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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 2015-20181. 

Lägesrapporter ska lämnas årligen och en slutredovisning efter uppdragets 

slutförande. Under år 2016 utökades uppdraget till att omfatta 59 myndigheter 

och en organisation, vilket framgår av regleringsbrevet för budgetåret 20162. I 

uppdraget ingår förutom stöd till de berörda myndigheterna, ett fortsatt stöd till 

arbetet med jämställdhetsintegrering i Regeringskansliet och fortsatt utveckling av 

den nationella portalen för jämställdhetsintegrering Jämställ.nu. Denna 

lägesrapport avser arbetet under år 2016.  

 

För att genomföra uppdraget har sekretariatet under 2016 använt 6 837 000 

kronor (av de 7 miljoner aviserade) för att stödja myndigheter i deras arbete, 

inklusive utveckling av portalen Jämställ.nu. Närmare beskrivning av budget och 

förbrukning av medel finns att finna i bilaga 1.   

 

Rapporten är disponerad så att rubrikerna i stort följer uppdragets olika delar. I 

den första delen av rapporten beskrivs de olika insatserna som skett inom ramen 

för stödet 2016 och utvärderingen av dessa. Därefter presenteras en 

sammanställning och analys av myndigheternas arbete med 

jämställdhetsintegrering. 

 

Författare till rapporten är: Carolina Martinsson praktikant, och Klara Regnö, 

ek.dr. utredare. 

 

                                                        
1 U2014/7490/JÄM  
2 Anslag 3:1, särskilda åtgärder inom utgiftsområde 13 diarienummer: S2015/07973/RS 
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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 på eget initiativ i verksamheten som pilotmyndigheter, och fick uppdraget 

om jämställdhetsintegrering som en del i sina regleringsbrev inför 2013. 

JiM omfattade då 18 myndigheter3. Dessa myndigheter har kommit att kallas JiM1 

- eftersom de var först ut - 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 utökades satsningen4 från och med 2015 med 

ytterligare 23 till totalt 41 myndigheter, samtidigt som uppdraget till Nationella 

sekretariatet för genusforskning förlängdes till och med 2018. Syftet var 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 fick beteckningen JiM2.5 

 

                                                        
3 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. 
4 U2014/7490/JÄM  
5 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, Socialstyrelsen, Statens konstråd, Statens kulturråd, Statens skolinspektion, Universitets- 

och högskolerådet, Universitetskanslersämbetet, Verket för innovationssystem, 

Åklagarmyndigheten. 
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Från och med budgetåret 20166 utökades satsningen med ytterligare 18 

myndigheter och en organisation. De som tillkom under 2016, kallas JiM3 var: 

Barnombudsmannen, Ekobrottsmyndigheten, Folkbildningsrådet, Formas, 

Försvarets materielverk, Inspektionen för socialförsäkringen, Konsumentverket, 

Kronofogdemyndigheten, Läkemedelsverket, Myndigheten för familjerätt och 

föräldraskap, Myndigheten för delaktighet, Polismyndigheten, 

Rättsmedicinalverket, Skolforskningsinstitutet, Specialpedagogiska 

skolmyndigheten, Statistiska centralbyrån. Under 2016 har stödet således omfattat 

myndigheter som fick sina uppdrag att arbeta med jämställdhetsintegrering 2013, 

2015 och 2016, totalt 59 myndigheter och en organisation med 

myndighetsliknande uppdrag. 

 

I uppdraget till Nationella sekretariatet för genusforskning 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, 

 löpande utvärdera uppdraget, 

 och att stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i Regeringskansliet 

 

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. 

 

 

                                                        
6 avseende anslag 3:1, särskilda åtgärder inom utgiftsområde 13 diarienummer: S2015/07973/RS  
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Stöd i planering och genomförande av 

berörda myndigheters uppdrag  
I detta avsnitt redovisas de insatser som har genomförts som en del i arbetet med 

att stödja myndigheterna i planeringen och genomförandet av 

jämställdhetsintegreringsuppdraget. 

 

Generaldirektörsträffar med 

jämställdhetsministern 
Den 19 februari bjöd jämställdhetsministern in till en träff med 

generaldirektörerna från de nytillkomna myndigheterna i JiM3, tillsammans med 

några av de generaldirektörer som sedan tidigare arbetar med JiM, för 

kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och dialog. Sekretariatet presenterade vilket 

stöd som myndigheterna erbjöds under året samt delade med sig av tips och råd 

inför det kommande arbetet. 

 

Den 17 november bjöd jämställdhetsministern in till ytterligare en träff på 

Regeringskansliet. Denna gång för samtliga 60 verksamheter i satsningen. 

Generaldirektörer från Arbetsförmedlingen och Kriminalvården presenterade 

förväntade effekter av sitt arbete och vägen dit. Sekretariatet höll i en diskussion 

om utmaningar i arbetet där myndigheterna också hade möjlighet att dela 

erfarenheter med varandra. 

 

Lärdomar och reflektioner – 

jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter  
I mars bjöd Nationella sekretariatet för genusforskning in samordnarna i samtliga 

JiM-myndigheter tillsammans med myndighetshandläggarna till en halvdag för 

reflektion och diskussion om det gånga årets arbete. Jämställdhetsministern 

inledde och därefter redovisade sekretariatet resultaten i lägesrapporten för år 

2015 och informerade om planerna för det fortsatta JiM-stödet.  

 

Av 60 myndigheter var 44 anmälda (73 procent) till dagen. Uppslutningen var 

störst i JiM3-gruppen som var nyast i uppdraget, 84 procent, och lägst bland JiM1 

(56 procent). Av JiM2 var 78 procent anmälda.   
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Endast 20 personer av (44 anmälda myndigheter) svarade på den efterföljande 

utvärderingsenkäten. 78 procent tyckte att träffen var ganska, eller mycket bra (56, 

respektive 22 procent).  

 

Deltagarna uppskattade att få en helhetsbild av myndigheternas arbete och vad 

som uppfattades som svårt i arbetet samt att få råd på vägen. Flera lyfte emellertid 

fram att det hade varit värdefullt att få ta del av fler goda exempel och få mer 

konkreta råd och tips. En reflektion är att JiM1,2, och 3-myndigheterna vid 

tillfället befann sig i olika faser av arbetet viket kan ha medfört olika behov och 

förväntningar på dagen. En lärdom är att tydligare kommunicera innehållet för 

dagen på förhand, och att om möjligt gärna ge fler lärande exempel. Nedan följer 

några utav kommentarerna från utvärderingen av träffen.  

 

Hade förväntat mig att få se goda exempel, nu blev det en mer övergripande bild. Men genus.se 

har hjälpt mig att hitta vad jag vill ha. 

 

Jag har deltagit i flera JiM-sammanhang tidigare och tyckt att det varit matnyttigt och 

kompetensutvecklande! Träffen den 18 mars var inte på det sättet. Det var oklart med hur 

själva syftet med träffen synkade med myndigheternas arbete. Det kändes mer som en 

avrapportering till uppdragsgivaren. Det fanns inte riktigt något för mig som JiM-samordnare 

att ta med mig tillbaka i det fortsatta arbetet på myndigheten. 

 

För mig som är ganska ny i arbetet var träffen mycket bra och jag fick med mig väldigt mycket 

användbart. Jag har också dragit er presentation för min arbetsgrupp och det var mycket bra för 

vårt fortsatta arbete. 

 

Bra att få sammanfattning över alla myndigheter, vad som uppfattats svårt, råd på vägen etc. 

Gärna mer av era reflektioner kring myndigheterna och vad vi kan utveckla, göra bättre... Fick 

en vi-känsla, vi gör detta tillsammans, blev stärkt, som alltid, efter era arrangemang. Helhetssyn 

etc.  

 

Ledningsgruppsträffar  
En del av uppdraget innefattar att stödet till myndigheterna ska vara 

verksamhetsanpassat och utformas i dialog med berörda myndigheter. 

Ledningsgruppsträffarna är en del i det arbetet och varje myndighet erbjuds 
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ledningsgruppsträffar i början av uppdraget. Under 2016 låg fokus på de senast 

tillkomna myndigheterna, JiM3.  

 

Ledningsgruppsträffarna genomfördes under våren i mars, april och maj 2016. 

Samtliga JiM 3-myndigheter besöktes. Under våren besöktes även två av JiM2-

myndigheternas ledningsgrupper; Universitets- och högskolerådet och 

Universitetskanslersämbetet. Dessa myndigheter är även kopplade till ett annat av 

sekretariatets regeringsuppdrag, JiHU, (Jämställdhetsintegrering vid Högskolor 

och Universitet). Totalt genomförde sekretariatet 21 ledningsgruppsträffar 2016 

inom ramen för JiM-satsningen.  

