventuella 
åtgärder och sätta en tidsplan för detta arbete. Kan eventuellt presenteras i 
rapporten om bidragsgivningen som vi lämnar 1 juni varje år. 

Metoder, verktyg och goda exempel 
o Stöddokumentet till regeringsrapporter som påbörjades 2014 färdigställs 

och implementeras. 
o Fortsätta implementera stöddokumentet (Handen) för jämställda och 

normkritiska arrangemang. 

Övrigt utvecklingsarbete 
o Inspirera kommuner som använder MUCF:s enkät Lokal uppföljning av 

ungdomspolitiken (LUPP) att ha med ett jämställdhetsperspektiv i 
analyserna. Vi står för enkätverktyget och stöd men kommunerna 
genomför själva analysen och föreslår eventuella åtgärder.  

 
SAMVERKAN OCH KOPPLING TILL ANDRA MYNDIGHETER 

Utbyta erfarenheter med samtliga hbtq-strategiska myndigheter 
(Diskrimineringsombudsmannen, Folkhälsomyndigheten, Kulturrådet och 
Socialstyrelsen) om hur man kan jobba med jämställdhetsintegrering och hbtq-
perspektivet tillsammans. 

 

Musikverket 
IDENTIFIERAT PROBLEM 

Kulturlivet är en ojämställd sektor som uppvisar stora skillnader i makt, inflytande 

och ekonomiska villkor för kvinnor och män.  

Könsfördelningen i beståndet i arkiv och bibliotek är ibland skev.  

 
JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅL 

Delmål 1 och 2. 
 
MÅL 

o Kvinnor och män får likvärdig tillgång till Musikverkets resurser genom 
att jämställdhetsperspektivet genomsyrar myndighetens styrprocesser, 
budget och verksamhetsplanering 
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o Kvinnor och män får lika del av stöd som Musikverket förmedlar till det 
professionella musiklivet. 

o Kvinnor och män är synliggjorda i de kultursamlingar inom områdena 
musik, teater och dans som Musikverket förvaltar.  

o Kvinnliga och manliga tonsättare och ljudkonstnärer har likvärdig och 
jämställd tillgång till Musikverkets studior för produktion, 
utvecklingsarbete och utbildningsverksamhet inom den elektroakustiska 
musiken och ljudkonsten.  

o Kvinnor och män representeras på ett inkluderande, jämställt och 
normkritiskt sätt i myndighetens kommunikationskanaler.  

o Kvinnor och män representeras på ett inkluderande, jämställt och 
normkritiskt sätt i Musikverkets utställningar och programverksamhet. 

o Kvinnor och män får likvärdigt bemötande vid kontakt med Musikverket 
o Musikverkets återutgivning av musikinspelningar med syfte att främja 

tillgången till konstnärligt intressant musik genomsyras av ett 
jämställdhetsperspektiv gällande artister och upphovspersoner.  

o Låntagare på Musik- och teaterbiblioteket får kännedom om och tillgång 
till böcker och noter om och av fler kvinnliga upphovspersoner och 
utövare. 

o Myndighetens forskare har ett genusperspektiv.  
 
AKTIVITETER 

Styrning och uppföljning 
o Hela styrkedjan med verksamhetsplanering, beslutsfattande och 

styrdokument fortsätter att granskas och jämställdhetsintegreras. 
Styrdokumenten ska förankras så att de verkligen blir vägledande i det 
dagliga arbetet.  

Kommunikation 
o Kommunikationen ska bli inkluderande och normkritiskt med den nya 

kommunikationsstrategin.  

Bemötande 
o Bemötande ska bli inkluderande och normkritiskt med den nya 

bemötandepolicyn.  

Metoder, verktyg och goda exempel 
o Scenkonstmuseet kommer att öppna under programperioden, och de 

checklistor för utställningsplanering, programläggning och samlingsarbete 
som skapades under 2014 ska säkerställa att det blir ett jämställt och 
normkritiskt museum.  
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Övrigt utvecklingsarbete 
o Könsuppdelad statistik ska fortsätta samlas in och analyseras så att 

eventuell ojämställdhet fortlöpande kan identifieras och åtgärdas.  
o Musikverkets samlingar och arkiv kommer att fortsätta med att lyfta fram 

för att utjämna den i nuläget skeva könsfördelningen i samlingarna.  
 
SAMVERKAN OCH KOPPLING TILL ANDRA MYNDIGHETER 

Samverkan genom Musikplattformen med Konstnärsnämnden och Kulturrådet då 

det gäller bidragsgivning.  

Scenkonstmuseet samverkar med Riksutställningar inför nyöppnandet 2016.  

 

Myndigheten för yrkeshögskolan 
IDENTIFIERAT PROBLEM 

Könsfördelningen är ojämn inom de sex största utbildningsområdena och följde 

där traditionella könsmönster. Till exempel var andelen män mellan 77 och 78 

procent inom utbildningsområdena samhällsbyggnad och byggteknik, data/IT 

samt teknik och tillverkning. Inom ekonomi, administration och försäljning, 

hotell, restaurang, turism, hälso- och sjukvård samt socialt arbete var 

könsfördelningen det omvända, där var andelen kvinnor mellan 72 och 90 

procent. Utöver detta kan det även variera mellan olika utbildningar inom ett 

utbildningsområde.  

När det gäller examinerade var examensgraden på yrkeshögskoleutbildningar 76 

procent för kvinnor och 66 procent för män. Examensgraden var således högre 

för kvinnor än för män 2013. Den ojämna könsfördelningen bland antagna och 

studerande inom de största utbildningsområdena påverkar också andelen kvinnor 

respektive män som examineras från de olika områdena. 

Under 2012 – 2014 var det en övervägande majoritet kvinnor som studerade på 

utbildningar till teckenspråks- och dövblindtolk. Det genomsnittliga antalet 

deltagare per termin på teckenspråks- och dövblindtolkutbildningen var 272 år 

2014. Av dessa var 244 kvinnor och 28 män.  

På utbildningen till kontakttolk är det en jämnare könsfördelning bland de 

studerande men med en majoritet av kvinnor (119 av 197).  

För skrivtolkutbildningen kan antalet studerande inte redovisas per kön utan risk 

för röjande av identitet eftersom antalet studerande är för få. Myndigheten kan 

dock redovisa statistik uppdelad på kön gällande sökande till utbildningen. Till 

utbildningen som startade år 2014 sökte 74 personer, varav 61 kvinnor och 13 

män. 
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Endast 16 procent av de kvalificerade utbildningarna har en jämn könsfördelning. 

En större andel, 21 procent av utbildningarna, hade enbart studenter av det ena 

könet.  

 
JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅL 

Delmål 1 och 2.  

 
MÅL 

o Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att bryta stereotypa 
könsmönster och underlättar för potentiella studerande/elever att bryta 
traditioner i fråga om könsbundna utbildnings- och yrkesval.  

o Myndighetens aktiviteter ska säkerställa att kvinnor och män får samma 
möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och har samma möjligheter 
och villkor i fråga om utbildning. Att kvinnor och män i större 
utsträckning hittar rätt utbildning leder till ökade möjligheter till betalt 
arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.  

o Myndigheten ska säkerställa att utbildningarna levererar enligt förväntan 
och är korrekta så att kvinnor och män har samma möjligheter och villkor 
i fråga om utbildning. En jämställd utbildning leder till ökade möjligheter 
till betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.  

o Myndigheten för yrkeshögskolan säkerställer att de studerande behandlas 
rättssäkert oavsett kön.  

 
AKTIVITETER 

Styrning och uppföljning 
o Genomlysning av styrdokument: Myndigheten ska genomföra en 

genomlysning av styrdokument (t.ex. verksamhetsplan, budget, 
policydokument och strategidokument) ur ett jämställdhetsperspektiv.  

Kompetens på sikt 
o Uppdatering av myndighetens introduktion för nyanställda.  
o Utbildning för medarbetare: Återkommande utbildningsdag för samtliga 

medarbetare med tema jämlikhet, mångfald och genus.  

Utbildningsinsatser 
o Utbildning i jämställd kommunikation: Samtliga medarbetare på 

kommunikationsenheten ska delta i utbildning i jämställd kommunikation.  

Kommunikation 
o Normkritisk granskning av myndighetens användning av bilder i både 

intern och extern kommunikation: Genomgång och analys av 
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myndighetens bildbank från ett genus-, ålders- och mångfaldsperspektiv 
ska genomföras.  Därefter ska bildbanken uppdateras med utgångspunkt 
från resultatet i analysen och stereotypa bilder tas bort.  

o Normkritisk granskning av texter i både intern och extern 
kommunikation: Ett urval av interna och externa texter, som bestäms av 
den operativa arbetsgruppen, ska granskas ur ett jämställdhetsperspektiv. 
Texter som vidhåller eller förstärker stereotypa könsmönster ska skrivas 
om.  

o Se Utbildningsinsatser (utbildning i jämställd kommunikation). 
o Se Metoder, verktyg och goda exempel (framtagande av stödmaterial). 

Metoder, verktyg och goda exempel 
o Framtagande av stödmaterial till utbildningsanordnare för jämställd 

kommunikation: Utbildningsanordnarna ska få stöd och verktyg för att 
marknadsföra sina utbildningar i syfte att bredda rekrytering och behålla 
studerande av underrepresenterat kön.  

Övrigt utvecklingsarbete 
o Myndigheten ska aktivt stödja anordnare i deras jämställdhetsarbete med 

utbildning.  Myndigheten ska ta fram program kring jämställdhet och 
medverka på informationsdagar (exempelvis KK-dagen och YH-dagen 
m.m.) för att informera om hur man kan arbeta med 
jämställdhetsintegrering.  

 

Pensionsmyndigheten 
IDENTIFIERAT PROBLEM 

Problemformulering saknas i handlingsplanen. 

 
JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅL 

Delmål 2. 

 
MÅL 

o Vår myndighetsutövning är likvärdig för alla oberoende kön 
o Vår information är likvärdig för alla oberoende kön 
o Vår service är likvärdig för alla oberoende kön 
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AKTIVITETER 

Styrning och uppföljning 
o Indikatorer är framtagna och används i årsredovisningen för att synliggöra 

resultat för kvinnor och män. 

o Ett könsperspektiv införlivas i arbetet med det rättsliga kvalitetsutlåtandet 
och i arbetet med kvalitets- och utvecklingsplanen. 

Kompetens på sikt 
o Alla medarbetare måste genomföra webbutbildning i jämställdhet (KRUS-

utbildning). 

Kommunikation 
o I arbetet med att generellt utveckla vår förmåga att mäta och analysera 

effekter av informations-och kommunikationsarbetet ska kön inkluderas 

systematiskt under 2015-2018. 

o Fortsatt föräldrakampanj som lyfter deltidsarbetets påverkan på 

pensionen. 

