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Förord  

Tillväxtanalys fick i regleringsbrevet för 2015 i uppdrag att redovisa en handlingsplan för 
utvecklingen av arbetet med jämställdhetsintegrering i verksamheten.  

Handlingsplanen har utarbetats av Tina Bylander, Federica Calidoni, Tove Jarl, Marcus 
Jernström, Maria Modigh, Lena Haglund och Sophia Tannergård. 

JiM, en del av Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet, har 
varit ett värdefullt stöd för arbetet. 

 

Östersund 2015-10-28 

 

 

Tina Bylander 

Avdelningschef 

Tillväxtanalys 
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1 Sammanfattning  

För Tillväxtanalys blir 2016 året då myndigheten startar och lägger grunden för en ökad 
jämställdhetsintegrering av verksamheten. Kunskap, arbetssätt och kommunikation är de 
tre utvecklingsområden som kommer att prioriteras.  

Syftet är att skapa förutsättningar för ett utvecklingsarbete som får ta tid och som håller på 
lång sikt. Alla medarbetare ska på olika sätt involveras i arbetet för att skapa hållbara 
arbetsprocesser och ett engagemang för jämställdhetsperspektivet i myndighetens uppdrag.  

Handlingsplanen innehåller: 

• En kartläggning av myndighetens utvecklingsbehov 

• Mål för jämställdhetsintegrering  

• Aktiviteter som ska genomföras  
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2 Kontaktpersoner för arbetet med 
jämställdhetsintegrering 

Tina Bylander, avdelningschef, 010-447 44 13,  
tina.bylander@tillvaxtanalys.se 
 
Sophia Tannergård, utredningsassistent/projektkoordinator, 010-447 44 71, 
sophia.tannergard@tillvaxtanalys.se 
 
Maria Modigh, kommunikatör, 010-447 44 21, 
maria.modigh@tillvaxtanalys.se  
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3 Godkännande 

Tillväxtanalys fastställer härmed sin plan för jämställdhetsintegrering för åren 2016–2018.  

Ärendet har beslutats av vikarierande generaldirektör Jan Cedervärn. Föredragande har 
varit avdelningschef Tina Bylander. I den slutliga handläggningen av ärendet har avdel-
ningscheferna Inger Normark, Enrico Deiaco och Björn Falkenhall deltagit. Samverkan 
med de lokala arbetstagarorganisationerna har ägt rum den 26 oktober 2015. 

 

Östersund 2015-10-28 

 

Jan Cedervärn 

Vikarierande generaldirektör  
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4 Bakgrund och nulägesbeskrivning 

Regeringen gav i regleringsbrevet för år 2015 Tillväxtanalys i uppdrag att utarbeta en plan 
för utveckling av jämställdhetsintegrering i verksamheten. Planen ska redovisa 
myndighetens identifierade utvecklingsbehov samt mål och aktiviteter som ska genomföras 
under perioden 2016–2018. 

4.1 Process för framtagande av handlingsplan 
En arbetsgrupp med representanter från myndighetens samtliga avdelningar har arbetat 
med uppdraget. Gruppen har utarbetat underlag till handlingsplanen, kommunicerat 
uppdraget på intranät och avdelningsmöten samt deltagit i seminarier och nätverksmöten 
anordnande av det Nationella sekretariatet för genusforskning. Tillväxtanalys 
ledningsgrupp som består av generaldirektören och samtliga avdelningschefer, har varit 
styrgrupp för uppdraget och tagit beslut om resurser, avgränsning/prioritering och 
uppföljning. Samverkan har skett med arbetstagarorganisationerna. 

Arbetet har resulterat i denna handlingsplan som kommer att ingå myndighetens lednings-
system.  

4.2 Myndighetens arbete med jämställdhetsintegrering hittills 
Tillväxtanalys är en myndighet under Näringsdepartementet. Tillväxtanalys övergripande 
uppdrag är att ansvara för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser. Utifrån olika 
perspektiv ska myndigheten utvärdera och analysera effekter av statens åtgärder för hållbar 
tillväxt, näringsliv och regioners utvecklingskraft. Myndigheten ansvarar även för 
produktion av officiell statistik1. Av myndighetens instruktion framgår att kvinnors och 
mäns villkor ska beaktas i arbetet och i förordningen om officiell statistik regleras att 
statistiken ska vara uppdelad efter kön om det inte finns särskilda skäl mot detta.2 Detta 
innebär att Tillväxtanalys verksamhet ska inkludera och omfatta både kvinnor och män på 
ett jämlikt sätt, i så väl utvärderingar och analyser som i den offentliga statistiken. 
Eftersom de olika avdelningarna inom Tillväxtanalys skiljer sig gällande arbetsområde, 
finns det stora skillnader i hur och på vilket sätt jämställdhetsfrågor implementeras i den 
dagliga verksamheten. Nedan kommer en övergripande presentation av hur avdelningarna 
har beaktat jämställdhetsperspektiv i kärnverksamheten. 

Avdelningen för tillgänglighet och regional utveckling – RT 
Grundfrågan för den regionala tillväxtpolitiken är hur den kan utformas så att hela Sveriges 
tillväxtpotential tas tillvara. Avdelningen för tillgänglighet och regional utveckling (RT) 
följer utvecklingen i både stad och land med målet att bättre förstå sambanden för regional 
tillväxt. RT-avdelningen har drivit ett fåtal projekt som direkt berört jämställdhetsdimen-
sionen. Av dessa är det ett projekt som haft jämställdhet som huvudfokus. Resten har tagit 
hänsyn till jämställdhet även om det inte fanns explicit i respektive uppdragsbeskrivning. 

Projektet ”Indikatorer för uppföljning av regional tillväxt – Förslag på möjligheter att 
integrera ett jämställdhets- och integrationsperspektiv i redovisningen av indikatorer för 
utgiftsområde 19 i budgetpropositionen” (2012) tog fram och utvecklade indikatorer för att 
följa jämställdhets- och integrationsperspektiven. Rapporten gav förslag på hur 

1 Förordning (2001:100) om den officiella statistiken § 14  
2 Förordning (2009:146) med instruktion för Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 
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indikatorerna i budgetpropositionens utgiftsområde 19 kan kompletteras och vidare-
utvecklas för att på ett övergripande sätt följa upp aspekter av regional tillväxt utifrån ett 
jämställdhets- och integrationsperspektiv. Jämställdhets- och integrationsperspektiven lyfts 
fram som horisontella områden viktiga för det regionala tillväxtarbetet. 