 

Träffarna varade med något enstaka undantag en halvdag, för- eller eftermiddag. 

En lärdom från ledningsgruppsträffar tidigare år är att ställa tydligare krav på att 

ledningsgrupperna bör avsätta minst en halvdag för besöket. Tidigare hade 

myndigheterna själva bestämt hur mycket tid de ville avsätta, vilket resulterade i 

olika möjligheter att gå på djupet och koppla uppdraget till myndighetens 

verksamhet. Träffen planerades i samråd med myndighetens samordnare och 

myndigheten fick förbereda sig genom att besvara ett antal frågor kring 

myndighetens mål och målgrupper samt ta med viktiga styrdokument. De fick 

också göra en inventering kring centrala jämställdhetsfrågor inom myndighetens 

verksamhetsområde, pågående och tidigare jämställdhetsarbete vid myndigheten. 

Dessa dokument och föreberedande frågor möjliggjorde för sekretariatet att 

komma väl förberedda till myndigheten och lägga upp träffen utifrån deras 

verksamhet, behov och önskemål. 

 
Det nya upplägget med längre ledningsgruppträffar föll väl ut. Efter avslutade 

ledningsgruppsträffar hölls ett internt utvärderings- och lärandemöte. Det 

bedömdes att de längre passen med mer ingående förberedelser för såväl 

myndigheten som för sekretariatet gjorde träffarna mer verksamhetsanpassade 

och relevanta. Därigenom gavs goda förutsättningar för initierade diskussioner i 

ledningsgruppen en bra start på arbetet där ledningsgruppen fick ett ägandeskap i 

jämställdhetsintegreringsarbetet. 
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Workshop för första steget i arbetet med 

jämställdhetsintegrering 
I maj genomfördes en heldags-workshop vid två tillfällen om första steget i 

arbetet med jämställdhetsintegrering för de myndigheter som tillkom uppdraget 

2016, JiM3. Varje myndighet kunde delta vid ett av dessa tillfällen. Workshopen 

riktade sig till samordnare för arbetet med jämställdhetsintegrering samt de 

medarbetare som är mest involverade i arbetet med framtagandet av planer på de 

myndigheterna.  

 

Syftet med workshopen var att ge myndigheterna möjlighet att påbörja arbetet 

med nulägesanalys och probleminventering inför framtagandet av en plan. En 

lärdom från förra året i arbetet med JiM-stödet var att förstärka fokus på 

problemförståelse och analys i början av arbetet med jämställdhetsintegrering för 

att på så sätt hjälpa myndigheterna att identifiera de jämställdhetsproblem som 

myndigheten ska arbeta med att lösa i integreringsarbetet. Workshopen syftade till 

att ge myndigheterna grundläggande kunskaper om genusteori och 

jämställdhetspolitik samt att myndigheterna skulle få bekanta sig med metoder för 

kartläggning och analys som kan användas för att identifiera 

ojämställdhetsproblem.  Dagen gav också möjligheten för myndigheterna att 

utbyta erfarenheter och skapa forum för framtida samarbete.  

 

Alla 19 JiM3-myndigheter anmälde sig till någon utav dagarna. De var mycket 

nöjda med dagen och workshopen fick ett genomsnittligt betyg på 3.68 på en 

fyrgradig skala i utvärderingen. De allra flesta myndigheterna nämnde att de tyckte 

det var en konkret och lättförståelig workshop med pedagogiska utbildare. En del 

myndigheter upplevde att dagen innehöll vissa upprepningar från tidigare 

arrangemang och möten. Nedan följer några exempel på kommentarer från 

enkätsvaren.  

 

Lite för seg start och lite för långa diskussionsmoment. 

 

Som utbildarna sa, så blev det en hel del upprepning av sådant som sagts vid tidigare 

träffar/informationstillfällen. Jag förstår att det måste vara så, men det gjorde att jag som varit 

med vid tidigare möten fick höra saker och ting inte bara för andra gången utan för kanske 

tredje gången i rad. Vilket kändes som slöseri med tid för min del.  
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Mycket pedagogiskt upplägg, fint bemötande och kunniga föreläsare. 

 

Bra att vi satt tillsammans vi som var från samma myndighet. Bra att få diskutera kring 

"problematiseringen" av jämställdhetsproblem. Filmen var bra. 

Väldigt proffsigt, välplanerat och relevant! En givande och innehållsrik dag! Tack! 

 

Det var en ovanligt bra workshop! Det var tonvikt på fakta och ledarna ledde arbetet med fast 

hand så att det inte spårade ur, utan ledde oss åt håll som kopplade till vårt arbete. Väldigt 

pedagogiska, engagerade, engagerande, positiva och kunniga ledare! 

 

Workshop för andra steget i arbetet med 

jämställdhetsintegrering   
I början av juni 2016 bjöds myndigheterna från JiM3 in för att delta i en 

uppföljande workshop till den som genomfördes i maj. Under dagen arbetade 

myndigheterna vidare utifrån de ojämställdhetsproblem som de identifierade vid 

det tidigare tillfället. Målet med workshopen var att myndigheterna skulle påbörja 

arbetet med att sätta upp mål och bestämma relevanta åtgärder i förhållande till 

ojämställdhetsproblemen. Utbildningen introducerade också metoder som 

myndigheterna kunde fortsätta arbeta med efter workshoppen. Dagen syftade 

också till att identifiera samverkansmöjligheter myndigheterna emellan och ge 

dem möjlighet att utbyta erfarenheter kring arbetet med planerna.   

 

Samtliga myndigheter var anmälda till någon utav dagarna. Det var även två 

myndigheter från JiM2 som anmälde sig till utbildningen, varutav en också deltog i 

den tidigare workshopen i maj för första steget med jämställdhetsintegrering.  

 

I utvärderingen fick workshopen 3.59 i genomsnittligt betyg på en fyragradigskala. 

De flesta var nöjda med dagen i sin helhet och tyckte att det var givande övningar. 

En del upplevde dock att dagen innehåll lite väl många övningar och flertalet 

myndigheter önskade att det hade funnits mer tid för reflektion och diskussion 

kring deras eget arbete. Sekretariatet uppfattade att det var många myndigheter 

som inte kommit så långt som förväntat i arbetet utan fortfarande hade behov att 

diskutera problem i sina verksamheter och därför inte var redo gå vidare i arbetet 

med jämställdhetsintegrering som var temat för träffen. En del av synpunkterna 
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kan tolkas som ett uttryck för det. Nedan följer några utav kommentarerna från 

utvärderingen av workshopen. 

 

Det var för lite tid för en omfattande dag. Kanske om programinnehållet hade haft färre pass och 

att det hade funnits mer tid för redovisning, frågor och diskussion. 

 

De ansvariga var stressade och det fanns inte tillräckligt med tid till att reflektera kring den 

EGNA verksamheten. Färre övningar och mer tid till eftertanke skulle ha varit bra. Det blev 

forcerat! 

 

Mycket bra övningar! 

 

Stor eloge till "utbildarna"! Proffsiga, kunniga, engagerade och inte minst, roliga! 

 

Det var väldigt bra att workshopen hade modeller att arbeta utifrån, och att man sedan fick 

testa, tillämpa och framförallt koppla det till de jämställdhetspolitiska delmålen. Kanske skulle 

fler workshops behövas som stöd i arbetet. Vi har inte kommit så långt än, och det skulle nog 

behövas stöd längre fram. 

 

Platsbesök om planarbetet 
Under hösten 2016 genomfördes platsbesök för planarbetet hos JiM3. Syftet med 

platsbesöken var att hjälpa myndigheterna att komma framåt i sitt arbete med 

framtagandet av en plan för jämställdhetsintegrering. Platsbesöken erbjöds istället 

för individuell återkoppling på planerna via epost och telefon vilket var mycket 

tidskrävande och involverade många personer i stödet under tidigare år. Det var 

då inte ovanligt att förfrågan om återkoppling kom sent i myndigheternas 

arbetsprocesser, när myndigheten var nära deadline för planens färdigställande. 

Sekretariatet bedömde därför att denna insats hade en begränsad påverkan på 

myndighetens arbete.  Platsbesöken gjorde det dessutom möjligt att i större 

utsträckning tillmötesgå de önskemål om verksamhetsanpassat stöd som 

framkommit tidigare. 