Bemötande 
o Med start under 2016 kommer produktionsavdelningen att undersöka 

möjligheten att dela upp kundsynpunkter utifrån kön. Vi kommer därefter 
att ur ett jämställdhetsperspektiv beskriva hur kvinnor och män uppfattar 
oss som myndighet via inkommande kundsynpunkter med start i 
årsredovisningen 2016. 

Metoder, verktyg och goda exempel 
o Metodstöd/riktlinjer för uppföljning och att redovisa effekter och resultat 

för kvinnor och män har tagits fram och ska användas för alla uppdrag 
som har en könsdimension.  

Övrigt utvecklingsarbete 
o Analys av myndighetens utbetalningsprecision och handläggningstider ska 

utvecklas med ett könsperspektiv. 

 

Riksutställningar 
IDENTIFIERAT PROBLEM 

Det finns strukturer utanför den egna verksamheten som myndigheten hoppas 

kunna förändra. Exempel på detta är att inom vissa kategorier och roller finns en 
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ojämn fördelning mellan könen, något som egentligen ligger utanför den egna 

kontrollen.  

 
JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅL 

Delmål 1. 

 
MÅL 

Verksamheten ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv och bidra till de 

jämställdhetspolitiska målen, med fokus på målet ”en jämn fördelning av makt 

och inflytande”, och att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Vi ska inte 

exkludera någon.  

 
AKTIVITETER 

Styrning och uppföljning 
o Granskning och revidering av styrdokument. 

Utbildningsinsatser 
o Genomförande av utbildningar, och workshops. 

o Utbilda medarbetare för att ge verktyg till inkluderande och 

jämställdhetsintegrerade konferenser, seminarium och workshops.  

Kartläggning och analys 
o Genomförande av kartläggnings- och analysarbete samt utvärdering. 

Kommunikation 
o Utbilda medarbetare i att skriva jämlikt och inkluderande.  

o Ta fram skrivriktlinjer och checklistor för arbete med texter. Kommer 

vara en del av kommunikationsplattform. 

o Ta fram en teoribakgrund för språkliga jämställdhetsaspekter som är 

relevanta för verksamheten.  

Metoder, verktyg och goda exempel 
o Granskning, revidering och framtagande av rutiner, mallar, lathundar och 

checklistor (styrdokument). 

o Ta fram checklistor för arbete med inkluderade och 

jämställdhetsintegrerade konferenser.  
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Sametinget 
IDENTIFIERAT PROBLEM 

Det råder en ojämn könsfördelning vid vissa av myndighetens aktiviteter. 

Sametinget anser att det finns många kunskapsluckor om vilka 

jämställdhetsproblem som finns i det samiska samhället.  

 
JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅL 

Delmål 1. 

 
MÅL 

o Verksamheten är likvärdig och bra för medborgare oavsett deras kön. 
o Fler medborgare tar del av Sametingets verksamhet.  

 
Sametinget ska i beslut som rör individen utgå från kvinnors respektive mäns 
villkor och behov samt aktivt analysera konsekvenserna för kvinnor respektive 
män av de besluts som fattas. Därför vill Sametinget att verksamheten ska vara 
likvärdig och bra för medborgarna oavsett kön. Detta är en av effekterna som 
Sametinget vill uppnå med sitt jämställdhetsarbete. Sametinget vill att fler 
medborgare tar del av Sametingets verksamhet.  
 
AKTIVITETER 

Styrning och uppföljning 
o Granska och revidera styrdokument, så som riktlinjer för upprättande av 

resultatredovisning, enskilt avtalsdokument med chefer avseende årets 
resultatredovisning 

o I samband med att controllern följer upp verksamhetsplanen, följer denne 
även upp arbetet med jämställdhetsintegrering; utför en analys samt 
dokumenterar arbetet. Denna uppföljning ska göras minst en gång per år.  

o Perspektivet tas med vid genomförandet av Sametingets årliga hot- och 
riskanalys. Rapportering av verksamhetsårets jämställdhetsarbete ska ske i 
myndighetens årsredovisning.  

o Sametinget ska verka för att ett jämställdhetsperspektiv genomsyrar 
årsredovisningen. 

o Jämställdhet ingår som en av delarna i verksamhetsplaneringen. 

o Ledningsgruppen ska regelbundet behandla handlingsprogrammet utifrån 
mål och måluppfyllelse. 

Upphandling 
o Granska och revidera upphandlingspolicy. 
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Organisation och organisering 
o Införa en stödfunktion. 
o Jämställdhetsfrågor är en stående punkt på ledningsgruppsmöten, 

avdelningsmöten och personalmöten där medarbetarna bland annat kan 
ha ett erfarenhetsutbyte.  

Kompetens på sikt 
o Nya medarbetare på Sametinget ska som en del i sin introduktion få en 

introduktion i vad jämställdhetsintegrering innebär.  

Utbildningsinsatser 
o Utbilda personalen utifrån deras behov.  

Kartläggning och analys 
o Analysarbete och utvärdering.  
o Kartlägga och analysera alla funktioner och de områdena inom det 

samiska samhället som behöver utvecklas. 
o Indikatorer för bedömning av måluppfyllelse ska ses över och analyseras 

ur ett jämställdhetsperspektiv.  

Kommunikation 
o Sametinget kommer att kommunicera resultatet och effekterna av 

jämställdhetsarbetet via intranätet, hemsidan, personalkonferenser och 
personalmöten.  

Bidragsgivning 
o Granska mallarna för ansökningar.  

Metoder, verktyg och goda exempel 
o Revidera Sametingets rutiner och checklistor vid anordnande av 

aktiviteter.  
 
SAMVERKAN OCH KOPPLING TILL ANDRA MYNDIGHETER 

Jordbruksverket och länsstyrelserna. 

 

Sida 
IDENTIFIERAT PROBLEM 

Den globala utvecklingen visar framsteg på flera jämställdhetsområden, bland 

dem flickors skolgång, lagstiftning mot diskriminering och våld och minskad 

mödradödlighet. Samtidigt är utvecklingen ojämn och stora utmaningar kvarstår, 

exempelvis omfattningen av könsrelaterat våld, sexuella och reproduktiva 
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rättigheter, ekonomisk egenmakt och politiskt inflytande. Krig och konflikt, 

liksom en ökande konservatism och extremism, kringskär och hotar kvinnors och 

flickors liv i stora delar av världen. l de fall där kön sammanfaller med andra 

former av diskriminering och utanförskap är utmaningarna särskilt stora.  

Staters åtaganden genom internationella överenskommelser och nationell 

lagstiftning möter utmaningar vad gäller implementering. En stark oberoende 

kvinnorörelse är en tydlig framgångsfaktor för att nå framsteg såväl på policy- 

som implementeringsnivå, varför en fortsatt global underfinansiering av kvinnors 

organisering är oroande.  

 
JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅL 

Övergripande. Planen är formulerad i relation till globala utmaningar och de 

svenska jämställdhetspolitiska målen. 

 
MÅL 

o Svenskt utvecklingsarbete har genomslag vad gäller jämställdhet, är 
uppföljningsbart och fokuserat på resultat för kvinnor, män, flickor och 
pojkar. 

o Sida präglas av en jämställd öppen och inkluderande organisations- och 
ledarkultur.  

 

AKTIVITETER 

Styrning och uppföljning 
o Jämställdhet är en strategisk prioritering i Sidas målbild för 2018 liksom 

utifrån ett organisations- och arbetsgivarperspektiv. 
o Jämställdhetsanalys genomsyrar rutiner för strategiutveckling och 

operationalisering. 
o Jämställdhetsanalys genomsyrar rutiner för beredning, uppföljning och 

resultat. 
o Tydligare former för uppföljning där rapporteringsmekanismer, 

kvalitetsäkringskommittéer och utvärdering är centralt. Ett förtydligande 
av 

o definition och tillämpning av OECD DAC policymarkör genomförs 
liksom en övervägning av en markör för jämställdhetsresultat. 

Organisation och organisering 
o Sidas interna jämställdhets- och mångfaldsarbete grundar sig på en analys 

av organisationens utmaningar. Strategiska utmaningar är adresserade. 
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o Ansvar, roller och kompetens i jämställdhetsarbetet är tydliggjort och 
stärkt. 

o Internt jämställdhetsnätverk. 

Kompetens på sikt 
o Införande av generell grundutbildning avseende jämställdhet. 

o Fördjupad kompetensutveckling för jämställdhetsfokalpunkter och 
rådgivare. 

o Anpassade kurser för chefer. 
o Fördjupat arbete avseende kunskap och kompetens avseende jämställdhet 

i relation till specifika områden enligt prioriteringar i resultatstrategier. 

Kartläggning och analys 
o En analys av jämställdhet i biståndet byggs upp genom omvärlds- och 

resultatanalys. 

Bidragsgivning 
o Sida har ökat medel till insatser med jämställdhet som huvudsyfte inom 

alla sektorer. 
o Nya former för utvecklingsfinansiering används strategiskt för att främja 

jämställdhet. 

Metoder, verktyg och goda exempel 
o Metod- och analysstödet för jämställdhet (Gender Tool Box) uppdateras 

kontinuerligt och anpassas till verksamhetens behov och regeringens 
prioriteringar. 

o Ett användarstöd för dialog om jämställdhet i Sverige och i fält tas fram. 

Övrigt utvecklingsarbete 
o Jämställdhet är integrerat i Sidas humanitära insatser. 
o Jämställdhet är prioriterat i dialog med samarbetspartners, och dessa 

erbjuds kompetensutveckling om jämställdhet genom till exempel Sidas 
utbildningscentrum (Sida Partnership Forum). 

o Jämställdhet som förutsättning för fattigdomsbekämpning ska tydliggöras. 
Riktat dialogarbete med bilaterala och multilaterala samarbetspartners ska 
genomföras inom biståndets olika områden. Specifika aktörer och forum 
ska lyftas fram. 

o Sida ska fortsatt arbeta strategiskt inom områden där jämställdhet tydligt 
prioriteras (exempelvis utbildning, fred och säkerhet, hälsa, vatten och 
sanitet), samtidigt som fördjupat arbete ska göras avseende icke-sociala 
sektorer i linje med analys och prioriteringar internationellt och för Sverige 
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(som exempelvis privatsektorutveckling, sysselsättning, jordbruk, 
miljö/klimat). 

 

SIS 
IDENTIFIERAT PROBLEM 

Myndigheten återskapar och befäster rådande könsnormer som begränsar 

ungdomars och klienters möjligheter att förändra sin livssituation. Myndighetens 

personal förväntas komplettera varandra och tilldelas olika roller utifrån vilket kön 

de har, vilket får negativa konsekvenser för behandlingsarbetet. 

Flickor tillåts uttrycka känslor mer och ges ett större handlingsutrymme än pojkar 

på behandlingshem. Bemötandet av pojkar är mer auktoritärt, med låg tolerans för 

regelbrott. 