Projektet ”Utvärdering av ägarkapital strukturfonderna” har pågått sedan 2009 och 
projektet tar hänsyn till jämställdhetsaspekter genom att utvärdera måluppfyllelse avseende 
de horisontella målen. Samma grund till jämställdhetsdiskussion finns i ”Förhandsut-
värdering av strukturfondsprogram” som presenterades 2014. De horisontella målen 
diskuteras här för att kunna stödja regionalt ansvariga för programområden i arbetet med 
att skriva strukturfondsprogram. 

I det löpande uppdraget ”Analys av utveckling i landets olika regioner” som presenteras 
vartannat år ingår könsuppdelad statistik och analys. Detta gäller även för uppdraget 
”Strategisk uppföljning av nationella strategin 2007–2013” där Tillväxtanalys bistod 
Tillväxtverket i arbetet med att genomföra en strategisk uppföljning av den nationella 
strategin för regional tillväxt, entreprenörskap och sysselsättning 2007–2013. 

Även i projektet ”Handlingsplan för kulturella och kreativa näringar”, slutförd 2013, är 
statistiken uppdelad på kvinnor och män. Uppdragets del som behandlar kapitalförsörj-
ningssituationen i kulturella näringar har även studerat förhållandet mellan kvinnor och 
män. Det visade sig att kön och födelseland saknade samband med utfallsvariabler. 

Till ”Servicerapporten 2014” nyttjade Tillväxtanalys sin möjlighet att redovisa analysen 
med en jämställdhetsdimension. Redovisningen av tillgänglighet till service delades upp på 
kvinnor och män när det tillförde en extra dimension i analysen. 

Slutligen arbetar RT-avdelningen med löpande uppdrag avseende statistikproduktion 
(Pipos, Raps, m.fl.) som är könsuppdelad enligt myndighetens instruktioner.  

Avdelningen för entreprenörskap och näringsliv – EN 
Avdelningen för entreprenörskap och näringsliv har sedan myndighetens början drivit 
olika projekt med centralt jämställdhetsfokus. Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS) 
fick i uppdrag år 2009 att utvärdera projektverksamheten vid lokala och regionala 
resurscentra i rapporten ”Resurscentra för kvinnor”. Syftet med rapporten var att utvärdera 
Tillväxtverkets (tidigare Nutek) program för utvecklingen av resurscentra. I och med att 
ITPS blev en del av Tillväxtanalys, gick uppdraget in i Tillväxtanalys arbete och 
färdigställdes i juni 2009. Under år 2009 kom regeringsbeslut att utvärdera de regionala 
företagsstöden ur en jämställdhetssynpunkt. Som en del i detta presenterades år 2010 
rapporten ”Lika rätt och lika möjligheter till företagsstöd?”.  

Under år 2012 kom regeringsuppdraget att utvärdera Tillväxtverkets program Främja 
kvinnors företagande. Programmet löpte mellan år 2011–2014 och som en del i 
regeringsuppdraget har ett antal rapporter från Tillväxtanalys presenterats på området. År 
2014 presenterades en delrapport som analyserade programmets uppbyggnad och 
utvärderingsbarhet. Samma år presenterades även en internationell kunskapsöversikt på 
insatser för att främja kvinnors företagande. Under 2015 har två rapporter kring främja 
kvinnors företagande presenterats, dels en teoribaserad utvärdering av Tillväxtverkets 
Ambassadörsprogram och dels en rapport kring att mäta kvinnors företagande. Syftet med 
rapporterna är att belysa svårigheterna kring att mäta kvinnors företagande och att 
utvärdera effekterna av insatserna från Ambassadörsprogrammet.  
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Inom ramen för regeringsuppdraget att utvärdera programmet Främjande av kvinnors 
företagande kommer ett antal rapporter att presenteras i år och inom de kommande åren. I 
år, 2015, kommer en rapport kring likabehandling inom det företagsfrämjande systemet att 
presenteras. Syftet med rapporten är att belysa om det finns skillnader i kvinnors och mäns 
tillgång till företagsstöd. Under nästkommande år, 2016, kommer en rapport kring 
entreprenörskap i universitet och högskolor samt en utvärdering av affärsutvecklings-
projekt.  

Avdelningen för entreprenörskap och näringsliv ansvarar även för produktion av officiell 
statistik inom nystartade företag, konkurser och offentliga ackord samt internationella 
företag. I den mån det är möjligt, är statistiken som myndigheten ansvarar för 
könsuppdelad. Nyföretagarstatistiken är könsuppdelad, vilket innebär att det finns 
möjlighet att få information kring vem det är som startar företag. Tillväxtanalys hanterar 
även uppföljningsstatistik över hur det har gått för nyföretagandet, efter tre år. Denna 
statistik är också könsuppdelad. Gällande utländska företag och svenska koncerner, är 
statistiken könsuppdelad på sysselsättningsnivå. Konkursstatistiken är könsuppdelad på 
konkursägaren.  

Avdelningen för innovation och globala mötesplatser – Iglo 
Avdelningen för innovation och globala mötesplatser har fått särskilda frågeställningar i 
mindre uppdrag, som exempelvis ”Karriärvägar för unga forskare” där avdelningen bland 
annat ombeds undersöka jämställdhetsaspekter i utformningen av karriärvägar i andra 
länder (genom att exempelvis undersöka hur karriärutvecklingen mellan män och kvinnor 
skiljer sig åt och vad som görs för att främja jämställdhet). Denna typ av specifika 
frågeställningar är dock relativt ovanlig, vilket gör att jämställdhetsaspekter inte tas upp i 
rapportskrivandet eftersom det helt enkelt inte efterfrågas. 

Vad gäller språkanvändning och att exempelvis undvika könsstereotypa exempel anser 
många medarbetare att de i dagsläget är medvetna om och arbetar med detta (se enkät).  

4.3 Myndighetens befintliga jämställdhetsuppdrag 

4.3.1 Myndighetsinstruktion, regleringsbrev och regeringsuppdrag 
Som tidigare nämnts står det i Tillväxtanalys instruktion att myndigheten ska beakta 
kvinnors och mäns villkor i sitt arbete (SFS 2009:146, § 5). Detta är en uppgift som 
ständigt ska beaktas i myndighetens verksamhet. Parallellt med denna, får Tillväxtanalys 
uppdrag av regeringen i form av årliga regleringsbrev och specifika regeringsuppdrag.  