 

Platsbesöken genomfördes under hösten för att myndigheterna skulle ha 

möjlighet att jobba med planen under en tid efter att de deltagit i workshoparna 

för första och andra steget i jämställdhetsintegrering. Myndigheterna erbjöds en 

hel- eller halvdag med rekommendation att ledningsgruppen skulle finnas 
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representerade på träffen för att stärka ledningsförankringen. Myndigheterna hade 

stor möjlighet att påverka platsbesökens innehåll med fokus på planerna. De fick 

en förberedande uppgift i vilken de ombads beskriva vilka frågor de ville ha hjälp 

med och önskade diskutera.  

 

Totalt genomfördes platsbesök på 18 utav 19 JiM 3-myndigheter. 

Läkemedelsverket var den myndighet som valde att avstå erbjudandet. 

 

I samband med platsbesöken träffades medarbetarna på sekretariatet löpande i 

interna möten där alla gavs möjlighet att diskutera sina intryck från de olika 

myndigheterna och lära av varandra. När platsbesöken var avslutade hölls också 

ett utvärderingsmöte. Sekretariatet erfar att sättet att arbeta med platsbesök har 

många fördelar, och gör större skillnad jämfört med att enbart ge råd och stöd via 

epost och telefon i planarbetet.  Närvaron på myndigheten skapar en bättre 

förståelse för deras arbete och gör det lättare att möta myndigheternas behov. 

Många frågor väcks också under träffarna och kan avhandlas direkt på plats. 

Genom att samma person i stor utstäckning höll både i ledningsgruppsträffen och 

det efterföljande platsbesöket fick sekretariatet bättre kontakt med myndigheterna 

och kunde etablera en förtroendefull relation.  

 

Handledning och rådgivning via telefon och mail 
Som en del i stödet till myndigheterna har också rådgivning via epost och telefon 

erbjudits.  Några av medarbetarna på sekretariatet upplever att den personliga 

kontakt som etablerades vid ledningsgruppsträffar och platsbesök gjorde tröskeln 

att höra av sig med frågor per epost och telefon lägre. Under 2016 utvecklades en 

rutin för att dela med sig av svar internt i hela arbetsgruppen vilket gör att alla får 

överblick över de frågor som myndigheterna ställer, men också att medarbetarna 

kan lära av varandra. En del av lärdomarna härifrån har publicerats på genus.se 

under året i den sektion som är särskilt dedikerad till myndigheterna där det finns 

en sida för vanliga frågor och svar.  
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Samordning av kompetenshöjande 

insatser  
I detta avsnitt redovisas de insatser som sekretariatet har genomfört som en del i 

arbetet med att samordna kompetenshöjande insatser.  

 

Erfarenhetsutbytet om arbetet med HBTQ och 

jämställdhetsintegrering  
Under 2016 anordnades två halvdagar, en i mars och en i oktober, med 

erfarenhetsutbyten om hur arbete med HBTQ-perspektiv och 

jämställdhetsintegrering kan kombineras. Fem ”hbt-strategiska” myndigheter (av 

regeringen utsedda att ansvara för hbt-strategin inom de områden de verkar) blev 

inbjudna att delta; Diskrimineringsombudsmannen, Kulturrådet, Myndigheten för 

ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten. 

Syftet var att utveckla kunskaper och samla erfarenheter kring hur det går att 

förena ett hbtq-perspektiv med arbete med jämställdhetsintegrering. Sekretariatet 

har upplevt att det har funnits ett behov för detta utbyte och hur strategin 

jämställdhetsintegrering behöver utvecklas för att vara hbtq-kvalitetssäkrad. Inför 

det första erfarenhetsutbytet fick myndigheterna förbereda en presentation kring 

när myndigheten tidigare har kombinerat arbetet med HBTQ och 

jämställdhetsintegrering samt vilka styrkor och utmaningar som har uppstått i 

detta arbete. 

 

Alla fem HBT-strategiska myndigheter deltog vid den första halvdagen, under den 

andra deltog fyra utav de fem. Erfarenhetsutbytet utvärderades inte i form av en 

enkät men den gemensamma bilden efter den andra halvdagen var att 

erfarenhetsutbytet var bra samt bidragit till ett fortsatt arbete med hur 

myndigheterna kan förena ett HBTQ-perspektiv med jämställdhetsintegrering. De 

deltagande myndigheterna beslutade att fortsätta träffas utan sekretariatets ledning 

för att utbyta erfarenheter och kunskap. Erfarenhetsutbytet har även resulterat i 

arbete med att ta fram en handledning i sekretariatets ”Så gör du”-serie som 

utvecklats specifikt för att stärka myndigheterna i arbetet med 

jämställdhetsintegrering, Så gör du: HBTQ-kompetent jämställdhetsarbete.  

Handledningen är tänkt att spridas till andra myndigheter som vill arbeta med 

HBTQ och jämställdhetsintegrering, och den blir klar under 2017. 
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Erfarenhetsutbyte om jämställdhetsintegrerad 

tillsyn  
I mitten av november bjöd sekretariatet tillsammans med 

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) in till en heldag med fokus på 

jämställdhetsintegrering och tillsyn. Dagen var ett resultat av en intresseanmälan 

som skickats ut till alla myndigheter för att kartlägga om det fanns ett intresse för 

ett erfarenhetsutbyte kring tillsyn och vilka som i så fall var intresserade av att 

delta. Det var 12 myndigheter som anmälde sig till erfarenhetsutbytet: 

Arbetsmiljöverket, Diskrimineringsombudsmannen, Folkbildningsrådet, 

Inspektionen för vård och omsorg, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, 

Länsstyrelsen, MSB, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, 

Myndigheten för yrkeshögskolan, Skatteverket, Statens skolinspektion, 

Universitets- och högskolerådet, och Universitetskanslerämbetet. Både 

samordnaren för jämställdhetsintegreringsarbetet vid respektive myndighet och 

andra personer som arbetar med och/eller kan påverka tillsynsprocessen vid 

myndigheterna hade möjlighet att delta.  

 

Under dagen informerade UKÄ om erfarenheter från sitt arbete med jämställd 

tillsyn. Länsstyrelsen informerade om hur de kan stödja myndigheterna på 

regional nivå. Myndigheterna gavs också möjlighet att byta erfarenheter med 

varandra i form av presentationer och tankar kring hur de kan åtgärda 

ojämställdhetsproblem i tillsynsprocessen. Inför dagen fick deltagande 

myndigheter i uppgift att beskriva olika steg som ingår i deras tillsynsprocesser 

och ge exempel på när och hur ojämställdhet tar sig uttryck, och var jämställdhet 

är relevant just i deras tillsynsprocess.  

 

Utav personerna som deltog i utvärderingen (totalt 12 personer) var det 83 

procent som upplevde att dagen totalt sett hade varit ganska bra eller mycket bra, 

ingen upplevde att dagen hade varit dålig. Överlag så tyckte många att de fick 

möjligheten att vara delaktiga och utbyta erfarenheter. Några önskade tydligare 

information inför träffen och möjlighet att rotera i diskussionsgrupperna för att 

ha möjlighet att tala med fler deltagande myndigheter. Av årsredovisningar för 

2016 framgår att flera myndigheter har fortsatt att hålla kontakten och samverka 

kring jämställdhetsintegrering i tillsynsarbetet.  Länsstyrelsen rapporterar också att 
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myndigheter har vänt sig till dem för fortsatt stöd på regional nivå. Nedan följer 

några utav kommentarerna från utvärderingen av erfarenhetsutbytet. 

 

Mer information innan om upplägg och vilka förväntningar som finns kring deltagarnas 

medverkan. Det var t.ex. oklart om och hur vi förväntades hålla en presentation. Det hade även 

varit intressant att få del av den skriftliga dokumentationen i form av de andra deltagarnas svar. 

Gruppdiskussionerna kom delvis att ta formen att vissa deltagare fick stort utrymme i 

diskussionen medan andra knappt kom till tals. Det hade också varit intressant att få höra mer 

från de övriga grupperna och indelningen i grupper utifrån område kändes inte självklar. 

 

Hade gärna diskuterat med grupp 2 också, kanske bör rotera grupper och då även ha ett 

upplägg som kan innebära att fler får träffa varandra. 

 

Superbra att få prata med andra myndigheterna!  

 

 

Nätverksträffar för erfarenhetsutbyte  
Under 2016 anordnade sekretariatet tre stycken nätverksträffar i februari, oktober 

och november i samarbete med Regeringskansliets jämställdhetsenhet. 

Nätverksträffarna i februari och november riktade sig till JiM3. Träffen i oktober 

och riktade sig till JiM1 och JiM2.   