Flickor upplever en större otrygghet i skolan och uppger i högre utsträckning än 

pojkar att de inte får läsa alla de ämnen de önskar.  

 
JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅL 

Delmål 2, 3 och 4.  
 

MÅL 

o Att flickor och pojkar, kvinnor och män får insatser (behandling, skola 
och hälso- och sjukvård) som utgår från deras individuella behov.  

o Att personalen synliggör och motverkar könsstereotypa normer i vården 
och behandlingen.  

o Att flickor och pojkar, kvinnor och män på SiS institutioner får ett 
likvärdigt bemötande.  

o Att flickor och pojkar, kvinnor och män på SiS institutioner är bättre 
rustade för att leva ett jämställt liv efter institutionsvistelsen än när de 
skrevs in.  

 
AKTIVITETER 

Styrning och uppföljning 
o Utveckla Sis ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 

Utbildningsinsatser 
o Utbilda personal att främja sexuell och reproduktiv hälsa bland unga och 

klienter och utveckla arbetsmetoder och rutiner. 

o Utbilda personal att fråga om våld och att utveckla befintlig rutin för 

återkopplingssamtal efter inskrivningsintervju. 
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o Utbilda MI-tränare och MI-coacher (Motiverande samtal) att i sin tur 

stödja implementeringen på ungdomshem och LVM-hem. 

o Utbilda No power no lose-instruktörer att i sin tur utbilda personal på 

ungdomshem och LVM-hem.  

o Utbilda etikansvariga att i sin tur utbilda personal på den egna 

institutionen. 

Metoder, verktyg och goda exempel 
o Implementera en skriftlig vägledning för handläggare, att utgå från ett 

jämställdhetsperspektiv. 

o Implementera en handbok för samtalsgrupper. 

o Ta fram och implementera mottagningsrutiner (mall). 

o Ta fram och implementera en skriftlig vägledning för personal på 

ungdomshem och LVM-hem: att anamma ett normkritiskt förhållningssätt 

och att motverka en ordning där personalen förväntas komplettera 

varandra och få olika roller utifrån kön. 

Övrigt utvecklingsarbete 
o Utveckla stöd till föräldrar som har barn placerade på SiS institutioner. 

o Utveckla stöd till föräldrar som är placerade på SiS institutioner. 

o Samtalsgrupper för ungdomar och klienter på ungdomshem och LVM-

hem. 

o Insatser för sexuell och reproduktiv hälsa riktade till ungdomar och 

klienter. 

SAMVERKAN OCH KOPPLING TILL ANDRA MYNDIGHETER 

Möjliga samverkansparter som nämns: Kriminalvården, Vetenskapsrådet, IVO 
och Socialstyrelsen.  
 

Skatteverket  
IDENTIFIERAT PROBLEM 

Det finns ett utvecklingsbehov vad gäller likvärdigt bemötande av kvinnor och 

män på servicekontoren och i Skatteupplysningen.  

Hur kvinnor och män påverkas av en reform eller hur stor den ekonomiska 

effekten av en förändring blir för kvinnor och män kan skilja sig åt eftersom 

kvinnor och män idag återfinns i olika branscher, har olika hög lön, jobbar deltid i 

olika utsträckning, har olika stora kapitaltillgångar etc. Skatteverket har 

expertkunskap och statistik som kan bidra till att belysa jämställdhetskonsekvenser 

av olika förslag för att synliggöra eventuella skillnader i påverkan mellan kvinnor 

och män. 
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Idag är drygt sju av tio egna företagare män, och kvinnor och män är väldigt 

ojämnt fördelade mellan olika branscher. Kvinnor och män tar också olika stort 

ansvar för barn och obetalt hemarbete. Dessa mönster kan innebära att kvinnor 

och män har olika behov av information i rollen som potentiella eller nyblivna 

företagare.  

 
JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅL 

Delmål 2. 

 
MÅL 

o Beslutsfattare får mer detaljerat beslutsunderlag som möjliggör hänsyn 

till jämställdhetseffekter av olika åtgärder.  

o Skatteverkets kunskapsunderlag ger beslutsfattarna ökade möjligheter 

att beakta huruvida besluten bidrar till att uppnå de 

jämställdhetspolitiska målen.  

o Skattefelet är minimerat.  

o Ekonomisk jämställdhet.  

o Skatteverkets verksamhet är likvärdig för alla, oavsett kön. 

o Skatteverkets handläggning och rättstillämpning är enhetlig. 

o Skatteverkets bemötande är jämställt och jämlikt. 

o Fler personer upplever att Skatteverkets informationsinsatser täcker 

deras behov. 

o Medborgare och företagare, oavsett kön, ålder, bakgrund, 

funktionsuppsättning etc., känner sig inkluderade av Skatteverkets 

kommunikation. 

o Medborgare och företag har förtroende för Skatteverket. 

o Skatteverket framstår som en modern och öppen myndighet. 

o Fler företag drivs av personer som idag är underrepresenterade som 

företagare. 

AKTIVITETER 

Upphandling 
o Konsultupphandling. Skatteverket tar fram checklistor och information 

för att säkerställa att beställare beaktar jämställdhetsperspektivet i 
behovsanalysen inför en upphandling. 

Organisation och organisering 
o Införande av kompetensbaserad rekrytering. 

 Översyn av process och arbetssätt där metodiken kommer 
att byggas in i mallar och stödsystem. 
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 Årlig utvärdering av processen där kön är en parameter. 
o Undersöka om det idag finns oförklarade skillnader i 

rekryteringsprocessen avseende kön. T.ex. hur fördelning mellan män och 
kvinnor som söker anställning motsvarar fördelningen mellan dem som 
anställs. 

o Lika möjligheter till utveckling. Inom ramen för befintliga 
ledarutvecklingsinsatser öka chefernas medvetenhet om hur de leder och 
fördelar utvecklingsuppdrag. 

o Undersöka om det finns oförklarade skillnader män och kvinnors 
möjlighet till utveckling. T.ex. hur kostnad/tid för utbildning fördelas på 
kön, hur länge män och kvinnor stannar kvar i en och samma tjänst. 

o Undersöka orsaker till kvinnors höga sjukfrånvaro 

 Ta fram åtgärder som minskar sjukfrånvaron för både män 
och kvinnor 

 Ta fram åtgärder som främjar hälsa 
o Jämställd intern stödverksamhet. Genomföra en nulägesanalys. Beroende 

på resultatet av analysen, ta fram en åtgärdsplan för hur vi säkerställer ett 
jämställt bemötande i ADMA användarstöd. 

o Utveckla personalstatistiken (HR-barometern m.m.) utifrån 
indelningsgrunden kön. 

o Utveckla den partsgemensamma lönestatistiken utifrån indelningsgrunden 
kön. 

Kompetens på sikt 
o Inkludera jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv vid uppdatering av 

verksamhetsutvecklingsutbildningen. 
o Integrera jämställdhet-, mångfald och jämlikhetsperspektiven inom ramen 

för Skatteverkets olika ledarutvecklingsinsatser. 
o Jämställdhetskompetens för personer med nyckelroller i 

jämställdhetsintegreringsarbetet säkras genom den vanliga processen för 
kompetensplanering. 

Utbildningsinsatser 
o Kompetensutveckling för analytiker kring jämställdhet, könsuppdelad 

statistik och genusperspektiv. 
o Kompetenshöjande insatser om jämställd kommunikation i 

kommunikatörsnätverk, utbildningsproduktionen, skatteinformatörer etc. 

Kartläggning och analys 
o Uppdatera rutinerna i analyshandboken med instruktioner om att ett 

jämställdhetsperspektiv ska tas med i våra analyser där det är möjligt. 
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o Skatteverket analyserar om och hur ett genusmedvetet förhållningssätt kan 
stärka arbetet med att minimera Skattefelet. 

o Genom t.ex. könsuppdelad besöks- och anmälningsstatistik, enkäter och 
fokusgruppsintervjuer kartlägga hur informationsträffarna bättre kan svara 
likvärdigt på kvinnors och mäns behov. 

o Genomföra pilottester vid kvalitetsuppföljningar för att utvärdera 
omfattning och arbetssätt och införliva jämställdhetsperspektiv i 
kvalitetsuppföljning av ärenden som rör fysiska personer där det bedöms 
relevant. 

o Genomföra pilottester för att utvärdera omfattning och arbetssätt gällande 
regelförändringar och införliva jämställdhetsperspektiv i arbetet med 
hemställan där det bedöms relevant. 

o Se Bemötande (observationsstudie). 

Kommunikation 
o Säkerställa att exempel och bilder under infoträffar inkluderar såväl mans- 

som kvinnodominerade branscher, samt att det finns en mångfald i vilka 
människor som syns på bilder och i exempel (med avseende på t.ex. kön, 
ålder och bakgrund) 

o Utifrån vad kartläggning visar, anpassa våra informationsupplägg så att de 
bättre tillgodoser såväl kvinnliga som manliga företagares behov. 

o Se över bildbanken, vårt informationsmaterial och digitala arenor för att 
säkra att det finns en bredd av människor representerade där, varav 
åtminstone några av bilderna aktivt ska utmana vanliga stereotyper om 
vem som gör vad. 

o I samband med medierapporteringen (även synlighet i sociala medier) mer 
tydligt följa jämställdhet och mångfaldsparametrarna avseende 
talespersoner och begrepp. 

o Integrera jämställdhets- och mångfaldsaspekter vid uppdatering av rutiner 
och styrande dokument på kommunikationsområdet. 

o Se Utbildningsinsatser (utbildning i jämställd kommunikation). 

Bemötande 
o Uppdatering av bemötandeutbildningen med fokus på ”faktiskt 

bemötande” utifrån ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. 
o Spridningsaktiviteter för utbildningen i jämställt bemötande. 
o Beställa ny observationsstudie av faktiskt bemötande ur ett jämställdhets- 

och jämlikhetsperspektiv. 
o Införliva jämställdhetsperspektiv i medlyssningsmallarna i 

Skatteupplysningen och på servicekontoren. 
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Övrigt utvecklingsarbete 
o Integrera jämställdhetsperspektiv i arbetet med ständiga förbättringar och 

inom ramen för detta inspirera till initiativ för att uppmärksamma 
jämställdhetsperspektivet i den dagliga verksamheten. 

o Vid ny- eller vidareutveckling av IT-/verksamhetssystem bygger 
Skatteverket in möjligheten att enkelt få ut könsuppdelad statistik. 

 

Skolinspektionen 
IDENTIFIERAT PROBLEM 

o Pojkars skolresultat faller. 

o Det finns könsskillnader i hälsa. 

o Det finns könsskillnader i studiero. 

o Endast 30 procent av anmälningarna som kommer till Skolinspektionen 

avser flickor. Det är en högre andel kritik, relativt sett, i 

kränkningsärenden som gäller pojkar. Samtidigt finns det skillnader i barns 

hälsa som tyder på att flickors problem med kränkningar inte alltid 

effektivt åtgärdas med de verktyg som står till buds. 