I regleringsbrevet för år 2015 har Tillväxtanalys i uppdrag att redovisa en plan för hur 
myndigheten avser att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att bidra till att 
nå de jämställdhetspolitiska målen. De jämställdhetspolitiska målen är att bidra till: 

• en jämn fördelning av makt och inflytande  

• ekonomisk jämställdhet 

• jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet 

•  att mäns våld mot kvinnor ska upphöra 

Tillväxtanalys uppdrag är att ta fram kunskapsunderlag. Det betyder att myndigheten 
hjälper uppdragsgivare genom att analysera både nuläge och konsekvenser av politiken 
som förs i dag. De primära målgrupperna är: 
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- Regeringskansliet, med regeringen som slutmålgrupp 

- Samverkande myndigheter som Tillväxtverket, Vinnova och Energimyndigheten 

I sammanhanget betyder det att myndigheten genom kunskapsunderlag verkar genom 
målgrupperna för att uppnå de relevanta målen. Detta innebär att främst de tre första 
jämställdhetspolitiska målen berör myndighetens arbetsområde. Eftersom Tillväxtanalys 
uppdrag är fokuserat på ekonomisk tillväxt, riktar sig myndighetens arbete i första hand 
mot det andra jämställdhetspolitiska målet; ekonomisk jämställdhet.  
Ekonomisk jämställdhet innebär att ge kvinnor och män samma möjligheter och 
förutsättningar. Detta inkluderar tillgången på arbete och lika möjlighet och villkor i fråga 
om lön, anställning och andra arbetsrelaterade frågor. Applicerat på Tillväxtanalys arbete 
innebär ekonomisk jämställdhet att myndigheten bland annat ska arbeta med att belysa 
ekonomiska skillnader mellan kvinnor och män genom de rapporter och den statistik vi 
ansvarar för. Det kan också innebära att belysa skillnader mellan kvinnor och män i utfall 
från statliga program och policyåtgärder.  

Ett exempel på ett regeringsuppdrag som Tillväxtanalys arbetar med, som har en stark 
koppling till jämställdhetsmålen, är uppdraget att utvärdera programmet Främja kvinnors 
företagande (N2012/6223/ENT och N2013/2799/ENT ). Sedan 2012 har en rad rapporter 
presenterats inom uppdraget och fram till år 2018 kommer utvärderingen av programmet 
främja kvinnors företagande att fortlöpa 

Som framgår av kapitel 4.2 har Tillväxtanalys haft flera uppdrag med en koppling till de 
jämställdhetspolitiska målen. Detta har under åren byggt upp en kompetens inom området 
hos flera av Tillväxtanalys medarbetare, vilket innebär att det finns en kunskapsbas kring 
jämställdhet inom verksamheten.  

4.4 Identifiering av utvecklingsbehov 
Mot bakgrund av myndighetens befintliga jämställdhetsuppdrag och i dialog med 
generaldirektör och avdelningschefer identifierades tre områden; kommunikation, 
arbetssätt och kunskap, att arbeta vidare med.  

4.4.1 Myndighetens styrdokument 
Av myndighetens instruktion framgår i 5 § att ”myndigheten ska i sitt arbete beakta 
kvinnors och mäns villkor”. Implementeringen av jämställdhetsperspektivet i uppdragen 
skulle dock kunna stärkas av ett förtydligande i myndighetens instruktion. Detta skulle 
vara ett stöd i dialogen kring på vilket sätt kvinnors och mäns villkor ska beaktas och inom 
vilka områden jämställdhetsperspektiven ska implementeras i Tillväxtanalys arbete.  

En viktig del i det fortsatta arbetet med att utveckla jämställdhetsintegrering i 
myndighetens arbetssätt är att gå igenom myndighetens styrdokument och utveckla dessa 
så att de stödjer det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering.  

4.4.2 Resultat från medarbetarundersökning om jämställdhetsintegrering  
Under juni–augusti 2015 genomförde Tillväxtanalys en medarbetarundersökning gällande 
jämställdhetsintegrering. Syftet med enkäten var att få en inblick i medarbetarnas sätt att 
hantera jämställdhetsfrågor under arbetsprocessen med uppdrag och projekt. Utförligare 
information kring enkäten och enkätsvaren finns i Bilaga 1.  
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Det sammanfattande resultatet från enkätundersökningen visar att det finns en relativt stor 
spridning i kunskap bland medarbetarna om och hur jämställdhetsfrågor implementeras i 
uppdrags- och projektarbetet. Detta kan bero på att jämställdhetsfrågan har drivits av 
medarbetare med ett redan stort intresse och kunskap inom området eller att 
jämställdhetsperspektivet oftast har förekommit i de fall uppdrag från regeringen har haft 
en tydlig jämställdhetsfokus i uppdragsbeskrivningen.  

Enkäten visar att det finns stora utvecklingsmöjligheter inom området på Tillväxtanalys. 
Bland medarbetarna anses att det finns utrymme att implementera jämställdhetsfrågor och 
andra perspektiv i uppdragen. Det finns även ett intresse av att lära sig mer kring 
jämställdhetsfrågor. Många av medarbetarna uppger att de inte vill ha riktlinjer för att 
implementera jämställdhetsfrågor i arbetet, utan snarare stöd i form av utbildning, 
diskussion eller guider.  

4.4.3 Språkgranskning ur ett normkritiskt perspektiv 
Som en del av kartläggningen av myndighetens utvecklingsbehov lät Tillväxtanalys 
jämställdhetsexperter granska tre av myndighetens rapporter ur ett normkritiskt perspektiv, 
framförallt med fokus på hur kön och jämställdhetsfrågor framställs. Syftet var att kunna få 
rekommendationer och råd i hur myndigheten kan förbättra framställningen av sina 
rapporter ur ett jämställdhetsperspektiv. Tillväxtanalys publikationer som har granskats 
utifrån ett antal frågeställningar är:  

• Regional tillväxt, rapport 2013:06  

• Sociala innovationer, PM 2014:12   

• Sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster, rapport 2014:01 

Sammanfattningsvis var de övergripande rekommendationerna att myndighetens rapporter 
behöver bekönas i större utsträckning. Att beköna en text innebär att till exempel beskriva 
kvinnor och män som är sysselsatta, istället för att slå samman de båda grupperna till 
enbart sysselsatta. Genom att beköna texter menade konsulterna att skillnader mellan 
könen belyses på ett tydligare sätt, samtidigt som det blir mer intressant för läsaren när 
olika aspekter lyfts och problematiserats kring så som t.ex. befolkning, sysselsättning, 
företagande eller grön strukturomvandling. Andra rekommendationer var att myndigheten 
bör föra en utförligare diskussion kring vilka källor, referenser, teorier och forskare som 
används innan och under rapportskrivningsprocessen. En rapport behöver inte alltid 
inkludera ett jämställdhetsperspektiv om det inte är relevant för uppdraget, men frågan 
kring om det finns områden eller teorier som inte inkluderas bör alltid diskuteras. Genom 
att diskutera jämställdhetsaspekter synliggörs viktiga frågor som annars skulle ha 
förbisetts, vilket bidrar till djupare analyser.  