 

Februari 2016 

I februari hölls årets första nätverksträff som riktade sig till de myndigheter som 

tillkom uppdraget 2016, JiM3. Syftet var att erbjuda en kick off för att få en bra 

start i arbetet med jämställdhetsintegrering hos myndigheterna. Träffen innehöll 

en introduktion av satsningen Jämställdhetsintegrering i Myndigheter och hur 

myndigheternas uppdrag att jämställdhetsintegrera kan förstås, det stöd som 

erbjuds från Nationella sekretariatet för genusforskning och hur arbetet med 

jämställdhetsintegrering har fortskridit under uppdragsperioden.  

 

Alla 19 Jim3-myndigheter anmälde sig till nätverksträffen som var mycket 

uppskattad enligt utvärdering. Drygt hälften (53 procent) tyckte att 

nätverksträffen totalt sett var mycket bra, 47 procent svarade ganska bra. 

Deltagarna tyckte att föredragarnas kunskap inom området var god och att 

nätverksträffen bidrog till att öka kompetensen i arbetet med 
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jämställdhetsintegrering, samt förtydligande kring hur arbetet kan startas upp. 

Nedan följer några av kommentarerna ur utvärderingen av nätverksträffen.  

 

Lokalen var inte lämplig, den var kall och akustiken var dålig, den bjöd inte heller in till 

samtal och utbyte. Personalen från sekretariatet och socialdepartementet hade kunnat mingla 

mer och visa större intresse för de deltagande myndigheterna. Vill dock understryka att 

sekretariatet ger ett mycket kompetent intryck och förmedlade väl den ovärderliga 

kunskapsbasen deras stöd bygger på. 

 

Mest fokus på det interna arbetet i JiM-myndigheterna, samspelet myndighet/RK och 

regeringens/departementens roll mindre tydlig. 

 

Konkret innehåll och bra handfasta råd! 

 

Väldigt lagom innehåll och duktiga föreläsare med trevlig framtoning. 

 

Bra att jämställdhetsansvarig och myndighetshandläggare fick möjlighet att träffas.  

 

Oktober 2016 

Nätverksträffen i oktober och riktade sig till samordnare på JiM1 och JiM2-

myndigheterna och berörda myndighetshandläggare på Regeringskansliet. Syftet 

var att skapa ett erfarenhetsutbyte mellan samordnare och även mellan 

samordnare och myndighetshandläggare. Dagen innehöll också information om 

Regeringskansliets arbete med jämställdhetsbudgetering.  

 

Som förberedelse inför nätverksträffen ombads samordnarna på myndigheterna 

skicka in önskemål om vad de ville prata med sina respektive 

myndighetshandläggare om, samt dela med sig av svårigheter de stött på i arbetet.  

Myndigheterna ombads även lista det viktigaste som de själva tycker att de har 

åstadkommit hittills i arbetet med jämställdhetsintegrering.  Innehållet i dessa 

reflektioner redovisas i avsnittet om myndigheternas arbete nedan i rapporten. 

 

De förberedande frågorna syftade till att skapa en workshop utifrån 

myndigheternas behov och ge dem möjlighet att dela med sig att goda och lärande 

exempel från den egna verksamheten. Myndigheternas gruppdiskussioner under 

dagen dokumenterades. 
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En majoritet av myndigheterna anmälde sig till träffen, 32 utav 41 (78 procent). I 

respektive uppdragsgrupp var det 84 procent utav JiM1-myndigheterna och 74 

procent utav JiM2-myndigheterna anmälda. Helhetsbetyget för träffen var gott 

men något lägre än tidigare, 12 procent tyckte att nätverksträffen var mycket bra 

medan 59 procent upplevde att det var ganska bra. Kommentarerna i 

uppföljningen visar att det fanns en besvikelse hos myndigheterna över att det var 

få myndighetshandläggare på plats. Å andra sidan var responsen positiv från de 

myndigheter som fick byta erfarenheter med sina myndighetshandläggare. 

Erfarenheterna från dagen visar att myndigheterna har behov av återkoppling. De 

önskar diskutera uppdraget med sina respektive myndighetshandläggare på 

Regeringskansliet, och när uppdragsgivaren inte närvarar tolkas det som ett 

uttryck för bristande intresse. Nedan följer några utav kommentarerna från 

utvärderingen.  

 

Det var en stor besvikelse att den utlovade träffen med myndighetshandläggaren inte blev av. 

Handläggaren eller någon från den enheten var inte där. Mötet var spretigt och kändes 

okoncentrerat. Lokalen var kall och med usel akustik. Detta ledde till många störningar. Vi 

hade förväntat oss att departementet skulle uttrycka förväntningar och mål för vart alla dessa 

myndigheters arbete skall leda, inte bara hänvisa till jämställdhetsmålen! Hur ligger det till med 

intresset för vårt arbete?? 

 

Myndighetshandläggarna kom inte, vilket var synd eftersom det var en viktig del av dagen. 

 

Bra arrangemang, kunniga och proffsiga talare! 

 

Mycket bra att träffa myndighetshandläggare. Det var en eller ett par gruppdiskussioner för 

mycket. Jag hade gärna hört mer generellt från jämställdhetsdepartementet. Vad är deras prio, 

hur tycker de att det går för myndigheterna? 

 

Uppslutningen från vårt departement var dålig och den som deltog gav ett oförberett intryck. 

 

November 2016 

Nätverksträffen i november och riktade sig till samordnare på JiM3-

myndigheterna och berörda myndighetshandläggare på Regeringskansliet. Första 

halvan av dagen riktade sig enbart till samordnarna. Under andra halvan deltog 

även myndighetshandläggare. Syftet var, likt träffen i oktober, att skapa ett 

erfarenhetsutbyte mellan samordnare och även mellan samordnare och 
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myndighetshandläggare. Träffen innehöll en workshop och erfarenhetsutbyte om 

jämställdhetsintegrering av en myndighets styrkedja samt information om aktuella 

utredningar och jämställdhetssatsningar. Myndigheterna fick en förberedande 

uppgift för att sekretariatet skulle få möjlighet att anpassa innehållet utifrån 

myndigheternas behov. I likhet med nätverksträffen i oktober med JiM1 och 2 

ombads även JiM3-myndigheterna skicka in önskemål om vad de ville prata med 

samordnare och myndighetshandläggare om samt dela med sig om svårigheter de 

stött på i arbetet.  I en fråga ombads även myndigheterna beskriva vilket/vilka 

jämställdhetsproblem som de vill arbeta med att lösa inom ramen för 

jämställdhetsintegrering.  

 

Till träffen var 15 utav 19 JiM3-myndigheter (79 procent) närvarande och 62 

procent betygsatte dagen i sin helhet som ganska bra och 15 procent tyckte den 

var mycket bra. På en fyrgradig skala var genomsnittet uppfattning för 

myndigheternas möjlighet att vara delaktiga och utbyta erfarenheter 3.64.  Flera 

lärdomar drogs utifrån utväderingen av nätverksträffen i oktober, vilket medförde 

både ändringar i lokal och innehåll. Regeringskansliet vidtog åtgärder för att höja 

myndighetshandläggarnas närvaro och programmet omformades så att det inte 

var lika beroende av myndighetshandläggarnas närvaro. En relativt stor andel av 

deltagarna uttryckte trots det att dagen inte uppfyllde förväntningarna och 

besvikelsen över att det var myndighetshandläggare som inte kom var den samma 

som för nätverksträffen i oktober. Nedan följer kommentarer från utvärderingen.  

 

Ingen från utbildningsdepartementet var där, hade förväntningar på att få viss respons på plan. 

 

Efter tidigare väldigt matnyttiga träffar kändes detta ganska tunt. Dessutom en besvikelse att 

inte myndighetshandläggaren kom, men vi blev inte förvånade. Och så är lokalen dålig och kall. 

 

Vi saknade vår myndighetshandläggare. Jag saknade exempel på bra formuleringar i styrande 

dokument. Jo vi hade det som diskussionspunkt men vad ger effekt, hur ska vi uttrycka oss. Vi 

vill slippa hamna i att det mest blir vackra ord i VP och aktivitetsplaner. Lokalen är inte bra. 

Ljudet är dåligt, störande, svårt att höra. Lokalen är kall och stel. Lunchen är kall i en kall 

lokal och på gränsen till att vara för lite, teet är pest. Bullen var god och lagom stor. 
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Verksamhetsanpassat stöd utformat i 

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

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

2016 har stödet utvecklats med fokus på att på ett ännu tydligare sätt möta 

myndigheternas behov och önskemål. Myndigheterna har erbjudits förutom besök 

i ledningsgrupperna och individuell rådgivning och stöd per telefon och epost, 

platsbesök på myndigheten för rådgivning, stöd och hjälp under planarbetet. 