 
JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅL 

Delmål 1, 2 och 4. 
 
MÅL 

o Det är tydligt vad som ska finnas i skolor och verksamheter för att flickor 
och pojkar ska få en likvärdig utbildning. Skolinspektionen ställer krav på 
nödvändiga förbättringar när så inte är fallet; vilket bidrar till en 
undervisning som ger flickor och pojkar samma möjligheter i livet, 
värderingar där ett jämställt samhälle är en utgångspunkt samt kunskap 
och förståelse om olika vals betydelse för förutsättningar längre fram i 
livet.  

o Kunskap och överblick om flickors och pojkars förutsättningar i skolan 
sprids till berörda och bidrar till utveckling och ökad kvalitet i svensk 
skola; vilket bidrar till en undervisning som ger flickor och pojkar samma 
möjligheter i livet, värderingar där ett jämställt samhälle är en 
utgångspunkt samt kunskap och förståelse om olika vals betydelse för 
förutsättningar längre fram i livet. 

o Flickor och pojkar får sina rättigheter tillvaratagna i enskilda ärenden, 
vilket leder till förbättringar för varje barn eller elev som inte fått den 
skolgång de har rätt till; vilket bidrar till en trygg undervisningsmiljö och 
värderingar där ett jämställt samhälle är en utgångspunkt. Det i sin tur 
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bidrar till bättre studieresultat och kan ha en påverkan på inställningen till 
våld mot kvinnor senare i livet. 

o Utpekade områden inom skolan där brister i jämställdheten är särskilt stor 
är synliggjorda och skolan har stimulerats till utveckling inom dessa. 
Skolinspektionen fortsätter bidra till utvecklingen till dess förbättringar 
genomförts; vilket bidrar till att olika konkreta jämställdhetsproblem inom 
skolan adresseras. Vilka dessa är väljs ut som en del av myndighetens 
prioriteringsprocess för kvalitetsgranskningar.  

 
AKTIVITETER 

Styrning och uppföljning 
o Vid val av granskningsområden och vid utarbetande av direktiv och 

projektplaner ska alltid jämställdhetsaspekterna beaktas och belysas. Det 
innebär även att jämställdhetsaspekterna ska beaktas i utarbetandet av 
bedömningspunkter och utredningsverktyg.  

o Aktiviteterna i handlingsplanen ingår i VP:n och följs upp tillsammans 
med övriga aktiviteter i tertialen. För de aktiviteter där ändrad planering 
ingår (t.ex. kvalitetsgranskning), är även detta en del av VP:n.  

Kompetens på sikt 
o Vid kompetensinventering ska utbildningsbehov i jämställdhetsarbete 

beaktas.  

Kartläggning och analys 
o Analys av skillnader i anmälningar av kränkande behandling och stöd 

mellan flickor och pojkar. Aktiviteten är en fördjupad analys av vad 
anmälningarna avser och vad de leder till för åtgärd.  

o Fortsatt analys utifrån anmälningar av kränkande behandling med 
huvudfrågorna: Vem eller vilka är norm för verksamheten, den ”normala” 
mottagaren? Vem eller vilka har verksamheten haft som utgångspunkt i 
sina beslut? Vems eller vilkas behov står i centrum?  

o Enheterna ska arbeta med att analysera utredningsmetoder och 
förhållningssätt och dra slutsatser för att förbättra arbetet när det gäller 
mera svårutredda kränkningsärenden, till exempel psykiska kränkningar 
och andra svårigheter.  

o Skolinspektionens statistik är redan uppdelad på kön där det är möjligt. En 
genomgång görs per process för att se om ytterligare något mått bör delas 
upp. Processerna analyserar även skillnader i befintliga mått och föreslår 
vid behov nya åtgärder till handlingsplanen.  
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Kommunikation 
o Analysera ett urval av bilder, texter, samt talespersoner internt och externt 

för att få en bild av hur jämställdhetsperspektivet beaktas idag.  
o Med utgångspunkt i analys, ta fram riktlinjer, checklistor samt 

implementera dessa.  

Tillsyn 
o Tillsynsmodellens utformning och tillämpning ska analyseras och vid 

behov justeras av processen. Det kan exempelvis innebära förtydliganden 
kring att resultatskillnader mellan pojkar och flickor alltid ska analyseras 
inför tillsyn av grund- och gymnasieskolor. Det kan också handla om jämn 
könsfördelning i elevintervjuer.  

o En utvärdering av tillämpningen av tillsynsmodellen efter justering samt 
därefter eventuella ytterligare åtgärder.  

 
SAMVERKAN OCH KOPPLING TILL ANDRA MYNDIGHETER 

Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) samt Arbetsmiljöverket. 

 

Skolverket 
IDENTIFIERAT PROBLEM 

Dessa jämställdhetsutmaningar finns inom skolväsendet: 

o Sexuella trakasserier och kränkningar är vanligt förekommande och ofta 

riktade mot flickor. 

o Skillnader i skolresultat mellan pojkar som grupp och flickor som grupp. 

o Antipluggkultur och maskulinitetsnormer hänger ihop och påverkar 

elevers hälsa och studieresultat. 

o Flickor har sämre psykosocial hälsa än pojkar. 

o Flickor och pojkar gör könsstereotypa studie- och yrkesval. 

o Läromedel är stereotypa både i faktainnehåll och i bilder. 

o Sex- och samlevnadsundervisningen präglas ofta av ett heteronormativt 

perspektiv. 

 
JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅL 

Delmål 2 (utbildning). 
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MÅL 

o När jämställdhetsperspektivet är integrerat i Skolverkets styrprocesser kan 

myndighetens arbete i ökad utsträckning bidra till ett 

jämställdhetsperspektiv hos huvudmännen. 

o När Skolverkets medarbetare genom utbildning har kunskap om 

jämställdhetsperspektivet kan myndighetens arbete i ökad utsträckning 

bidra till ett jämställdhetsperspektiv hos huvudmännen. 

o Genom uppföljning och utvärdering kan Skolverket kontinuerligt 

förbättra arbetet med jämställdhetsintegrering och säkerställa att arbetet 

anpassas efter gällande förutsättningar. 

 
AKTIVITETER 

Styrning och uppföljning 
o Jämställdhetsperspektivet ska arbetas in i Skolverkets nya projektmodell, 

vilket inkluderar riktlinjer, mallar, metodstöd och projektledarutbildning. 

o Jämställdhetsperspektivet ska arbetas in i arbetet med basuppgifter.  

o Revidering av tidigare projektplaner med urval utifrån storlek och 

återstående tid. 

o Jämställdhetsperspektivet ska beaktas i framtagandet av ny strategisk plan. 

o Arbetet med att jämställdhetsintegrering integreras i ny organisation, och 

identifiera behov av revideringar av riktlinjer, stödmaterial och 

utbildningar. 

o Indikatorer för uppföljning av jämställdhetsintegrering tas fram, och årliga 

uppföljningar. 

Organisation och organisering 
o Riktat processtöd till projektledare inför revidering av projektplaner. 

Kompetens på sikt 
o Återkommande utbildning i det ordinarie utbildningsutbudet som ger 

Skolverkets medarbetare ökad förståelse för vad jämställdhetsperspektivet 

innebär och hur det kan tillämpas. 

o Återkommande utbildningsmoment i introduktionsutbildningen och 

projektledarutbildningen. 
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Metoder, verktyg och goda exempel 
o Goda exempel på hur jämställdhet integrerats i olika uppdrag identifieras 

och presenteras på intranätet.  

 

Socialstyrelsen 
IDENTIFIERAT PROBLEM 

Män har totalt sett fler insatser än kvinnor inom funktionshindersområdet och det 

kan finnas skillnader i behovsbedömningen mellan kvinnor och män. 

 
JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅL 

Alla delmål. 
 
MÅL 

Bidrar till att vården och omsorgen tillhandahålls och fördelas på lika villkor för 

alla oavsett kön. 

 
AKTIVITETER 

Styrning och uppföljning 
o Jämställdhetsintegrera myndighetens lägesrapportering. 
o Översyn av relevanta dokument i ledningsprocessen och i projektrutinen i 

syfte att bidra till jämställdhetsintegrering av myndighetens styrmodell. 
o Vid urval av projekt (till exempel screeningprogram, utredning av 

rikssjukvårdsområde, riktlinje) ska vi förtydliga att kön är en viktig aspekt 
att beakta. 

Organisation och organisering 
o Översyn av rutiner och mallar för nomineringsförfrågningar till 

expertgrupper, för att förtydliga att en så jämn könsfördelning som möjligt 
eftersträvas i dessa grupper. 

o Översyn av rutiner för urval av personer som ska delta i expertgrupper, 
för att få en så jämn könsfördelning som möjligt i dessa grupper. 

Kartläggning och analys 
o Granska ett urval av avdelningens produktion (utbildningsmaterial, 

vägledningar, bedömningsmetoder, handböcker, m.m.) utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv. 

o Genomföra en fördjupad analys inom området äldre med psykisk ohälsa. 
o Genomföra en fördjupad analys inom området ungdomar samt unga 

vuxna med psykisk ohälsa och missbruk. 
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o Översyn av rutiner och mallar för att säkerställa att dessa tar upp att kön. 
o Översyn av rutiner för urval av frågeställningar inom ett projekt (t.ex. vilka 

frågeställningar som ska ingå i en riktlinje), för att förtydliga att 
könsaspekten är viktig att beakta i detta arbete. 

Kommunikation 
o Uppdatera den externa webbplatsen med information om en jämställd 

sjukskrivningsprocess. 
o Ta fram kriterier för hur vi ska implementera ett jämställdhetsperspektiv i 

våra statistikprodukter. 
o Komplettering av Socialstyrelsens skrivregler med ett avsnitt om 

könsneutralt språk. 
o Inkludera frågan om könsneutralt språk på skrivutbildningar. 
o Ta fram en checklista som säkerställer att ett jämställdhetsperspektiv finns 

med vid beställning av bilder, film, illustrationer och när vi fotograferar 
eller filmar själva. 

o Informera på intranätet och i bildbanken om att jämställdhetsperspektivet 
ska beaktas i vår bildkommunikation. 

o Genomföra en kvantitativ och en kvalitativ analys av bilderna i bildbanken 
ur ett jämställdhetsperspektiv. 

o I samband med översyn och genomgång av styrdokument komplettera vår 
bildpolicy med en skrivning om att jämställdhetsperspektivet ska beaktas i 
vår bildkommunikation. 

o Uppföljning av pressmeddelanden och debattartiklar. Hur många kvinnor 
respektive män uttalar sig? 

o Uppdatera checklistan för att arrangera evenemang med en skrivning som 
säkerställer att jämställd-hetsperspektivet beaktas i planeringen och 
genom-förandet av ett evenemang. 