4.4.4 Utvecklingsbehov 
Enkätundersökningen och språkgranskningen gav en bra bild av hur dels medarbetarna ser 
på arbetet med att implementera jämställdhetsperspektivet i verksamheten, men dels även 
på vilka sätt jämställdhetsperspektiven skulle kunna implementeras i myndighetens arbete.  

Enkäten och språkgranskningen har även bidragit med att ge indikationer på vilka 
utvecklingsbehov som finns på myndigheten kring denna fråga. Främst handlar 
utvecklingsbehoven om att öka kunskapen bland medarbetarna att kunna arbeta med att 
producera rapporter som har ett övergripande ”jämställdhetstänk”. Detta skulle kunna nås 
genom utbildning och utarbetande av lathund i att skapa projekt och att skriva rapporter 
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med ett integrerat jämställdhetsperspektiv för medarbetarna. Eftersom ledningsgruppen 
kommer att ha det yttersta ansvaret för att jämställdhetsintegreringen fortlöper finns ett 
behov av utbildning även för dem.  

För att förankra och utarbeta en lathund på bästa sätt krävs en gemensam satsning i form 
av exempelvis en workshop för samtliga medarbetare. Ett bra sätt att implementera 
jämställdhetsperspektivet är att föra en vidare diskussion kring resultaten från 
språkgranskningen, samt att eventuellt utföra fler språkgranskningar av myndighetens 
rapporter.  

Språkgranskningen visade även på att det finns utvecklingsbehov inom myndighetens 
kommunikation. Det finns flera områden inom myndighetens kommunikationsarbete som 
kan förbättras, såsom publicering, layout och den webbaserade kommunikationen.  

Enkäten visar också att det finns utvecklingsmöjligheter kring dialogen med 
departementet. Många medarbetare menar att för att verkligen kunna integrera ett 
jämställdhetsperspektiv i de rapporter som myndigheten producerar, krävs det att det finns 
en uttalad vilja och efterfrågan från departementets sida att dessa perspektiv inkluderas. I 
dagsläget är det få regleringsbrev eller uppdrag från Näringsdepartementet som har en 
uttalad efterfrågan kring att implementera jämställdhetsperspektivet.  

I myndighetens instruktion framgår i 5 § att ”myndigheten ska i sitt arbete beakta kvinnors 
och mäns villkor”. Implementeringen av jämställdhetsperspektivet i uppdragen skulle dock 
kunna stärkas av ett förtydligande i myndighetens instruktion. Detta skulle vara ett stöd i 
dialogen kring på vilket sätt kvinnor och mäns villkor ska beaktas och inom vilka områden 
jämställdhetsperspektiven ska implementeras i Tillväxtanalys arbete. Utöver det behöver 
Tillväxtanalys interna styrdokument, så som verksamhetsplanering och årsredovisning 
jämställdhetsintegreras. Detta för att myndighetens arbetsprocesser ska bli mer 
jämställdhetsintegrerade och myndighetens output ska omfatta jämställdhetsperspektiven i 
en högre utsträckning.  

Stora delar av den statistik som myndigheten ansvarar för är könsuppdelad. I de rapporter 
som presenterar statistiken, lyfts även den könsuppdelade statistiken fram. Det finns dock 
möjlighet att ytterligare belysa den könsuppdelade statistiken än vad som görs i nuläget, 
till exempel genom att komplettera med statistikrapporter som enbart fokuserar och 
problematiserar den könsuppdelade statistiken.  
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5 Jämställdhetsperspektiv på myndighetens 
uppdrag och mål 

När en verksamhet jämställdhetsintegreras innebär det framförallt att ett jämställdhets-
perspektiv appliceras på verksamhetens kärnuppdrag. Därför presenteras nedan först 
myndighetens kärnuppdrag och därefter anläggs ett jämställdhetsperspektiv på 
verksamhetens uppdrag och instruktion. 

5.1 Myndighetens kärnuppdrag 
Tillväxtanalys uppgift är att ansvara för utvärderingar och analyser, redovisa effekter av 
statens åtgärder för hållbar tillväxt, näringslivet och regioners utvecklingskraft i hela landet 
samt ge underlag och rekommendationer för omprövning och effektivisering av åtgärderna. 
Utlandsbaserad omvärldsbevakning, omvärldsanalys och kontaktskapande verksamhet 
inom politikområden som i ett brett perspektiv är tillväxtpolitiskt intressanta och strategiskt 
betydelsefulla ligger också i myndighetens uppdrag. Dessutom ansvarar myndigheten för 
officiell statistik som avser internationella företag, nystartade företag, konkurser och 
offentliga ackord, samt att hålla och utveckla centrala databaser och analysverktyg. Risk-
kapitalstatistik samt insamling, förvaltning och utveckling av mikrodata för statligt stöd till 
näringslivet ingår också i uppdraget. 

Tillväxtanalys huvuduppgift är att producera kunskapsunderlag som kommuniceras till 
regeringen/Regeringskansliet och våra samverkansaktörer inom den utlandsbaserade 
verksamheten.  

5.2 Jämställdhetsperspektiv  

5.2.1 Kärnuppdraget ur ett jämställdhetsperspektiv 
Ovan presenteras myndighetens kärnuppdrag, ur ett jämställdhetsperspektiv kan uppdraget 
omformuleras till följande (se kursiv text): 

Tillväxtanalys uppgift är att ansvara för utvärderingar och analyser, redovisa effekter av 
statens åtgärder för hållbar tillväxt, näringslivet och regioners utvecklingskraft i hela landet 
samt ge underlag och rekommendationer för omprövning och effektivisering av åtgärderna, 
som ska gynna män och kvinnor. Utlandsbaserad omvärldsbevakning, omvärldsanalys och 
kontaktskapande verksamhet inom politikområden som i ett brett perspektiv är tillväxt-
politiskt intressanta och strategiskt betydelsefulla ligger också i myndighetens uppdrag. 
Dessutom ansvarar myndigheten för officiell statistik som avser internationella företag, 
nystartade företag, konkurser och offentliga ackord, samt att hålla och utveckla centrala 
databaser och analysverktyg. Riskkapitalstatistik samt insamling, förvaltning och 
utveckling av mikrodata för statligt stöd till näringslivet ingår också i uppdraget. I den mån 
det är möjligt, ska myndigheten producera och tillhandahålla könsuppdelad statistik. Detta 
ska bidra till att bättre belysa skillnader och likheter mellan kvinnor och män i samhället. 