Dessa träffar har planerats tillsammans med samordnaren på den berörda 

myndigheten och utgått ifrån myndighetens önskemål om dagen. Under 

nätverksträffar och andra aktiviteter har ambitionen varit att anpassa innehållet 

efter olika myndigheters behov, till exempel genom gruppindelningar med likande 

myndigheter och genom att be myndigheterna förbereda arbetsuppgifter innan 

utbildningstillfället för att kunna arbeta verksamhetsnära i utbildningarna.  

 

Samråd med Länsstyrelsernas särskilt 

sakkunniga  
Under året anordnades två erfarenhetsutbyten med Länsstyrelsernas sakkunniga i 

jämställdhet tillsammans med sekretariatets stödverksamhet för 

jämställdhetsintegrering. Det första erfarenhetsutbytet ägde rum i juni. Eftersom 

sekretariatet från och med årsskiftet 2016 även fått i uppdrag att verka som stöd 

till universitet och högskolor i deras arbete med jämställdhetsintegrering (JiHU), 

presenterades även detta i utbytet. En stor del av dagen ägnades åt att diskutera 

länens arbete med de aktörer som ingår i JiM och JiHU och hur de kan stödja 

dessa på regional nivå. Länsstyrelserna presenterade sitt interna arbete med 

jämställdhetsintegrering. Under dagen diskuterades också hur samverkan och 

erfarenhetsutbyte kan vidareutvecklas och det blev tydligt att det finns många 

möjligheter för fortsatt samverkan och utbyte av kunskap och material mellan 

JiM/JiHU och Länsstyrelserna. Till exempel kan Länsstyrelserna vara med vid 

närverksträffar, och informera myndigheter och högskolor/universitet om 

regionalt stöd hos Länsstyrelserna, vilket också har skett under året.  
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I november möttes gruppen en andra gång tillsammans med JiM/JiHU för 

erfarenhetsutbyte och lärande. Under dagen presenterades aktuellt från JiM/JiHU 

och Länsstyrelsen, och från jämställdhetspolitiken i form av regeringens skrivelse 

och kommande myndighet. Under dagen presenterades också preliminära resultat 

från en kartläggning (se nedan) av Länsstyrelsernas pågående stödinsatser och 

tillvägagångssätt i jämställdhetsintegreringsarbetet samt deras önskemål om 

fortsatt erfarenhetsutbyte med sekretariatet. Vid båda tillfällena deltog 13 stycken 

personer från olika Länsstyrelser.  

 

Sekretariatet har på eget initiativ samordnat en kartläggning av Länsstyrelsens 

arbete utifrån flera syften. Ett syfte är att synliggöra vilken samverkan som sker 

och har skett mellan Länsstyrelsen och JiM/JiHU-aktörer regionalt, och vilken 

samverkan som är möjlig, för att återföra till myndigheter, universitet och 

högskolor. Ett annat syfte är att lyfta fram inom vilka sakområden Länsstyrelserna 

har erfarenheter och upparbetad kunskap, som kan användas i framtida 

gemensamma insatser, och spridas aktörer emellan. Karläggningen kommer att 

sammanställas till ett material för spridning när svar inkommit från alla 

Länsstyrelser under 2017. 

 

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. Samverkansgruppen hade under 2016 tre möten. 

 

Under året har portalen haft över 106 000 besök fördelat på drygt 71 000 

användare, vilket är en ungefärlig ökning på 25 procent från året innan. 

Användarna är utspridda över hela landet, men med en övervikt på storstadslänen. 
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Diagram 1. Besökare på portalen Jämställ.nu över tid 
Antal och år

 
Källa: jämställ.nu 
 
Under tidigare år har de flesta besökare funnits i kommuner och landsting, men 

detta har jämnats ut i och med JiM-satsningen, vilket är ett resultat av att 

Jämställ.nu i hög grad marknadsförs gentemot myndigheterna. Jämställ.nu 

används som ett verktyg i JiM-arbetet och myndigheterna uppger att de har stor 

hjälp av informationen och de verktyg som finns på portalen. 

 
Under 2016 har portalen utvecklats med bland annat följande innehåll: 

 En kunskapstext om jämställdhet och genusforskning, producerat av 

sekretariatet. 

 Ordlistan har byggts ut, utifrån texter från sekretariatet. 

 Tidslinjen med viktiga årtal har byggts ut. 

 Alla riksdagspartier har fått möjlighet att uppdatera sin information kring 

den egna jämställdhetspolitiken. 

 Flera filmer om män och jämställdhet, producerade av SKL. 

 Fyra nya verktyg, bland annat om jämställd arbetsmiljö. 

 Fyra nya vägledningar för jämställdhetsintegrering framtagna av 

sekretariatet.  
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 Praktiska exempel på jämställdhetsarbete inhämtade från Musikverket, 

Arbetsmiljöverket, Brandförsvaret Södertörn och Origo, MUCF, 

Kriminalvården, Statens Institutionsstyrelse, Region Skåne, Skolverket och 

CSN. 

Utöver de innehållsmässiga nyheterna under året har ett tekniskt utvecklingsarbete 

påbörjats och menystrukturen har byggts om. Syftet med utvecklingen är att de 

praktiska exemplen ska lyftas fram bättre och att sidan ska upplevas mer levande. 

I början av 2017 kommer detta utvecklingsarbete resultera i nya startsidor för 

både Includegender.org och Jämställ.nu.  

 

Utöver uppdateringar av innehållet på portalen skickar Jämställ.nu ut nyhetsbrev 

varannan vecka och är aktiva i sociala medier: Facebook, Instagram och Twitter. 

Sammanlagt har Jämställ.nu 6000 följare i dessa kanaler. 

 
Jämställ.nu:s engelska version heter 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 till sekretariatet om 

JiM-arbetet. Flera praktiska exempel från statliga myndigheters jämställdhetsarbete 

(nämnda ovan) har därför översatts till engelska och publicerats under 2016. Även 

kunskapssektionen har byggts ut med teorier och begrepp.  

 

Includegender.org  är inte lika välbesökt som Jämställ.nu, då den inte 

marknadsförts i samma utsträckning, men webbsidan hade nästan 13 000 

besökare under 2016, vilket är en ökning med 35 procent. De länder som toppar 

besöksstatistiken är USA, Ryssland och Indien. Webbsidan lanserades också på 

Facebook under 2016 och har där cirka 650 följare.  
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Diagram 2. Besökare på portalen Includegender.org över tid 
Antal och år 

 
 

Spridning och lärande exempel  
Exempel på det praktiska arbetet med jämställdhetsintegrering från flera av 

myndigheterna har publicerats på Jämställ.nu under 2016 (se ovan). För att 

underlätta spridning av erfarenheter, kunskaper, metoder och exempel har en 

kommunikationsstrategi för JiM upprättats. Strategin används som stöd och 

vägledning i det löpande kommunikationsarbetet. Här beskrivs uppdragets 

kommunikationsstrategiska prioriteringar i termer av målgrupper, budskap, 

kanaler och hur stödet och det löpande arbetet med uppdraget ska kommuniceras. 

 

För att öka den löpande informationen till myndigheterna skickas sedan 2015 ut 

ett särskilt JiM-brev via epost. JiM-brevet är ett nyhetsbrev, med information om 

kommande aktiviteter inom stödet, tips och nyheter om jämställdhetsintegrering, 

konkreta verktyg och annat relevant material. Frekvensen på utskick styrs av 

informationsbehovet, dock med en regelbundenhet av minst två gånger på våren 

och två gånger på hösten.  
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Då samordnare på myndigheterna har uttryckt en önskan om ökade 

utbytesmöjligheter startades en sluten Facebook-grupp under året. 

Samordnargruppen på Facebook har som primärt syfte att uppmuntra till 

erfarenhetsutbyte och tips gällande arbetet med jämställdhetsintegrering. Även 

kommunikatörer på myndigheterna har erbjudits att delta. Gruppen har 80 

medlemmar. 

 

Sekretariatet publicerar även löpande nyheter om relevanta aktiviteter som sker 

inom JiM på genus.se. Nyheterna översätts även 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. Under 2016 har också särskilt fokus lagts på att utveckla 

FAQ, en hjälpsida med vanliga frågor och svar från myndigheter. FAQ har 

utökats och omfattar fler och nya frågeställningar, till exempel om hur 

jämställdhetsintegreringsarbetet kan göras intersektionellt.  