Bidragsgivning 
o Översyn av statsbidragsprocessen för att säkerställa ett 

jämställdhetsperspektiv under hela processen. 

Övrigt utvecklingsarbete 
o Föra in skrivningar om våld i relevanta diagnoser. 
o Lyfta fram jämställdhetsperspektivet, inklusive våld i nära relationer, i 

vägledning. 
 
SAMVERKAN OCH KOPPLING TILL ANDRA MYNDIGHETER 

Myndigheten kommer att utbyta erfarenheter inom jämställdhetsarbetet med 

Försäkringskassan och Inspektionen för vård och omsorg, IVO. 

Samverkan med övriga Hbt-strategiska myndigheter.  
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Statens konstråd 
IDENTIFIERAT PROBLEM 

Konsthistorien har hittills saknat ett genusperspektiv.  

Fördelningen av uppdrag mellan äldre kvinnliga och manliga konstnärer i 

permanenta projekt har varit ojämn även om fördelningen mellan kvinnor och 

män utan hänsyn till ålder har varit jämn.  

Kvinnors och mäns representation i arbetsgrupper och samrådsgrupper för de 

konstprojekt som genomförs i myndighetens regi är ojämn. 

Statens konstråds historia speglar både konsthistorien under 1900-talet och 

kvinnors och mäns inflytande och makt samt ekonomiska villkor inom bild- och 

formområdet. Både uppdragen till konstnärer och inköp av konst visar tydligt hur 

jämställdhet först i slutet av 1990-talet får ett konkret genomslag i Konstrådets 

verksamhet.  

Det finns skevheter i resurser för bevarande av kvinnors och mäns konst. Det kan 

handla om bevarande av såväl stora byggnadsanknutna konstverk av kvinnliga 

konstnärer, konstverk som oförtjänt har fått förfalla under många år, som 

bevarande av mindre serier med grafiska konstverk av kvinnliga konstnärskap som 

oförtjänt har lagerställts sedan många år. 

 
JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅL 

Övergripande. 

 
MÅL 

Visionen är att jämställdhetsintegrering ska bidra till konstnärlig förnyelse och 

ökad kvalitet i hela verksamheten och göra verksamheten likvärdig för alla 

medborgare oavsett kön. 

 

o Utveckla jämställdhet och intersektionalitet till självklara kvaliteter i 

fördelning av uppdrag till konstnärer. 

o Utveckla jämställdhetsintegrering och intersektionalitet till självklara 

kvaliteter i projekten och bidra till mer jämställda offentlig miljöer. 

o Utveckla jämställdhet och intersektionalitet till självklara kvaliteter i 

fördelning av uppdrag till konstnärer. 

o Att uppvärdera betydande kvinnliga konstnärskap i den historiska 

samlingen. 
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o Bidra till att ytterligare etablera 5-7 svenska kvinnliga konstnärskap från 

1900-talet i den svenska konsthistorien. 

o Medvetandegöra vilka normer som har styrt den mest ekonomiskt och 

konstnärligt betydelsefulla delen av Konstrådets verksamhet – projekt – 

och hur andelen uppdrag till kvinnliga konstnärer ökar/utjämnas först 

under början av 2000-talet. 

o Integrera jämställdhet som en naturlig kvalitet i konsulternas arbete med 

konstkollektioner. 

o Uppvärdera och synliggöra kvinnliga konstnärskap som har varit 

förbisedda i den svenska konsthistorien. 

o Att Statens konstråds kunskapsspridning om konstens roll i offentliga rum 

och konstrådets verksamheter är jämställd. 

o Att Statens konstråds kunskapsspridning bland barn och unga om 

konstens roll i offentliga rum och konstrådets verksamheter är jämställd. 

o Att Statens konstråds externa kommunikation är jämställd. 

o Strategisk verksamhetsstyrning som garanterar att verksamhetens resultat 

är jämställda oberoende av enskilda medarbetares intresse för och kunskap 

om jämställdhetsfrågor. 

 
 

AKTIVITETER 

Styrning och uppföljning 
o Anpassa de av Statens konstråds policydokument som berör förmedling, 

program och publikationer, och kontinuerligt uppdatera vid behov. 

o Analysera i vilken grad jämställdhet är integrerat i verksamheternas 

styrkedjor och styrdokument och där det är relevant revidera dessa 

processer och dokument vid slutet av uppdragstiden. 

Organisation och organisering 
o Aktivt verka för jämställda samrådsgrupper. 

Utbildningsinsatser 
o Genomföra utbildningsinsatser i jämställdhetsintegrering för 

kommunikationsenheten med särskilt fokus på text- och bildspråk. 
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Kartläggning och analys 
o Statistiskt analysera balansen mellan lagerställda verk av kvinnliga och 

manliga konstnärer och om möjligt med ett intersektionellt perspektiv. 

o Genomföra en jämställdhetsanalys av lagerställda verk av kvinnliga 

konstnärer på externlager och om möjligt använda dessa i 

konstkollektionerna för att uppnå en ökad jämställdhet. 

o Undersöka och analysera konstrådets förmedlings-, program- och 

publikationsarbete 2014-2015 ur ett jämställdhetsperspektiv (nollmätning), 

samt följa upp, utvärdera och initiera aktiviteter utifrån. 

Kommunikation 
o I kollektioner och kommunikation bidra till att lyfta fram kvinnliga 

konstnärskap från 1900-talet. 

o Undersöka och analysera konstrådets text- och bildspråk 2015 i 

kommunikation med unga ur ett jämställdhetsperspektiv.  

o Genomföra nya och revidera metoder för aktiviteter med unga, med 

utgångspunkt i uppföljningen av nollmätningen 2016, i syfte att stärka 

jämställdhetsintegreringen avseende dels representation, innehåll/tematik 

och språk men också publik och kanalval. 

o Verka för att innehåll i kommunikationen med unga ska följa 

jämställdhetsintegreringen för övriga målgrupper. 

o Utifrån tillgänglig kunskap och erfarenheter inleda arbetet med att anpassa 

löpande aktiviteter för stärkt jämställdhetsintegrering och avseende språk, 

representation och innehåll. 

o Anpassa Statens konstråds övergripande kommunikationspolicy. 

o Undersöka och analysera konstrådets text- och bildspråk 2015 ur ett 

jämställdhetsperspektiv (nollmätning). 

o Utifrån tillgänglig kunskap och erfarenheter inleda arbetet med att anpassa 

särskilda kommunikationsaktiviteter för stärkt jämställdhetsintegrering, 

med avseende i första hand på representation, innehåll/tematik och språk 

men också mottagare och kanalval. 

o Undersöka och analysera Statens konstråds arbete med press och 

marknadsföring 2015 ur ett jämställdhetsperspektiv (nollmätning). 

o Fördjupa kunskap och förståelse för hur olika grupper använder olika 

medier. 
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o Utifrån tillgänglig kunskap och erfarenheter inleda arbetet med att anpassa 

mediearbete och marknadsföring för stärkt jämställdhetsintegrering, med 

avseende i första hand på representation, innehåll/tematik och språk. 

o Revidera mediearbete och marknadsföring med utgångspunkt i 

uppföljningen av nollmätningen, i syfte att stärka 

jämställdhetsintegreringen avseende dels representation, innehåll/tematik 

och språk, men också mottagare och kanalval. 

o Anpassa strategier för sociala medier och webb. 

o Undersöka och analysera konstrådets digitala kommunikation 2015 ur ett 

jämställdhetsperspektiv (nollmätning). 

o Fördjupa kunskap och förståelse för hur olika grupper använder olika 

digitala kanaler. 

o Utifrån tillgänglig kunskap och erfarenheter inleda arbetet med att anpassa 

arbetet i sociala medier och webb för stärkt jämställdhetsintegrering, med 

avseende i första hand på representation, innehåll/tematik och språk. 

o Genomföra nya och revidera löpande aktiviteter i sociala medier och webb 

med utgångspunkt i uppföljningen av nollmätningen, i syfte att stärka 

jämställdhetsintegreringen avseende dels representation, innehåll/tematik 

och språk, men också mottagare och kanalval. 

o Se Utbildning (utbildning kommunikation). 

Metoder, verktyg och goda exempel 
o Utveckling av normkritiska metoder och verktyg för att kvinnor och män 

ska ha samma möjligheter att delta i och uppleva konstprojekten. 

Övrigt utvecklingsarbete 
o Tillämpa jämställdhetsintegering och intersektionella förhållningssätt i 

relation till platsens karaktär och konstnärsval. 

o Jämställd och intersektionellt representativitet i projekten avseende 

demografi, plats, publik och konstnärsval. 

o Aktivt verka för jämställda publikgrupper, d.v.s. att kvinnor och män ska 

ha samma rätt och möjligheter att uppleva och delta i de konstprojekt som 

genomförs. 

o Komplettera samlingen med inköp av framstående levande kvinnliga 

konstnärer verksamma under 1900-talets senare del och som är 

underrepresenterade i samlingen och konstkollektioner på myndigheter.  
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o Proaktivt verka för bevarande av 5-7 byggnadsanknutna verk av kvinnliga 

framstående konstnärer, t.ex. Mollie Faustman och Randi Fischer. 

o Strategiskt lyfta fram lagerställda verk av kvinnliga konstnärer för att öka 

andelen verk av kvinnliga konstnärer i konstkollektioner. 

o Aktivt konservera verk av kvinnliga konstnärer inköpta under 1900-talet 

och början av 2000-talet. 

o Aktivt motverka att skadade verk av kvinnliga konstnärer i den äldre delen 

av samlingen makuleras.  

 

Tillväxtanalys 
IDENTIFIERAT PROBLEM 

Genusperspektiv präglar inte tillräckligt tydligt i myndighetens rapporter, 

referensval, teorival eller val av forskare.  

 
JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅL 

Delmål 2. 

 
MÅL 

Tillväxtanalys ska belysa jämställdhetsperspektiv i sin produktion och 
kommunikation i ökad utsträckning.  
Det övergripande, indirekta, syftet för Tillväxtanalys jämställdhetsintegrering är att 
öka kunskapen om jämställdhetsaspekter i tillväxtpolitiska frågor hos våra 
avnämare. Tillväxtanalys kärnuppdrag och instruktion är att producera 
kunskapsunderlag till regeringen och andra uppdragsgivare. Genom att applicera 
ett jämställdhetsperspektiv i rapporter och statistik och tydligt belysa de skillnader 
och likheter som finns i samhället mellan kvinnor och män, vill myndigheten bidra 
till långsiktiga förändringar och jämställdhetsmål. 
 