Tillväxtanalys huvuduppgift är att producera kunskapsunderlag som kommuniceras till 
regeringen/Regeringskansliet och myndighetens andra uppdragsgivare. Detta 
kunskapsunderlag innefattar beskrivningar av policyimplikationer för såväl män som 
kvinnor.  
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5.2.2 Instruktionen ur ett jämställdhetsperspektiv 
I myndighetens instruktion står det i 2 § att myndigheten ska ”utifrån olika perspektiv 
identifiera hinder för och föreslå åtgärder som kan bidra till utvecklingen av näringslivet 
och hållbar tillväxt i alla delar av landet”. Vidare i instruktionen står det i 5 § att 
”myndigheten ska i sitt arbete beakta kvinnors och mäns villkor”. Detta kan ses som att de 
olika perspektiven som nämns i 2 § bör inkludera jämställdhetsfokus och att kvinnors och 
mäns villkor bör tas i beaktning i de rapporter, analyser och den statistik Tillväxtanalys 
producerar. Detta kan främst kopplas till det jämställdhetspolitiska målet kring ekonomisk 
jämställdhet. Enligt det jämställdhetspolitiska målet kring ekonomisk jämställdhet ska 
kvinnor och män ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete 
som ger ekonomisk självständighet livet ut. Applicerat på Tillväxtanalys arbete innebär 
detta att myndighetens arbete bör verka för att genom statistik, rapporter och analyser 
belysa skillnader mellan kvinnor och män som finns inom t.ex. nyföretagande i Sverige.  

5.2.3 Syfte och effektmål 
Ett applicerat jämställdhetsperspektiv på Tillväxtanalys kärnuppdrag och instruktion visar 
att de långsiktiga förändringar och mål som myndigheten vill bidra till är att producera 
kunskapsunderlag till regeringen och andra uppdragsgivare i form av rapporter och statistik 
som tydligt belyser de skillnader och likheter som finns i samhället mellan kvinnor och 
män. Det övergripande, indirekta, syftet för Tillväxtanalys jämställdhetsintegrering är 
därmed att öka kunskap om jämställdhet ur ett tillväxtpolitiskt perspektiv.  

Utifrån nuläge och ovannämnt syfte, formuleras effektmålet till att: 

Tillväxtanalys ska i ökad utsträckning belysa jämställdhetsperspektiv i sin produktion 
och i sin kommunikation av resultat.  
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6 Genomförande 

Nedan beskrivs hur myndighetens arbete med jämställdhetsintegrering ska organiseras och 
bedrivas under programperioden. 

6.1 Organisering och styrning 
Generaldirektören har det yttersta ansvaret för att verksamheten är jämställdhetsintegrerad 
och att detta synliggörs i myndighetens arbetsordning samt verksamhetsplanerings- och 
uppföljningsprocess. Jämställdhetsintegreringen ingår i myndighetens ledningssystem och 
avrapporteras i ledningsgruppen.  

Generaldirektören och avdelningscheferna ansvarar för uppföljning och implementering av 
handlingsplanen för jämställdhetsintegrering i verksamheten. Arbetet ska bedrivas 
löpande, integrerat i uppdragen och som en naturlig del av den dagliga verksamheten.  

Det operativa ansvaret fördelas enligt nedan: 

Generaldirektörens ansvar i det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering på 
myndigheten innebär bland annat att kommunicera ledningens intentioner med arbetet, 
avsätta resurser för genomförande samt följa upp handlingsplanen för jämställdhets-
integrering i verksamheten.  

Avdelningschefen för verksamhetsutveckling och stöd har uppdraget att samordna, följa 
upp och revidera handlingsplanen samt genomföra utbildningsinsatser för myndigheten.  

Avdelningscheferna i kärnverksamheten ansvarar för att jämställdhetsperspektivet 
integreras i arbetssätt, planering och genomförande av myndighetens uppdrag. De ansvarar 
för att informera och medverka i handlingsplanens aktiviteter samt att kunskapsupp-
byggnaden inom området drivs framåt. 

Varje medarbetare ansvarar för att beakta jämställdhetsperspektivet och att följa 
myndighetens lathund för detta vid planering och genomförande av uppdrag. Som 
medarbetare har alla ett ansvar för utvecklingen inom området genom att delta i 
kompetenshöjande insatser (individuellt och på myndighetsnivå) samt att utveckla sitt 
arbetssätt. 

Generaldirektören kommer att avsätta resurser och tid för arbetet med jämställdhets-
integrering i verksamhetsplanen för 2016.  

När handlingsplanen är fastställd ska en kommunikationsplan som stödjer målen upprättas.  

6.2 Samverkan 
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. 
För att uppnå de jämställdhetspolitiska målen har vi en indirekt påverkan och en 
konsekvens av detta är att det finns få liknande aktörer att samverka med kring 
jämställdhetsintegrering av kärnverksamheten i dagsläget.  
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6.3 Uppföljning och utvärdering 
Utveckling, uppföljning och revision av handlingsplanen samordnas av avdelningen för 
verksamhetsutveckling och stöd inom ramen för ledningssystemets verksamhetsplanerings- 
och uppföljningsprocess. Utvecklingsarbetet och handlingsplanen följs upp årligen och 
kommer att ligga till grund för ett kontinuerligt utvecklingsarbete i myndigheten.  

Avdelningen för verksamhetsutveckling och stöd ansvarar för uppföljningen och rappor-
terar resultaten till ledningsgruppen. Efter ledningens genomgång uppdateras handlings-
planen och aktiviteter för kommande år fastställs. 

Uppföljningen av arbetet med jämställdhetsintegrering avrapporteras årligen i 
myndighetens årsredovisning. Dessutom kommer en delredovisning att lämnas till 
Regeringskansliet den 22 februari 2018 där resultatet av det genomförda arbetet för 2015–
2017 ska beskrivas och analyseras.  

6.3.1 Uppföljning av effektmålet 
Effektmålet kommer att följas upp genom jämförelser mellan utfallet från de i detta arbete 
initiala medarbetarundersökningarna avseende kunskap om jämställdhetsintegrering samt 
hur jämställdhetsdimensionen fångats upp i projekt samt den normkritiska språkgransk-
ningen av ett urval rapporter. Dessa finns beskrivna i bilagorna 1 och 2. Således kommer 
effektmålet att bedömas genom analyser gjorda utifrån det sammanvägda utfallet av ett 
antal förnyade undersökningar.  

6.4 Hållbarhet och lärande 
Generaldirektören och avdelningschefer ansvarar för att säkra den långsiktiga 
kompetensförsörjningen av jämställdhetskunskap. Ett första steg i att göra detta är 
utbildning av medarbetarna och framtagande av en lathund för hur jämställdhets-
perspektivet beaktas i uppdragen och hur det kommer till uttryck i rapporteringen. Detta 
kommer att följas upp genom resultatmålen.  

Myndighetens kommunikationsstrategi kommer att ingå i översynen av verksamhetens 
styrdokument.  