 

På Genus.se finns särskilda sidor som handlar om JiM, och även inloggningssidor 

för berörda myndigheter. Dessa sidor fanns tidigare på Jämställ.nu men flyttades 

till sekretariatets egen webbplats i samband med en nylansering i mars 2016. Här 

samlas allt från kontaktlistor till inbjudningar och ett urval av presentationer från 

träffar och utbildningar. Här finns också de olika JiM-myndigheternas 

jämställdhetsuppdrag och planer, och denna del är publik och tillgänglig besökare 

som inte själva ingår i satsningen. 

 

Sekretariatet tar fram handledningar för att stödja myndigheterna. Under 2016 

publicerades till exempel handledningen ”Så gör du jämställda remisser”, och 

arbetet med en HBTQ-handledning påbörjades (se ovan) Alla handledningar finns 

tillgängliga på genus.se, men sprids även via Jämställ.nu. 

 

Sekretariatet har även medverkat vid olika externa aktiviteter för att sprida 

information om både JiM och portalen Jämställ.nu. Under Almedalsveckan 

anordnade till exempel samverkansparterna i Jämställ.nu:s regi en heldag med 

rubriken ”Det handlar om manlighet” på Teaterskeppet i Visby. Temat 

inspirerades av SKL:s dåvarande regeringsuppdrag om män och jämställdhet, och 

inbjudna politiker, praktiker, experter och forskare diskuterade maskulinitet på 

teman som sexualitet, våld, idrott, vård och omsorg. Dagen avslutades med ett 

panelsamtal där bland annat jämställdhetsministern medverkade. 
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Samråd och stöd till arbetet med 

jämställdhetsintegrering i 

regeringskansliet 
 

Sekretariatet har haft en löpande kontakt med jämställdhetsenheten på 

Socialdepartementet. Planering av aktiviteter har skett i dialog med, och anordnats 

i samarbete, med dem. Under året har sekretariatet även fortsatt med arbetet att 

stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i Regeringskansliet, se nedan för mer 

information om dessa aktiviteter. 

 

Sekretariatet har genomfört ett kunskapshöjande informationstillfälle för politiskt 

sakkunniga samt en workshop kring mäns våld mot kvinnor för representanter 

från olika departement. Dessutom hölls ett möte med regeringskansliets 

Arbetsgivar- och kompetensenhet för diskussion och utbyte, då de har ansvar för 

att tillhandahålla kompetensutveckling inom området internt.   

 

Som redovisats ovan under stycket om nätverksträffar så bjöd 

jämställdhetsenheten vid Regeringskansliet tillsammans med sekretariatet in 

myndighetshandläggarna att delta i nätverksträffar, i oktober respektive november 

för möjlighet till återkoppling och diskussion.  

 

I november medverkade sekretariatet vid en nätverksträff för 

myndighetshandläggarna som jämställdetsenheten vid Regeringskansliet bjöd in 

till. Målet för träffen med myndighetshandläggarna var att förbereda inför 

kommande arbete med återkoppling på myndigheternas planer respektive 

årsredovisningar samt att stärka myndighetshandläggarnas ägarskap för att 

åstadkomma en tydligare styrning och uppföljning av myndigheternas JiM-arbete. 

Stödet till handläggarna innefattar även sekretariatets helpdesk, via epost och 

telefon. 
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Löpande utvärdering av uppdraget 
Alla aktiviteter har utvärderats i samband med genomförande. Resultaten av dessa 

utvärderingar redovisas ovan under respektive aktivitet. 

 

Under 2016 har sekretariatet även utvecklat den interna lärandestrukturen och 

utvärderingsarbetet genom att arbeta systematiskt med lärande, reflektion och 

kunskapsutveckling inom stödet. Under våren annordandes ett internt 

lärandetillfälle efter genomförda ledningsgruppsträffar, då erfarenheter kring 

lyckade upplägg och presentationer dokumenterades. Höstens platsbesök på 

myndigheterna dokumenterades i en uppföljningsmall i vilken planering, 

genomförande myndighetens arbete och arbetsprocess beskrevs. Platsbesöken 

utvärderades också löpande i gemensamma möten under pågående platsbesök för 

att möjliggöra erfarenhetsutbyte och ge sekretariatets medarbetare möjlighet att ge 

varandra råd och stöd i arbetet. Diskussioner och frågor som uppkommit på och 

inför nätverksträffarna i oktober och november har också dokumenterats. 

 

Under hösten 2016 har även ett internt tematiskt lärandeseminarium ordnats med 

syfte att utveckla stödet kring olika frågor som sekretariatets medarbetare 

upplever som angelägna eller som stödet får återkommande frågor om, till 

exempel frågor om motstånd i jämställdhetsarbete, intersektionalitet och 

jämlikhetsdata. Andra möten handlade om utveckling av sekretariatets material, 

utveckling av hjälpsidan på genus.se för vanliga frågor och svar, utveckling av nya 

handledningar samt JiM-satsningens arv och lärdomar, det vill säga vad 

sekretariatet vill lämna vidare efter att JiM-satsningen avslutas. 

 

Sammanställning och analys av 

resultatet av myndigheternas arbete 
Under 2016 har sekretariatet analyserat resultaten av myndigheternas arbete på 

flera olika sätt. JiM1 och 2 har i år redovisat JiM-uppdraget i sina årsredovisningar. 

En arbetsgrupp har läst och analyserat dessa. En sammanställning av 

myndigheternas aktiviteter, resultat och koppling till de jämställdhetspolitiska 

målen finns i bilaga 2 till delrapporten.  
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Myndigheterna har lämnat in svar på ett antal förberedande frågor inför 

nätverksträffar i oktober och november. Dessa frågor, tillsammans med 

diskussionerna som fördes under dagen, har dokumenterats.  

 

JiM3-myndigheterna lämnade in sina planer under året och dessa lästes och 

analyserades av en arbetsgrupp på sekretariatet i slutet av 2016 och början av 

2017. Regeringskansliets jämställdhetsenhet var representerad vid ett av 

analystillfällena.  En sammanställning av problem, mål, aktiviteter och samverkan i 

planerna finns som bilaga 3 till delrapporten. Som beskrivs i stycket ovan har 

sekretariatet också följt JiM3:ornas arbetsprocess genom dokumentation av 

ledningsgruppsträffar och platsbesök. Samtliga dessa olika underlag och de 

analysdiskussioner som förts av medarbetarna på sekretariatet ligger till grund för 

den sammanställning och analys av myndigheternas arbete som redovisas nedan. 

 

Utmaningar för JiM1 och 2  
Nätverksträffen i oktober riktade sig till JiM 1 och 2:ornas samordnare och 

myndighetshandläggare. Inför träffen ombads myndigheterna att bland annat 

svara på frågor om svårigheter i arbetet och vad de önskade prata med de andra 

samordnarna om. Samordnarnas diskussioner under dagen dokumenterades 

också. Nedan redovisas myndigheternas svar och huvuddragen av det som kom 

fram under dagen.  

 

Organisering och genomförande – arbetet fortfarande personbundet 

Många myndigheter lyfter fram organisering, spridning och förankring som 

svårigheter i arbetet, till exempel beskriver de att det är en utmaning att prioritera 

jämställdhet i konkurrens med mer akuta frågor och andra uppdrag, och tycker att 

det lätt blir ”perspektivträngsel”. Det finns både myndigheter som beskriver att 

det är svårt att få ledningen att prioritera jämställdhetsintegrering och andra de 

som upplever att jämställdhetsintegrering tenderar att bli en produkt på 

huvudkontoret som inte får spridning i övriga organisationen. Att få cheferna i 

den ordinarie verksamheten att själva ta ansvar för uppgifterna i planen är ett 

annat dilemma som samordnarna på myndigheterna lyfter fram. De beskriver att 

det är svårt att få in jämställdhet i strukturerna och att få upp intresset hos 

enhetschefer. 
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Det är också frågor som rör utmaningar i genomförandefasen som samordnarna 

har störst behov av att prata med varandra om, som till exempel samordnarens 

roll i förhållande till de som är ansvariga för respektive åtgärd, och hur 

myndighetsledningen och cheferna ska förmås att prioritera och arbeta aktivt med 

åtgärdena. Det kan vara otydligt vem som ska agera om samordnaren inte tycker 

att det görs tillräckligt mycket inom uppdraget och vem som egentligen driver 

arbetet på myndigheten. Tips på vad som fungerar efterfrågas också. 

 

Flera noterar att uppdraget, trots att ambitionen är att integrera det i all 

verksamhet, fortfarande är personbundet. Arbetet blir därför sårbart vid 

personalbyten och omorganisationer.  