AKTIVITETER 

Styrning och uppföljning 
o Dialog med uppdragsgivare för jämställdhetsintegrerade regeringsuppdrag.  

o Användning av lathund för en jämställdhetsintegrerad arbetsprocess (För 

att jämställdhetsperspektiv ska tas i beaktning när frågor formuleras inom 

uppdrag).  

o Tillväxtanalys interna styrdokument ska jämställdhetsintegreras.  

o Jämställdhetsintegrering ska vara en del i verksamhetsplanerings- och 

uppföljningsprocessen.  
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Utbildningsinsatser 
o Utbildning av GD och avdelningschefer (ledningsgruppen).  

o Basutbildning av medarbetare.  

o Tema på interndagar.  

o Introduktion av nyanställda.  

Kommunikation 
o Utarbetande och användande av lathund för att skriva en 

”jämställdhetsintegrerad rapport”. 

o Styrdokumenten och vad förändringarna i respektive dokument innebär 

för verksamheten kommuniceras löpande i myndigheten.  

o En kommunikationsplan utarbetas för arbetet med 

jämställdhetsintegrering.  

o Analysera bildmanér ur ett normkritiskt perspektiv.  

o En checklista ska upprättas för att skapa mer jämställdhetsmedvetna 

presentationer och seminarier. Denna ska innefatta råd om bl.a. 

presentationer, sammansättning av talarpaneler och referensgrupper samt 

genomförande av presentationer.  

o Språkanalys av tre rapporter, publicerade tidigast hösten 2016, ur ett 

normkritiskt perspektiv.  

Metoder, verktyg och goda exempel 
o Utarbetande av lathund för en jämställdhetsintegrerad arbetsprocess. (För 

att jämställdhetsperspektiv ska tas i beaktning när frågor formuleras inom 

uppdrag).  

o Se Kommunikation (lathund och checklista). 
 
SAMVERKAN OCH KOPPLING TILL ANDRA MYNDIGHETER 

Tillväxtanalys har ett uppdrag och en målgrupp som skiljer sig från många av de 
andra myndigheterna som ingått i initiativet för jämställdhetsintegrering. 
Myndighetens arbete resulterar i kunskapsunderlag som verkar genom vår primära 
målgrupp; Regeringskansliet.  

 

Tillväxtverket 
IDENTIFIERAT PROBLEM 

79 procent av ansökningarna som beviljats stöd direkt från Tillväxtverket går till 

företag som drivs av män. 92 procent av de finansiella medel myndigheten delar 

ut går till företag som drivs av män. Detta är att jämföra med den svenska 

företagsstocken där 29 procent av företagen drivs av kvinnor och 71 procent av 

män.  
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Kvinnor, unga och personer med utländsk bakgrund är underrepresenterade 

jämfört med svenska företagspopulationen i fråga om både inkomna och beviljade 

ansökningar.  

 
JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅL 

Delmål 1 och 2. 

 
MÅL 

o Tillväxtverkets anställda har förmåga att se och förmedla kunskap om den 

tillväxtpotential som ligger i ett aktivt jämställdhetsarbete 

o Jämställdhet ingår som en självklar del i nätverks- och 

kommunikationsaktiviteter 

o Kvinnor och män ska ha likvärdiga förutsättningar att nå inflytande i 

tillväxtarbetet och få tillgång till statliga tillväxtresurser. Jämställdhet ska 

beaktas vid beslut om fördelning av medel.  
 

AKTIVITETER 

Organisation och organisering 
o Intern expertgrupp för jämställdhet och mångfald. 

Kompetens på sikt 
o Jämställdhet och mångfald ges som en del av introduktionsutbildningen. 

Utbildningsinsatser 
o Utbildning i analys kopplat till mångfaldsuppföljningen. 

o Utbildning i bedömning av hur sökanden har använt jämställdhet och 

mångfald som verktyg i bedömning av ansökningar. 

Kartläggning och analys 
o Fördjupad branschanalys av myndighetes arbete, avseende könsfördelning. 

Kommunikation 
o Implementering och spridning av verktyget för normkritisk 

kommunikation. 

o Fördjupad mångfaldsrapport publiceras årligen. 

Bidragsgivning 
o Återkoppla resultat av mångfaldsutbildningen till chefer. 
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o Fortsatt utveckling av mångfaldsuppföljning. 

o Framtagande av jämställdhetsintegrerade riktlinjer till Nytta-processen för 

framtagande av nya insatser (fördelade medel företag). 

o Se Utbildning (bedömning). 

 
SAMVERKAN OCH KOPPLING TILL ANDRA MYNDIGHETER 

VINNOVA och Tillväxtanalys 

Nätverk för företagande på lika villkor 

 

Universitets- och högskolerådet 
IDENTIFIERAT PROBLEM 

Valen till högre utbildning är könsbundna. 

 
JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅL 

Delmål 1 och 2.  
 
MÅL 

Mindre könsbundna val till högre utbildning 

 
AKTIVITETER 

Styrning och uppföljning 
o Samtliga styrdokument på central nivå genomlyses, med fokus på att de 

skall stötta jämställdhetsintegreringen i UHR:s kärnverksamheter och 
likabehandling utifrån diskrimineringsgrunderna.  

o Nya styrdokument utformas utifrån de erfarenheter som görs 2016. 

Organisation och organisering 
o Det stöd som HR ger i samband med rekrytering och annonsering 

jämställdhetsssäkras. Övriga diskrimineringsgrunder ska också ingå i 
stödet. 

Kompetens på sikt 
o Introduktionsutbildningen av nyanställda och UHR:s 

medarbetarutbildningar jämställdhetsssäkras.  

Utbildningsinsatser 
o UHR:s informatörer utbildas i jämställd kommunikation.  
o Intern personal utbildas i jämställdhet kopplat till statistiska analyser.  
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o Samtliga chefer vid UHR utbildas i att leda arbete med 
jämställdhetsintegrering. Utbildningen ges i samband med heldags 
chefsmöte. 

Kartläggning och analys 
o Externa experter analyserar ett antal större och mindre informationsmöten 

utifrån perspektiven kön, funktionalitet, sexuell läggning och utländsk 
bakgrund.  

o En kartläggning av om alternativa urval till högre utbildning är 
könsneutrala genomförs.  

o Analyser genomförs med statistikverktyget Iipax av om kvinnor och män 
får likvärdig bedömning av sin utländska utbildning. Aspekter som 
handläggningstider och avslagsfrekvens är i fokus.  

o En studie av hur analysen av den antagningsstatistik som redovisas kan 
fördjupas utifrån kön och ålder genomförs, och åtgärder utifrån resultat.  

Kommunikation 
o En genomgång görs av studera.nu, den webbplats som en stor andel av 

alla som är intresserade av att läsa på universitet eller högskola går till för 
att informera sig. Nödvändiga förändringar genomförs. Studera.nu-
genomgången görs bland annat utifrån den användarundersökning som 
gjorts 2015 och där omhändertagandet är en del i det planerade, löpande 
arbetet.  

o Genomgång av UHR:s resterande webbplatser, inklusive 
bedömningsportalen och utbyten.se genomförs.  

Bemötande 
o Kvalitén på den telefonsupport som ges via Contact center kartläggs 

utifrån perspektiven kön, utländsk bakgrund, utöver de aspekter som 
redan idag kvalitetssäkras via medlyssning.  

o Utvecklingsaktiviteter inom området bemötande genomförs utifrån 
jämställdhetsperspektiv, funktionalitet och etnicitet.  

Bidragsgivning 
o Bedömargruppens möte i samband med fördelning av medel inom 

Linnaeus-Palme kartläggs. Perspektiv som beaktas är kön och utländsk 
bakgrund. Linnaeus-Palme är ett program för internationellt samarbete 
mellan lärosäten i Sverige och i utvecklingsländer.  

o Personal utbildas vid några enhetsmöten om sambandet mellan 
bidragsgivning och jämställdhet.  

o Eventuellt utvecklingsarbete avseende bidragsfördelning genomförs, 
främst inom ramen för utbildningen av externa bedömare. Detta är 
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avhängigt vilka utvecklingsbehov som kartläggningen av 
bedömargruppens arbete inom Linnaeus-Palme visar.  

o Identifierade brister i instruktioner för nationellt finansierade 
internationella samarbetsprojekt utifrån kön, ålder, etnicitet, funktionalitet, 
sexuell läggning kartläggs och åtgärdas.  

o Utvecklingsarbete genomförs utifrån identifierade brister i UHR:s 
bedömningsförfarande utifrån jämställdhetsperspektiv.  

Övrigt utvecklingsarbete 
o Utveckla nytt utbildningsmaterial och ny utbildningsmetodik för att 

användas vid utbildning av studie- och yrkesvägledare, för att främja att 
elever fattar mindre könsbundna val till högre utbildning (exempelvis 
filmer och annat pedagogiskt material).  

o Externa utbildningsinsatser med framtaget nytt utbildningsmaterial riktade 
till studie- och yrkesvägledare.  

o Statistikverktyget Iipax utvecklas för att möjliggöra statistikuttag avseende 
kön och utbildningsland. Det arbetet läggs in inom ramen för ordinarie 
utveckling av verktyget.  

 

SAMVERKAN OCH KOPPLING TILL ANDRA MYNDIGHETER 

UKÄ och andra myndigheter i universitets och högskolesektorn. 

 

Universitetskanslersämbetet 
IDENTIFIERAT PROBLEM 

Ojämställdhet inom universitet och högskolor: 

o Traditionellt manliga sektorer i samhället värderas ofta högre och tilldelas 

mer resurser än de traditionellt kvinnliga och akademien är ett traditionellt 

manligt område. Dessutom finns inom akademien ämnesområden som i 

högre grad än andra är traditionellt manliga, såsom teknik och 

naturvetenskap.  

o Könsstereotypa föreställningar påverkar bedömningar inom akademien.  

o Kunskap om genus och jämställdhet saknas i många utbildningar, vilket 

leder till att många studenter utexamineras utan beredskap att förstå och 

hantera konsekvenserna av ojämställda förhållanden eller arbeta 

förebyggande. 

o Män studerar i mindre utsträckning än kvinnor på högskolenivå.  

o Män är överrepresenterade bland professorerna, trots att kvinnor är i 

majoritet på utbildningar på grundnivå och avancerad nivå och att 
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könsfördelningen är jämn bland övrig forskande och undervisande 

personal.  

o Könsfördelningen bland de sökande till många av de stora 

yrkesprogrammen är mycket ojämn, vilket bland annat leder till att den 

starkt könssegregerade arbetsmarknaden i Sverige bibehålls. 

o Kvinnor har en långsammare karriärutveckling än män på universitet och 

högskolor. I synnerhet är skillnaden stor mellan kvinnor och män gällande 

befordran till professor, vilket tyder på att villkoren för att göra akademisk 

karriär skiljer sig åt för kvinnor respektive män.  

o Män har högre medellön än kvinnor i såväl administrativa som 

akademiska anställningskategorier inom universitet och högskolor.  