6.5 Utvecklingsarbetets förutsättningar 
Myndigheten har förutsättningar att nå uppsatta mål. En styrka är att det finns en 
flexibilitet i utformningen av uppdragen vilket innebär att det är möjligt att anlägga ett 
jämställdhetsperspektiv på arbetet. Medarbetarna har visat en nyfikenhet och ett intresse 
för uppdraget jämställdhetsintegrering, vilket borde påverka fortsatt engagemang i positiv 
riktning.  

I många uppdrag/projekt finns en upplevd tidsbrist vilket kan försvåra arbetet med att föra 
in nya perspektiv eller ändra språkbruk. Det finns också en brist på kunskap om vad 
jämställdhetsintegrering innebär och hur man kan se på tillväxtpolitiska frågor ur ett 
jämställdhetsperspektiv.  

Det finns goda möjligheter till en kunskapshöjning hos medarbetarna i myndigheten vilket 
kan förbättra innehåll och språk i Tillväxtanalys rapporter. 

Om initiativet att jämställdhetsintegrera arbetssättet inte presenteras tillräckligt väl finns en 
risk att satsningen internt upplevs som ”flummig” eller ovetenskaplig vilket kan försvåra 
arbetet. 
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7 Mål- och aktivitetslista 

Effektmål: 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. 

De tre prioriterade områdena för perioden är: kunskap, arbetssätt och kommunikation 

RESURSER AKTIVITET RESULTATMÅL 

KUNSKAP 
Tid: Påbörjas 2015 och avslutas 
2016 
 
Ansvar genomförande: 
Avdelningschef VU  
 
Berörda medarbetare:  
GD och avdelningschefer 
(Ledningsgruppen) 

Utbildning av GD och 
avdelningschefer 
(ledningsgruppen) 
 

Ledningsgruppen har en djup 
förståelse för vad jämställdhets-
integrering innebär. De har 
tillräcklig kunskap för att driva 
arbetet vidare på myndigheten och 
respektive avdelningar. 

Tid: 2016  
 
Ansvar genomförande:  
Avdelningschef VU  
 
Berörda medarbetare: 
Alla medarbetare 

Basutbildning av 
medarbetare 
 
Tema på interndagar 
 
 

Medarbetarna har en ökad 
förståelse för vad jämställdhets-
integrering innebär för sitt dagliga 
arbete och har tillräcklig kunskap 
för att diskutera relevanta 
frågeställningar ur ett 
jämställdhetsperspektiv. 

Tid: 2016  
 
Ansvar genomförande:  
Avdelningschef VU  
Berörda medarbetare: 
Nyanställda  

Introduktion av nyanställda Nyanställda ska få en introduktion 
i myndighetens 
jämställdhetsarbete. Nyanställda 
har en förståelse för vad 
jämställdhetsintegrering innebär 
för sitt dagliga arbete.  

Tid: 2016 
  
Ansvar för genomförande: 
Avdelningschef VU  
 
Berörda medarbetare:  
Alla medarbetare  

Utarbetande av lathund för 
att skriva en 
”jämställdhetsintegrerad 
rapport”. (För att 
rapportens form inte ska 
förstärka existerande 
stereotyper). 

Samtliga medarbetare har kunskap 
om lathunden och använder den i 
sitt dagliga arbete.’ 
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Tid: 2016 
  
Ansvar för genomförande: 
Avdelningschef VU  
 
Berörda medarbetare:  
Alla medarbetare 

Utarbetande av lathund för 
en jämställdhetsintegrerad 
arbetsprocess. (För att 
jämställdhetsperspektiv ska 
tas i beaktning när frågor 
formuleras inom uppdrag).  

En lathund är utarbetad och 
används i dialogen kring uppdrag. 
 
Samtliga medarbetare har kunskap 
om lathunden och använder den i 
sitt dagliga arbete. 

ARBETSSÄTT 
Tid: Påbörjas 2015 och 
fortsätter löpande  
  
Ansvar genomförande:  
GD, Avdelningschefer  
 
Berörda medarbetare: 
Avdelningschefer och 
temasamordnare. 

Dialog med uppdragsgivare 
för jämställdhetsintegrerade 
regeringsuppdrag. 

Jämställdhetsaspekter diskuteras i 
utformningen av alla uppdrag.  
 
 

Tid: 2016 
  
Ansvar för genomförande: 
Samtliga medarbetare 
 
Berörda medarbetare: 
Samtliga medarbetare  

Användning av lathund för 
en jämställdhetsintegrerad 
arbetsprocess (För att 
jämställdhetsperspektiv ska 
tas i beaktning när frågor 
formuleras inom uppdrag) 

Medarbetare är medvetna om och 
följer utarbetad lathund för att föra 
in jämställdhetsperspektiv i 
uppdragen. 

Tid: 2016 
  
Ansvar för genomförande: 
Medarbetare  
 
Berörda medarbetare: 
Samtliga medarbetare 

Användning av lathund för 
att skriva en 
”jämställdhetsintegrerad 
rapport” (För att rapportens 
form inte ska förstärka 
existerande stereotyper). 

Samtliga medarbetare har kunskap 
om lathunden och använder den i 
sitt dagliga arbete. 
 

Tid: Påbörjas 2016 och avslutas 
2017  
  
Ansvar genomförande:  
GD och avdelningschefer 
(Ledningsgruppen) 
 
Berörda medarbetare:  
Ledningsgruppen och 
funktionsansvariga  

Tillväxtanalys interna 
styrdokument ska 
jämställdhetsintegreras. I 
första hand prioriteras, se 
resultatmål.  
 

2016 ska Tillväxtanalys, 
verksamhetsplan och arbets-
ordning ha behandlats 
2017 ska kommunikationsstrategi, 
kvalitetssäkringsprocess och 
årsredovisning ha behandlats.  

Tid: 2016 och fortsätter löpande  
  
Ansvar genomförande:  
GD och avdelningschefer  
 
Berörda medarbetare:  
GD, avdelningschefer och 
berörda medarbetare 

Jämställdhetsintegrering 
ska vara en del i verksam-
hetsplanerings- och 
uppföljningsprocessen.  

Jämställdhetsintegreringsarbetet 
ska synliggöras i verksamhetsplan 
och årsredovisning.  
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KOMMUNIKATION 
Tid: 2016 och löpande 
  
Ansvar genomförande:  
GD och avdelningschefer 
(Ledningsgruppen) 
 
Berörda medarbetare:  
Ledningsgruppen och 
funktionsansvariga  

Styrdokumenten och vad 
förändringarna i respektive 
dokument innebär för 
verksamheten 
kommuniceras löpande i 
myndigheten.  

Samtliga styrdokument har 
behandlats (kommunicerats).  