 

En iakttagelse som sekretariatet gjorde vid nätverksträffen var att många 

samordnare var nya i sina uppdrag. En del myndigheter berättade att de har haft 

nya samordnare varje år. Sekretariatet upplevde också att en del samordnare inte 

deltog aktivt i diskussionerna vilket kan tolkas som ett uttryck för att de var nya i 

sina roller. Den höga personalomsättningen i kombination med 

personbundenheten riskerar att påverka hållbarheten och kontinuiteten negativt i 

myndigheterna. 

 

En reflektion i diskussionen var att samordningsgrupper med personer från olika 

avdelningar med integreringsansvar kan vara ett bättre alternativ än enskilda 

samordnare eftersom dessa lätt blir eldsjälar i arbetet och kan känna sig ensamma i 

sina uppdrag. Det finns också flera myndigheter som har organiserat arbetet i 

olika former av arbetsgrupper. 

 

Integrerat eller sidoordnat, hela eller delar av verksamheten? 

Flera samordnare funderar på huruvida JiM-arbetet bör bedrivas i den ordinarie 

linjeverksamheten eller i projektform. Flera anser att det finns många fördelar 

med att driva integreringsarbetet i linjeverksamheten eftersom det då är bättre 

förankrat hos GD-staben och möjligheterna för ett långsiktigt arbete därmed blir 

större. Någon nämnde dock att det finns fördelar med att driva arbetet i 

projektform. Arbetet kan gå fortare och bli mer kraftfullt om det inte är en del av 

en trög ordinarie struktur. Det finns också myndigheter som uttrycker en farhåga 

med att planerna lätt blir ”gamla” och irrelevanta när de sträcker sig över flera år. 
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Ett tema som relaterar till detta är hur myndigheterna ska göra när de går från en 

sidoordnad plan för jämställdhetsintegrering till att integrera arbetet i den 

ordinarie verksamhetsplanen. En del beskriver att det är svårt att få in frågorna i 

verksamhetsplaner på olika nivåer, inte minst då ansvariga chefer saknar 

kompetens i frågorna.  

 

En annan skillnad som uppdagades i diskussionen var att en del myndigheter har 

börjat med att jämställdhetsintegrera en del av verksamheten medan andra arbetar 

med hela. För myndigheter som börjat i en del av myndigheten finns nu en 

utmaning i att utöka arbetet till hela verksameten. 

 
Motstånd 

Det förekom också myndigheter som lyfte fram outtalat och uttalat motstånd som 

utmaningar i arbetet. De beskriver att det förekommer att uppdraget ifrågasätts 

och ”glöms bort” trots att det är tydligt formulerat. En annan myndighet beskrev 

att det finns ”lokala fickor” av motstånd som gör att det skapas en otrygghet kring 

att prata om frågorna. Att inte ge tid till JiM-arbetet tolkas också som en form av 

motstånd.  

 

Återrapportering och uppföljning 

Utmaningar i uppföljning och återrapportering var också ett tema som 

diskuterades under dagen. Samordnarna lyfte fram vikten av att de inte blir 

återrapporteringsansvariga utan att det är de som har verksamhetsansvar i 

linjeorganisationen som ska återrapportera. En samordnare beskrev att det är 

problematiskt när samordnaren får ta emot kritik om det uppdagas brister istället 

för den person i linjeverksamheten som är ansvarig för genomförandet.  

De tycker även att det är svårt att följa upp effekter och menar att det är lättare att 

återrapportera aktiviteter. Flera tycker att det är svårt att mäta jämställdhet och 

betonade samtidigt att det inte räcker med könsuppdelad statistik utan att den 

också måste analyseras. En myndighet tycker att årsredovisningen är ett trubbigt 

instrument som ger begränsat utrymme att beskriva ojämställdhetsproblemen. De 

lyfter fram vikten av kvalitativa analyser och mätverktyg. 

 

Lärdomar och resultat JiM1 och 2  
Lärdomar som myndigheterna själva lyfte fram från 

jämställdhetsintegreringsarbetet i diskussionerna på workshopen var 
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betydelsen av kompetens på området, möjligheten att låna kompetens av varandra 

och behovet av att skapa nätverk för detta. En annan lärdom är vikten av att 

jämställdhetsintegrering är en ledningsfråga för att få genomslag i organisationen.  

 

Många aktiviteter och få resultat 

När frågan om effekter av jämställdhetsintegreringsarbetet diskuterades var det 

många som inte ville uttala sig. De framhöll att effekterna för medborgarna inte 

blir så stora för de myndigheter som befinner sig i ett kartläggningsstadium. 

Samtidigt betonade de att kartläggning är en betydelsefull aktivitet i 

integreringsarbetet och framhöll vikten av att statistiken är könsuppdelad på 

kunskapsproducerande myndigheter. Sekretariatets reflektion är att kartläggning 

som aktivitet inte ensamt kan förväntas leda till förändringar om den inte följs av 

ett förändringarbete. Några förträdare för stora myndigheter menade att 

förändringar inom myndigheten går mycket långsamt och att det därför kan ta 

lång tid innan JiM-arbetet får effekter för medborgarna.  

 

Åtta myndigheter svarade på den förberedande frågan om vad som är det 

viktigaste som åstadkommits genom JiM-arbetet hittills och skickade in svaret 

inför dagen. Värt att notera är att ingen av myndigheterna lyfter fram effekter för 

medborgarna som ett resultat av arbetet. Nedan redovisas en sammanställning av 

svaren: 

 

 Ökad kunskap i organisationerna genom föreläsningar och utbildningar 

samt större ägarskap av frågan hos medarbetare och chefer.  

 Efterfrågan på jämställdhetskompetens i början av uppdrag. 

 Utveckling av nya policys, ny webb-sida, checklista för chefer om 

jämställdhet och mallar för beredning. 

 Kartläggningar och analys av genomförda satsningar. 

 Samverkan med andra JiM-myndigheter. 

 

I årsredovisningarna för JiM1 och 2-myndigheterna hade myndigheterna i uppgift 

att redovisa aktiviteter och resultat av det genomförda arbetet (se bilaga 2). 

Sekretariatet har undersökt vilka aktiviter och resultat som myndigheterna 

rapporterar om, i vilken utstäckning de beskriver samhällseffekter utanför den 

egna myndigheten och hur de kopplar sitt arbete till de jämställdhetspolitiska 

målen.  
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Den bild som framträder vid läsningen av årsredovisningarna är i linje med de 

svar som myndigheterna själva lämnade inför workshopen. Det är en stor övervikt 

av aktiviteter i redovisningarna. Få myndigheter beskriver resultat i den 

bemärkelsen att de redogör för förändringar mot ökad jämställdhet inom ett 

område som de har definierat, som angeläget eller problematiskt. Det är också få 

myndigheter som i årsredovisningen beskriver samhällseffekter utanför den egna 

myndigheten eller beskriver hur det egna arbetet är kopplat till eller bidrar till 

uppfyllnaden av de jämställdhetspolitiska målen. Avsaknaden av tydliga resultat i 

årsredovisningarna kan vara ett uttryck för att myndigheterna inte har några 

resultat att lyfta fram. Det kan också vara formen för återrapportering som ger 

litet utrymme till detta och bjuder in till att lägga fokus på aktiviteter. 

Sekretariatets bedömning är att en utveckling av formerna för redovisning och 

resultatdialog skulle hjälpa myndigheterna i deras arbete. 

 

Processfokus i arbetet 

De flesta av myndigheterna kan sägas ha ett processfokus i sitt arbete, i den 

bemärkelsen att de resultat som beskrivs i stor utsträckning handlar om att 

myndigheten ändrat på sitt arbetssätt eller tagit fram nya material som ska vara till 

stöd i arbetet. Som exempel kan nämnas handböcker, handledningar, 

kunskapsmaterial, mallar eller att de infört nya rutiner som ska säkerställa att 

myndigheten arbetar på ett jämställdhetsintegrerat sätt. Många myndigheter 

beskriver också att kunskapsnivån har ökat eller att medvetenheten om 

jämställdhetsperspektivets betydelse har stärkts. En del myndigheter beskriver att 

de har infört utbildning i genus som ett ordinarie pass i sina chefsutbildningar.  

 

Utifrån dessa beskrivningar är det svårt att få en bild av vad som mer exakt avses, 

vad dessa förändringar innebär, och vad de får för konsekvenser för 

myndighetens verksamhet, och i förlängningen för medborgarna. Resultaten är 

svåra att följa upp och utvärdera och det framgår inte vilket eller vilka 

ojämställdhetsproblem som myndigheten har arbetat med för att avhjälpa. Flera 

myndigheter beskriver att de arbetar med bemötande, eller har uppdaterat sin 

hemsida till exempel genom att byta ut bilder eller genom att granska språket i 

syfte att göra det mer jämställt.  Detta är aktiviteter som sekretariatet menar kan 

vara nödvändiga men ofta inte på ett tydligt sätt är kopplade till kärnan i 

myndighetens uppdrag. De kan därmed ta fokus från andra insatser som på ett 
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tydligare sätt adresserar frågor om makt och omfördelning av resurser kopplade 

till kärnuppdraget. 