 
JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅL 

Delmål 1 och 2.  
 
Ytterligare ett av delmålen, delmål 4, svarar upp mot det uppdrag som UKÄ har i 
regleringsbrevet för 2015, nämligen att kartlägga hur frågor om mänskliga 
rättigheter beaktas i utbildningar som leder till ett antal examina. I uppdraget ingår 
även att redovisa goda exempel på hur mänskliga rättigheter och frågor om mäns 
våld mot kvinnor samt våld mot barn beaktas i de nämnda utbildningarna. 
Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 1 december 2015.  
 
MÅL 

o Könsstereotypa föreställningar påverkar inte bedömningar inom 
akademien.  

o Kunskap om genus och jämställdhet är en integrerad del i utbildningar på 
universitet och högskolor.  

o Mindre könsbundna studieval till högre utbildning.  
o En ökad jämställdhetsintegrering vid universitet och högskolor  
o Jämställdhet är integrerat i, och en del av, UKÄ:s ordinarie verksamhet.  

 
AKTIVITETER 

Styrning och uppföljning 
o Göra en översyn av verksamhetsplaneringen, budgetarbetet och arbetet 

med årsredovisningen och integrera ett jämställdhetsperspektiv i UKÄ:s 
interna styrprocesser. En del i detta är att genomföra 
jämställdhetsbudgetering. 

o Uppdatera rutiner för hur projektplaner ska jämställdhetsintegreras 
inklusive förbättrat stöd till projektledare och rutiner för uppföljning. 
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Kompetens på sikt 
o Göra en översyn av strategin för kompetensförsörjning och integrera ett 

jämställdhetsperspektiv i den. Olika kompetenshöjande insatser gällande 
jämställdhetsintegrering genomförs, och att ett jämställdhetsperspektiv 
anläggs på övrig kompetensutveckling.  

Utbildningsinsatser 
o Myndighetsdag som har jämställdhetsintegrering som ett tema.  
o Fördjupad utbildning i jämställdhetsintegrering för UKÄ:s 

samordningsgrupp för jämställdhetsintegrering.  
o Myndighetsgemensamma seminarier på temat jämställdhet eller 

jämställdhetsintegrering som är speciellt relevant för medarbetarna på 
UKÄ genom att det handlar om högskolesektorn eller 
jämställdhetsintegrering i myndigheter.  

Kartläggning och analys 
o Kartlägga på vilka sätt ett jämställdhetsperspektiv – kvantitativt såväl som 

kvalitativt – kan integreras i de aktiviteter som genomförs inom ramen för 
chefsutvecklingsprogrammet, och fastställa rutiner för att så sker. I detta 
arbete ska en samverkan med Sveriges universitets- och högskoleförbund 
(SUHF) ske.  

o Belysning och analys av effekterna av könsbundna studieval.  
o Belysning och analys av övergången till högre utbildning ur ett 

genusperspektiv. 
o Genomföra en analys med ett jämställdhetsperspektiv av 

resurstilldelningen till utbildningar på grundnivå och avancerad nivå.  

Kommunikation 
o Utbildning i jämställd kommunikation. 
o En ny kommunikationsplattform för UKÄ tas fram där ett 

jämställdhetsperspektiv är integrerat. Det innebär att konkreta åtgärder för 
hur ett jämställdhetsperspektiv integreras i vår externa kommunikation 
såsom konferenser och andra events, webbplatsen och presentation av 
resultat, anges.  

o Skrivutbildning där ett jämställdhetsperspektiv är integrerat för alla 
medarbetare som skriver rapporter och andra texter som publiceras.  

Bemötande 
o Ta fram en bemötandepolicy med ett tydligt jämställdhetsperspektiv.  

Tillsyn 
o Integrering av ett genus- och jämställdhetsperspektiv i UKÄ:s 

kvalitetsgranskningar (examenstillståndsprövningar, lärosätesgranskningar, 
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utbildningsutvärderingar och tematiska studier). Det kan till exempel 
handla om hur vi sätter samman, arbetar med och utbildar 
bedömargrupper, intervjusituationer vid platsbesök, och framtagande av 
frågor om jämställdhet i granskningar.  

o För varje tillsynsprojekt och tillsynsbesök ska analyseras om det är möjligt 
att ställa frågor om jämställdhet, och uppgifter som kan vara av betydelse 
för lärosätenas jämställdhetsarbete ska redovisas.  

o Analysera tillsynsbeslut utifrån ett jämställdhetsperspektiv och i 
förekommande fall göra bedömning av om det finns 
ojämställdhetsproblem utifrån könsmönster.  

Övrigt utvecklingsarbete 
o Bidra med underlag och kunskap om rekryteringen av kvinnor till 

professorstjänster genom en analys av rekryteringsbasen och genom att 
skapa nya modeller för beräkning av hur lång tid det är rimligt att det tar 
innan vi har en jämn könsfördelning bland professorerna. 

o Att ha en dialog med lärosätena om hur UKÄ inom ramen för vårt 
uppdrag kan vara ett stöd i deras kommande uppdrag att 
jämställdhetsintegrera sin verksamhet.  

 
SAMVERKAN OCH KOPPLING TILL ANDRA MYNDIGHETER 

UHR 

Kommer också att delta i det nätverk av myndigheter inom utbildnings- och 

forskningsområdet som redan är etablerat. 

Kommer också att ta initiativ till samverkan mellan olika tillsynsmyndigheter som 

ingår i JiM. 

 

Vinnova 
IDENTIFIERAT PROBLEM 

Innovationsbegreppet är manligt kodat och ofta associerat med mansdominerade 

branscher som teknik och industri. Detta skapar troligtvis hinder för kvinnor och 

kvinnodominerade branscher att komma in i innovationssystem och bidrar till 

minskad jämställdhet inom innovationsområdet.  

Forskare inom det genusvetenskapliga fältet framhåller att definitionen av ett 

innovationssystem domineras av en syn på tillväxt som är manligt könsmärkt och 

tydligt präglad av produktivitets- och teknikutveckling. Den reproduktiva sfären 

blir osynliggjord och viktiga områden som är en förutsättning för tillväxt förbises 

därmed. Även innovationer kopplade till entreprenörskap och företagande, som 
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också är manligt könsmärkta skapar hinder för att synliggöra och stödja kvinnors 

innovationer. 

Det rådande strukturerna inom det svenska innovationssystemet är 

mansdominerade och 80 procent av innovationsmedlen går till mansdominerade 

branscher. Bland de branscher som pekas ut som viktiga områden med lång 

utvecklingshistoria, hög kompetens och konkurrenskraft i Regeringens 

innovationsstrategi är andelen kvinnor låg och har inom vissa områden minskat 

såväl på gymnasienivå som på högre utbildningsnivå och bland professorer.  

Kvinnors innovationer tenderar att blir förbisedda då innovationssystemet inte 

omfattar kvinnodominerade branscher i samma utsträckning. 

 
JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅL 

Delmål 1 och 2.  
Även övriga delmål inom ramen för programmet Genus och Mångfald för 
innovation. 
 
MÅL 

o En jämställd definition av innovationsbegreppet. 

o En jämn fördelning av medel till kvinnor och män som söker 

finansiering. 

o En jämställd beviljandegrad. 

o En jämställd upphandlingsfördelning. 

o En kommunikationsverksamhet som i lika grad vänder sig till och når 

kvinnor och män. 

o Ett likvärdigt bemötande vid informationsmöten och rådgivning. 
 
AKTIVITETER 

Styrning och uppföljning 
o Genomgång och analys av verksamhetsplan och måldokument. 

o Genomgång av vad och på vilket sätt JiM-uppdraget ska redovisas i 

årsredovisningen. 

Upphandling 
o Genomlysning och revidering av VINNOVAS upphandlingspolicy. 

Kompetens på sikt 
o Genomlysning och revidering av introduktionsutbildning för att 

säkerställa att jämställdhetsintegrering finns med.  
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Utbildningsinsatser 
o Utbildningsinsats om genusfrågor för de som arbetar med Horisont 2020. 

Kommunikation 
o Se över och jämställdhetsintegrera VINNOVAs Kommunikationspolicy.  

o Ta fram en policy och arbetssätt för hur jämställdhet ska säkerställas i de 

seminarier och konferenser där VINNOVA är arrangör, medarrangör eller 

medverkar i.  

Bidragsgivning 
o Extern granskning av utlysningstexter innan de publiceras. Ingår som del 

av utvecklingsprojekt om bedömning och beslut. 

o Utvecklingsprojekt inom bedömning och beslut där bl.a. erfarenheter från 

VR och RIKA 2.0 kommer att tas in. 

o Genomgång av krav och bedömningskriterier i utlysningstexter så att 

genus- och jämställdhetsaspekter integreras.  

o Utbildningsinsatser för de som arbetar i bedömningsprocessen.  

Övrigt utvecklingsarbete 
o Kontinuerligt följa upp vilka mål man vill uppnå, hur man planerar och 

utvecklar relevanta angreppssätt, hur man inför och tillämpar dessa 

angreppssätt på ett systematiskt sätt i verksamheten samt hur man tänkt 

att utvärdera och förbättra tillämpade angreppssätt. 

o Ta fram gemensamma indikatorer för alla strategiska områdens arbete 

med jämställdhetsintegrering för att kunna se nuvarande status och 

trender.  
 
SAMVERKAN OCH KOPPLING TILL ANDRA MYNDIGHETER 

VINNOVA, Formas, Vetenskapsrådet och Forte ingår i en 
jämställdhetsstrategigrupp som forskningsfinansiärerna har (sedan 2001). Sedan 
våren 2014 har nätverket utvidgats inom JiM-myndighetskretsen av myndigheter 
med ansvar inom högskolan med t.ex. UHR, UKÄ, SIDA, CSN och DO. 

 

Vetenskapsrådet 
IDENTIFIERAT PROBLEM 

Det finns exempel på när myndighetens externa kommunikation, främst i val av 

bilder, är stereotyp. 

Kvinnor ansöker om internationell postdok (en bidragsform för forskare i början 

av sin karriär) i lägre utsträckning än män.  
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JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅL 

Delmål 1 och 2.  
 
MÅL 

Den övergripande målsättningen för Vetenskapsrådets jämställdhetsarbete kan 
således sägas vara en jämställd högskola.  
Den avsedda effekten av Vetenskapsrådets jämställdhetssträvande är en ökad 
jämställdhet vid universitet och högskolor. 
 
AKTIVITETER 

Styrning och uppföljning 
o Jämställdhetsstrategin beslutas på nytt av varje tillträdande styrelse och 

uppdateras vid behov baserat på genomförda analyser och utvärderingar.  