Tid: Påbörjas 2015 och 
fortsätter löpande  
  
Ansvar genomförande: 
Avdelningschef VU 
 
Berörda medarbetare: 
Kommunikationsansvarig 

En kommunikationsplan 
utarbetas för arbetet med 
jämställdhetsintegrering.  

Kommunikationsplan för arbetet 
med genomförandet av 
handlingsplanen upprättad i 
december 2015 därefter löpande 
revidering årligen.  

Tid: 2016  
  
Ansvar genomförande:  
Avdelningschef VU  
 
Berörda medarbetare:  
Kommunikationsansvarig 
 

Analysera bildmanér ur ett 
normkritiskt perspektiv. 

Myndighetens bilder ska vara 
normkritiskt granskade innan 
publicering. 

Tid: 2016  
  
Ansvar genomförande:  
Avdelningschef VU 
 
Berörda medarbetare:  
Kommunikationsansvarig och 
samtliga medarbetare 

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.  

Samtliga medarbetare har kunskap 
om checklista och använder den i 
sitt dagliga arbete. 

Tid: Hösten 2017 
  
Ansvar genomförande:  
Avdelningschefer  
 
Berörda medarbetare:  
Samtliga medarbetare  

Språkanalys av tre 
rapporter, publicerade 
tidigast hösten 2016, ur ett 
normkritiskt perspektiv.  

God tillämpning/följsamhet av 
checklistor och lathundar.  
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Bilaga 1 

Jämställdhetsintegreringsenkät bland medarbetare på 
Tillväxtanalys 
Tillväxtanalys genomförde under juni–augusti 2015 en enkätundersökning bland medarbetare inom 
kärnverksamheten. Syftet med enkäten var att försöka få en bättre inblick i medarbetares sätt att hantera 
jämställdhetsfrågor under arbetsprocessen med uppdrag och projekt. Enkätfrågorna rörde inte det 
löpandet arbetet utan fokuserade främst på Regleringsbrevsuppdrag, egeninitierade uppdrag och uppdrag 
som har skapats i dialog med andra parter.  
 
Frågeformuläret skickades ut till alla svensktalande medarbetare på myndigheten. Det var totalt 28 
personer som besvarade enkäten. En stor del av bortfallen kan förklaras av att många medarbetare 
arbetar med det löpande och administrativa arbetet, vilket inte inkluderades i enkäten.  
 
Nedan kommer de frågorna som ingick i enkätundersökningen att presenteras, följt utav en 
sammanställning av svaren från enkäten. Svaren har formaliserats för att kunna presenteras kvantitativt i 
grafer. Utförligare svar och kommentarer som inte fångas i graferna presenteras i text efter respektive 
graf.  
 

Frågeformuläret 
Beställning och uppdragsdiskussion med uppdragsgivare 
 
1. Diskuteras eventuella jämställdhetsaspekter i samband med att uppdragen 

definieras? 
2. Hanteras jämställdhetsperspektivet olika beroende på typ av uppdrag (t.ex. 

Regleringsbrev, egeninitierat, uppdrag i dialog, osv…)?  
a) Om olika, på vilket sätt? 

 
Delegering på avdelning 
 
3. Finns det utrymme att föra in nya perspektiv, underfrågor till uppdragen, i 

samband med diskussionen av nya uppdrag? 
4. Eftersträvas en jämn könsfördelning vid bemanning av projekt? 

 
Projektplan 
 
5. Diskuteras eventuella jämställdhetsaspekter i samband med formulering av 

projektplan? 
a) Om Ja, hur dokumenteras bedömningen av om det är relevant eller ej med 

ett jämställdhetsperspektiv i uppdraget? 
 

Genomförande  
 
6. Diskuteras eventuell jämställdhetsproblematik i samband med faktainhämtning? 
7. Diskuteras eventuell jämställdhetsproblematik i samband med statistisk 

sammanställning? 
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8. Diskuteras eventuell jämställdhetsproblematik i samband med analys? 
9. Reflekterar du över om du använder ett jämställt och/eller könsneutralt språkbruk i 

dina formuleringar? 
a) Finns ett behov av myndighetsövergripande riktlinjer på hur man skriver 

på ett jämställt sätt? 
 

Publicering och spridning av resultat 
 
10. Diskuteras eventuella jämställdhetsaspekter i samband med publiceringslayout 

(bilder, färgtema, etc.)? 
11. Reflekterar du över jämställdhetsinkludering vid spridning av resultat? 

Resultat från frågeformuläret  
 

 
Figur 1. Diskuteras eventuella jämställdhetsaspekter i samband med att uppdragen definieras? 
 

Figur 1 visar att ungefär 35 procent av medarbetarna anser att det diskuteras, eller i viss 
utsträckning diskuteras, jämställdhetsaspekter i samband med att uppdrag definieras. Lika 
många anser att detta inte diskuteras. Många medarbetare menar i enkäten att det inte 
efterfrågas ett jämställdhetsperspektiv i uppdragen av regeringskansliet och att det inte står 
i uppdragsbeskrivningen. Därför sker det ingen större diskussion i ämnet. Det kan dock 
finnas en intern diskussion, om det finns ett intresse.  

 
Figur 2. Hanteras jämställdhetsperspektivet olika beroende på typ av uppdrag (tex regleringsbrev, 
egeninitierat uppdrag i dialog, osv)? 
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Figur 2 visar att en stor del av medarbetarna (nästan 40 procent) inte vet om 
jämställdhetsperspektivet hanteras olika beroende av typen av uppdrag. Ungefär lika 
många medarbetare uppger dock att jämställdhetsperspektivet inte hanteras olika beroende 
på uppdrag. Många av medarbetarna uppger i kommentarerna att om uppdraget har en 
tydlig genuskomponent diskuteras det i uppdraget, men inte annars.  

 
Figur 3. Finns det utrymme att föra in nya perspektiv, underfrågor till uppdragen, i samband med 
diskussionen av nya uppdrag? 
 

Figur 3. visar att en stor andel, mer än 90 procent, anser att det finns utrymme att föra in 
nya perspektiv, underfrågor till uppdragen, i samband med diskussion av nya uppdrag. 
Många av medarbetarna menar dock att detta är en resursfråga och att det oftast inte finns 
mycket tid för kompletterade arbete utan att detta bör ske initialt.  

 
Figur 4. Eftersträvas en jämn könsfördelning vid bemanning av projekt? 
 

Figur 4 visar att en stor del av medarbetarna menar att kompetensen är viktigast vid 
bemanning av projekten, snarare än jämn könsfördelning.  
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Figur 5. Diskuteras eventuella jämställdhetsaspekter i samband med formulering av projektplan 

Figur 5. Visar på en stor spridning i uppfattning hos medarbetare kring om 
jämställdhetsaspekter diskuteras i samband med formulering av projektplan. 40 procent av 
medarbetarna anser att det inte diskuteras, medan 60 procent anser att det diskuteras i viss 
utsträckning eller när det är relevant.  