Organisation och organisering 
o Fördelningen kvinnor/män bland Vetenskapsrådets delegater 

(motsvarande) i internationella forum ska kartläggas vartannat år. 
Kartläggningen blir ett underlag för tillämpningen av Vetenskapsrådets 
hanteringsordning för internationella delegater. 

Kompetens på sikt 
o Återkommande utbildningar såväl av anställd personal som av styrelse, 

ämnesråd, råd, kommittéer och beredningsorganisation. 

Utbildningsinsatser 
o Utbildning av Vetenskapsrådets personal som arbetar med 

ansökningsberedning ska göras där jämställdhet är en av tre punkter på 
agendan.  

o Vissa nyckelpersoner, såsom enhetschefer och beredningssamordnare får 
utökad utbildning.  

Kartläggning och analys 
o Årliga jämställdhetsanalyser av myndighetens egen verksamhet samt av 

högskolesektorn. 

o I slutet av varje styrelses mandatperiod görs en sammanfattande analys 

och avrapportering avseende jämställdheten i Vetenskapsrådets 

verksamhet och inom högskolesektorn. 

o En rapport, ”Omvärldsutblick: jämställdhetsarbetet vid ett antal 
forskningsråd”, togs fram 2014. Under 2016 kommer en rapport från 
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deltagande i flera europeiska (internationella) nätverk att tas fram. 
Motsvarande rapporter planeras även för 2018.  

o En process för omvärldsrapportering om jämställdhetsarbete tas fram. 
o I Horizon 2020 är det prioriterat att integrera kön och genus i 

forskningens innehåll (liksom att jämställdhet i forskningen är prioriterad). 
En policy-förstudie görs om hur Vetenskapsrådet skulle kunna främja och 
följa upp att kön och genus tas in i forskningens innehåll när så är 
relevant. 

o Analysera och bevaka jämställdheten i bidragsformen internationell 
postdok. 

o Ett kunskapsunderlag sammanställs om jämställdheten i redan 
genomförda excellenssatsningar/ miljöstöd eller motsvarande 
bidragsformer. Med utgångspunkt från detta underlag tas en särskild 
hanteringsordning fram för sådana uppdrag och bidragsformer. 

Kommunikation 
o Vetenskapsrådet kommer att jobba vidare med att ha ett könsneutralt 

uttryck i bilder och ord på våra webbplatser och i vårt tryckta material.  
o Uppdaterade riktlinjer och checklistor för publicering av text och bild. 
o Utbildningsinsatser riktade till medarbetare och chefer på 

kommunikationsavdelningen. 

o En policy och en hanteringsordning tas fram för hur jämställdhet ska 
säkerställas i de seminarier och konferenser där Vetenskapsrådet är 
arrangör eller medarrangör. 

Bidragsgivning 
o Observationsstudier genomfördes 2012 och 2014, och observationer 

planeras även för 2016 och 2018. Förutom analysen av 
beredningsprocessen innehåller de genomförda studierna konkreta 
åtgärdsförslag, varav flera har implementerats. 

o Ett villkor införs att varje konferens som får stöd från VR ska ha både 
kvinnor och män bland föredragshållarna. Hanteringsordningen för 
beredningen av ansökningar om konferensstöd revideras som en 
konsekvens av det nya villkoret. 

o Aktiviteten syftar till att utveckla en ”JÄM-visare”, som är en rörlig grafik 

för att återge Vetenskaps-rådets bidragsgivning fördelat på kvinnor och 

män. Fördelningens utveckling över tid är av intresse och kan sättas i 

relation till exempelvis personalstatistik inom högskolesektorn. 

o Vetenskapsrådet finansierar ett antal nationella infrastrukturer för 
forskning. Infrastrukturerna återrapporterar årligen till Vetenskapsrådet 
och fr.o.m. 2016 kommer redovisning av antalet sökande, användare samt 
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deras respektive könsfördelning att begäras in. När sammanställningen av 
redovisningarna av infrastrukturer för forskning är klar analyseras 
resultatet och lämpliga, uppföljningsbara mål sätts upp, som sedan följs 
upp. 

o Se utbildningsinsatser (ansökningsberedning). 

Övrigt utvecklingsarbete 
o Nya möjligheter till studier öppnas genom myndighetens nya 

ärendehanterings- och ansökningssystem. En ambition är exempelvis att i 
systemets återrapporteringsformulär begära in uppgifter om kön för alla 
projektdeltagare och uppgifter om i vilken utsträckning de arbetat i 
projektet. En ambition är också att ta in uppgifter om användningen av 
infrastruktur även inom de forskningsbidrag som inte är 
infrastrukturbidrag. När återrapporteringsformulären har beslutats och 
börjat användas kan dessa utvärderas. Därefter kan man se vilka ytterligare 
uppföljningar som bör göras. 

o Vetenskapsrådet avser att öka aktiviteten vad gäller rådgivning till 
regeringen inom jämställdhetsområdet, och ha aktivare kontakter med 
högskolornas ledningar inom jämställdhetsområdet.  

 
SAMVERKAN OCH KOPPLING TILL ANDRA MYNDIGHETER 

Vetenskapsrådet har våren 2015 tagit initiativ till ett nätverk inom JiM-
myndighetskretsen av myndigheter med ansvar inom högskolan: Vetenskapsrådet, 
Forte, VINNOVA, UHR, UKÄ, SIDA, CSN och DO. Formas deltar också, trots 
att myndigheten då inte tillhörde JiM-satsningen.  

 

Åklagarmyndigheten 
IDENTIFIERAT PROBLEM 

Den tydligaste jämställdhetskopplingen finns i myndighetens arbete med 
bekämpning av brott i nära relation, däribland mäns våld mot kvinnor och 
sexualbrott, hedersrelaterat våld, kontaktförbud, övergrepp mot barn, 
fridskränkningsbrott, bemötande av brottsoffer och barn som vittnen i brottmål. 
 
JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅL 

Delmål 4 och övergripande. 

 
MÅL 

o Likvärdiga resultat oavsett kön vad avser rättssäkerhet, effektivitet, kvalitet 
och rättstrygghet.  

o Ökad rättstrygghet för målsägande som utsatts för brott i nära relation.  
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o De som har kontakt med Åklagarmyndigheten ges ett gott, korrekt och 
likvärdigt bemötande.  
 

AKTIVITETER 

Styrning och uppföljning 
o Jämställdhetsperspektiv beaktas vid framtagande av styrdokument.  

Organisation och organisering 
o Jämställd rekrytering av kursledare och föreläsare eftersträvas.  
o Jämställd rekrytering till alla tjänster.  

Kompetens på sikt 
o Jämställdhetsperspektiv vid planering av utbildningar.  

Utbildningsinsatser 
o Kompetensutveckling för chefer och övriga medarbetare.  

Kartläggning och analys 
o Analysera och tillvarata material ifrån områdeschefernas kammarbesök 

2015 på temat våld i nära relation.  

Kommunikation 
o Kommunikationsplan för utvecklingsarbetet tas fram.  
o Extern kommunikation av resultat av jämställdhetsarbetet.  
o Översyn av riktlinjer för intern och extern kommunikation ur ett 

jämställdhetsperspektiv.  
o Analys och (vid behov) justering av befintligt kommunikationsmaterial ur 

ett jämställdhetsperspektiv.  

Bemötande 
o Förtydliga jämställdhetsperspektivet i handboken för bemötande av 

brottsoffer.  

Tillsyn 
o Jämställdhetsperspektiv vid planering och prioritering av tematisk tillsyn.  

Metoder, verktyg och goda exempel 
o Implementering av metodutvecklingsprojektets ”bästa arbetssätt”.  

Övrigt utvecklingsarbete 
o Förutsättningar för att ta fram och analysera könsuppdelad statistik 

tillskapas.  
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o Underlag tas fram till och används vid diskussioner på samtliga 
arbetsplatser.  

o Jämställdhetsperspektiv vid planering och prioritering av rättslig 
utveckling och metodutveckling på det aktuella brottsområdet.  

o I samarbete med NCK (Nationellt Centrum för Kvinnofrid) se över 
lämpliga åtgärder för att säkerställa att Åklagarmyndigheten så långt 
möjligt bidrar till att offer för brott i nära relation tillförsäkras ett adekvat 
och professionellt stöd.  

 
SAMVERKAN OCH KOPPLING TILL ANDRA MYNDIGHETER 

NCK 

Andra myndigheter kopplade till delmål 4, som till exempel Polismyndigheten. 
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Myndigheternas koppling till de 

jämställdhetspolitiska målen 
Utifrån myndigheternas handlingsplaner och egna kopplingar till 

jämställdhetspolitiska målen presenteras här en sammanställning vilka (del)mål 

myndigheterna själva menar att de bidrar till: 

DELMÅL 1 DELMÅL 2 DELMÅL 3 DELMÅL 4 

Arbetsförmedlingen 
Arbetsmiljöverket 
BRÅ 
DO 
Domstolsverket 

Folkhälsomyndigheten 

FORTE 

Försvarsmakten 

Försäkringskassan 

IVO 

Konstnärsnämnden 

Kriminalvården 

Kulturrådet 

Livsmedelsverket 

Migrationsverket 

MUCF 

Musikverket 

Myndigheten för 

yrkeshögskolan 

Riksutställningar 

Sametinget 

Skolinspektionen 

Socialstyrelsen 

Tillväxtverket 

UHR 

UKÄ 

VINNOVA 

Vetenskapsrådet 

Arbetsförmedlingen 
Arbetsmiljöverket 
CSN 

DO 

ESF 

Folkhälsomyndigheten 

FORTE 

Försäkringskassan 

Konstnärsnämnden 

Kriminalvården 

Kulturrådet 

Livsmedelsverket 

Migrationsverket 

MUCF 

Musikverket 

Myndigheten för 

yrkeshögskolan 

Pensionsmyndigheten 

SiS 

Skatteverket 

Skolinspektionen 

Skolverket 

Socialstyrelsen 

Tillväxtanalys 

Tillväxtverket 

UHR 

UKÄ 

VINNOVA 

Vetenskapsrådet 

Arbetsförmedlingen 
Arbetsmiljöverket 
DO 

Folkhälsomyndigheten 

FORTE 

Försäkringskassan 

Kriminalvården 

Migrationsverket 

MUCF 

SiS 

Socialstyrelsen 

Arbetsmiljöverket 
Brottsoffermyndigheten 

BRÅ 

DO 
Domstolsverket 

Folkhälsomyndigheten 

FORTE 

Försvarsmakten 

Försäkringskassan 

Kriminalvården 

Migrationsverket 

MUCF 

SiS 

Skolinspektionen 

Socialstyrelsen 

UKÄ 

Åklagarmyndigheten 

 

Några av myndigheterna kopplar endast till det övergripande 

jämställdhetspolitiska målet, eller gör ingen direkt koppling till något specifikt 

delmål: Boverket, Folke Bernadotteakademin, MSB, SIDA, och Statens konstråd. 

 



 

 