 
Figur 6. Diskuteras eventuell jämställdhetsproblematik i samband med faktainhämtning? 

 
Figur 7. Diskuteras eventuell jämställdhetsproblematik i samband med statistik sammanställning? 
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Figur 8. Diskuteras eventuell jämställdhetsproblematik i samband med analys? 
 

Figur 6, 7 och 8 visar att mellan 40–50 procent av medarbetarna anser att 
jämställdhetsproblematik diskuteras i viss utsträckning samband med faktainhämtning, 
statistik sammanställning och analys. När det gäller statistik menar många att det 
diskuteras när statistiken är könsuppdelad, men inte annars.  

 
Figur 9. Reflekterar du över om du använder ett jämställt och/ eller könsneutralt språkbruk i dina 
formuleringar? 
 

Mer än hälften av medarbetarna anser att de reflekterar, ibland eller i viss utsträckning, 
över om de använder ett jämställt språkbruk i sina formuleringar, vilket illustreras i Figur 
9.  

 
Figur 9. a)Finns det ett behov av myndighetsövergripande riktlinjer på hur man skriver på ett jämställt 
sätt? 
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Ungefär hälften av medarbetarna anser att de skulle vilja ha övergripande riktlinjer på hur 
man skriver på ett jämställt sätt. Det ska dock påpekas att i kommentarerna framgår det att 
de som svarade nej i 9a, ofta förslog andra former än riktlinjer, så som en guide, 
utbildning, diskussioner eller andra former av kunskapsmaterial. 
 

 
Figur 10. Diskuteras eventuella jämställdhetsaspekter i samband med publiceringslayout (bilder, färgtema, 
etc)? 

 
Figur 11. Reflekterar du över jämställdhetsinkludering vid spridning av resultat? 
 

I både Figur 10 och 11 svarar många medarbetare att de inte diskuterar eller reflekterar 
över jämställdhetsinkludering vid varken layout eller spridning. Många medarbetare menar 
att detta ansvar till stor del ligger på kommunikatörerna, samt att stor del av layouten ofta 
är tämligen fast i sin struktur.  

Sammanfattning av resultatet från frågeformuläret  
Svaren från frågeformuläret som skickades ut till medarbetare på Tillväxtanalys visar att 
det finns en spridning i kunskap bland medarbetarna om och hur jämställdhetsfrågor 
implementeras i arbetet med uppdrag och projekt. Detta kan till stor del anses bero på att 
implementering av jämställdhetsperspektivet till stor del har varit egeninitierade eller att 
frågan tagits upp i de fall uppdrag från regeringen har haft jämställdhetsfokus i 
uppdragsbeskrivningen.  

Svaren från enkäten visar dock att det finns utvecklingsmöjligheter på området. Bland 
medarbetarna anses det både finnas utrymme att eventuell implementera 
jämställdhetsfrågor och andra perspektiv samt att det finns ett intresse att lära sig mer kring 
jämställdhetsfrågor.  
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Bilaga 2 

Språkanalys av tre rapporter – sammanfattning 
Jämställdhetsexperterna har genusgranskat tre av våra rapporter ur ett normkritiskt 
perspektiv, framförallt hur kön framställs.  

Publikationerna som har granskats är:  

• Regional tillväxt, rapport 2013:06  

• Sociala innovationer, PM 2014:12   

• Sänkt moms på restaurang och cateringtjänster, rapport 2014:01 

Konsulterna anser inte att vi har bekönat våra texter i den utsträckning som är önskvärt och 
diskuterade hur vi kan synliggöra kön, etnicitet och ålder i våra rapporter och vad vi vinner 
på det. Rapporterna kan bli mycket intressantare för läsaren när man lyfter fram dessa 
aspekter och problematiserar kring t.ex. befolkning, sysselsättning, företagande och grön 
strukturomvandling. Det skulle ge ytterligare djup i rapporterna och också kunna bidra till 
att hitta nya lösningar på stora kostsamma problem för samhället.  

Att tänka normkritiskt och ha på sig genusglasögonen är inte så lätt, det krävs utbildning 
och att vi pratar om detta i vår organisation.  

Rekommendationer 
- Internt lärande och kunskapsuppbyggnad behövs. Det kan vara bra att knyta en 

genusforskare till oss under en tid.  

- Diskutera internt vad är normen hos oss? Har vi könsneutrala, könsblinda eller 
könsmedvetna verksamhetsmål, rapporter, statistik etc. Hur kan vi beköna vårt 
arbete? Vad vinner vi på det? 

- Finns det annan forskning med ett genusperspektiv som kan vara relevant för 
uppdraget?  

- Gör en checklista utifrån utgångspunkterna som konsulterna använde när de 
granskade våra rapporter: 

• Beskrivande. Synliggörs olika grupper i rapporten, beskrivs de på liknande 
sätt? Framgår olika grupper i statistiken, kön som indelningsgrund och 
variabler som t ex ålder, födelseland, utbildningsnivå eller bostadsort.  

• Fokus i rapporten. Framgår något kön/person/grupp/fokus? Vad händer om 
byter kön eller grupp? 

• För- och efternamn. Skrivs det på ett konsekvent sätt genom rapporten för 
samtliga som benämns med namn? 

• Generiskt man är problematiskt. På vilket sätt används ordet man? Ordet man 
kan syfta på en eller fler personer. Men det kan även syfta på en person av 
manligt kön.  

• Jämställdhetsproblemen. Inkluderar rapporten kända jämställdhetsproblem? 

• Normen. Vem är normen i rapporten och vem saknas?  
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• Omvärldsbevakning. Finns kunskap och forskning som rör områden 
jämställdhet, genus och jämlikhet, kopplat till ämnet? Används forskning med 
jämställdhets- och normperspektiv?  

• Orden kvinnliga och manliga. Används orden kvinnliga och manliga? I vilket 
sammanhang. Använd istället kvinnor och män.  

• Statistik. Används genomgående individbaserad könsuppdelad statistik? För 
att inte osynliggöra något kön och skapa en norm och ett undantag, skriv ut 
både kvinnor och män, t ex vid procentfördelning. Gör likadant vid antalet 
deltagare på olika aktiviteter, skriv ut både antal kvinnor och män. Intressant 
är också att presentera siffrorna i relationen till den totala insatsen som gjorts 
av företaget/organisationen för att se hur stor andel som ägnats åt kvinnor 
respektive män.  

• Titlar. Är de utsatta på samma sätt för samtliga som deltar i rapporten? 
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