 

Det är också vanligt att myndigheterna arbetar med kartläggning och analys, där 

resultatet som redovisas är att de har infört könsuppdelad statistik. Det är 

emellertid mindre vanligt förekommande att de beskriver vad analysen visar och 

vad resultaten av analysen får för konsekvenser i förändringsarbetet. 

 

Redan vid läsningen av JiM1 och 2-myndigheternas planer noterade sekretariatet 

att många myndigheter saknade en tydlig problembeskrivning för det egna 

verksamhetsområdet. Det framgick i många fall inte om, och i så fall hur, 

myndighetens arbetssätt och processer bidrar till ojämställdhet och på vilket sätt, 

vad som var problemet som myndighetens jämställdhetsabete ska lösa. Om det inte 

finns ett identifierat nuläge vid integreringsarbetets början är det svårt att följa 

upp arbetet och se vad det har för effekter.  

 

Det var relativt vanligt förekommande i planerna att jämställdhetsintegrering 

skrivs fram som ett mål i sig istället för en strategi för att nå jämställdhet, det vill 

säga målet är att myndigheten ska bli jämställdhetsintegrerad, snarare än vad som 

ska förändras eller åtgärdas tack vare processen. Det förekommer också mål som 

beskrivs i termer av jämställdhet, till exempel att målet är att verksamhetens 

kommunikation ska bli jämställd utan att det närmare angivs vad detta innebär.  

De rapporterade otydliga resultaten i årsredovisningarna ovan kan ses i ljuset av 

dessa planer. Om det inte finns en tydlig problemformulering från början blir det 

svårt bedöma vilka aktiviteter som är relevanta, och om nulägesanalys saknas finns 

inget att utvärdera arbetet emot för att få syn på eventuella resultat. 

 

För att möta de behov av ytterligare hjälp med nulägesanalys och 

problemformulering som noterades vid läsningen av JiM1 och 2:ornas planer, och 

som redovisades i delrapporten för 2015, vidareutvecklade sekretariatet 

stödverksamheten under 2016 med ett större fokus på att problemformulering 

och analys ska föregå arbetet med att sätta mål och bestämma aktiviteter.  

 

Sekretariatet noterar också att många av insatserna som myndigheterna beskriver i 

årsredovisningarna är inom kommunikationsområdet, där sekretariatet 

genomförde särskilda utbildningsinsatser under 2014 och 2015, samt inom 
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jämställt bemötande som var en av de handledningar som färdigställdes under 

2015.  

 

Sekretariatet har tagit fram flertalet handledningar och arrangerat utbildningar på 

olika fördjupningsteman under programperioden utifrån myndigheternas 

önskemål och som erbjudanden till myndigheterna att delta utifrån behoven i den 

egna verksamheten. En reflektion är att dessa tematiska utbildningar förefaller ha 

kommit att definiera vad jämställdhetsintegrering är och styrt vilka 

verksamhetsområden en del myndigheter har arbetat med. Därigenom har de 

möjligen stått i vägen för andra mer relevanta aktiviteter och problemområden. 

Som en konsekvens av detta beslutade sekretariatet att lägga tonvikten på att 

stödja JiM3 med problemformuleringar i deras planarbete både i workshops och 

genom att avsätta tid för platsbesök. Detta har också varit ett led i ambitionen att 

göra stödet mer verksamhetsanpassat för de enskilda myndigheterna. 

 

Resultat 

En del myndigheter beskriver emellertid ändringar i verksamhet och rutiner på ett 

mer detaljerat sätt. Som exempel kan nämnas Migrationsverket som har ändrat 

sina rutiner i asylärenden då olikkönade par söker asyl. Tidigare så kallades 

kvinnan in efter mannen för att komplettera hans asylberättelse, numera 

efterfrågar myndigheten i större grad kvinnors individuella asylskäl. 

Kriminalvården beskriver vidare ett trainee-program som har lett till att sex 

kvinnor har upptagits i insatsstyrkan. Musikverket har genomfört en särskild 

satsning och digitaliserat 160 verk av tonsättare som är kvinnor i syfte att skapa en 

mer jämställd repertoar. Vetenskapsrådet har infört en policy om jämn 

könsfördelning av talare vid seminarier och konferenser där myndigheten är 

arrangör eller medarrangör samt Skolverket som har gjort en rapport om lärande 

exempel, för att nämna några. 

 

Det bör också noteras att många myndigheter redovisar att de genomfört många 

olika aktiviteter. Även om de inte själva beskriver resultaten av dessa eller hur 

dessa aktiviteter är kopplade till de jämställdhetspolitiska målen så kan det inte 

uteslutas att många av dessa aktiviteter har fört jämställdhetsarbetet framåt och 

bidragit till minskad ojämställdhet.  
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JiM3 
Nätverksträffen i november riktade sig till JiM 3:ornas samordnare och 

myndighetshandläggare. Inför träffen ombads myndigheterna bland annat svara 

på frågor om svårigheter i arbetet samt vad de önskade att prata med de andra 

samordnarna om.  

 

Förankring och genomförande utmaningar för myndigheterna 

De frågor och utmaningar som JiM 3:orna tar upp liknar de som JiM1 och 2 

nämnde på sin träff. De rör förankring och implementering, hur de kan hålla 

frågan levande och få medarbetare engagerade och få dem att förstå vikten av 

jämställdhet så att planen inte blir en skrivlådeprodukt. Samordnarna rapporterar 

en del dilemman kring avvägningar i ”att stötta arbetet utan att ta över”. 

 

Samordnarna ville också diskutera strategier för att hantera motstånd med 

varandra samt ville ha tips på hur de kan arbeta intersektionellt. De förekom 

också frågor om hur myndigheten ska kunna sammankoppla kärnuppdraget med 

de jämställdhetspolitiska målen vilket indikerar att en del myndigheter fortfarande 

var i stadiet där de höll på att formulera målet med sitt 

jämställdhetsintegreringsarbete.  

 

JiM3 beskriver inte motstånd och utmaningar i arbetet i samma utsträckning som 

JiM1 och 2 gör. Det är i linje med de iakttagelser som gjordes under 2015 och 

rapporterades i lägesrapporen för detta år, nämligen att det snarare är i 

implementeringsarbetet än vid sammanställningen av planen som det uppstår 

motstånd mot jämställdhetsintegreringsarbetet.  

 

Myndigheterna nämner utmaningar som kan kopplas till uppstartsfasen av arbetet, 

till exempel att de behöver bygga upp en kompetens inom området eftersom 

myndigheten inte har arbetat med jämställdhetsfrågor ur ett samhällsperspektiv 

tidigare, och att de behövde kunskap om hur de ska göra jämställdhetsanalyser. 

De hade också mer detaljerade frågor om till exempel vilka pronomen som är 

lämpliga att använda i ett ”jämställt språk”. 

 

Som beskrivits ovan genomfördes platsbesöken under hösten för att 

myndigheterna skulle ha möjlighet att jobba med planen under en tid efter att de 

deltagit i workshoparna för första och andra steget i jämställdhetsintegrering. Det 
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var emellertid sekretariatets upplevelse att myndigheterna snarare väntade in 

stödet än arbetade på med planen inför platsträffen. För många myndigheter 

återstod därför relativt mycket arbete med planen när sekretariatet kom på besök 

även om det också fanns myndigheter som arbetat mer och kommit längre i 

planarbetet. Samtidigt upplevde sekretariatet att den inbokade platsträffen satte 

igång arbetet och att de påbörjade arbetet med planen inför besöket, vilket var 

positivt. Intrycket är att platsträffarna var mycket fruktbara och att de gav 

myndigheterna bra ”skjuts framåt” i arbetet.  

 

Kartläggning och kvinnor i fokus 

De problem som stödet noterade att JiM3:orna brottades med vid platsbesöken är 

liknande de som uppmärksammats i tidigare planarbete. Många planer hade fokus 

på att genomföra kartläggningar och flera behövde hjälp med att tydliggöra den 

röda tråden mellan problem, mål och aktiviteter i planen. Eftersom det fanns ett 

mer uttalat fokus kring problemformulering under detta år bistod sekretariatet 

många myndigheter i att utveckla eller förtydliga sina problembeskrivningar. En 

iakttagelse är att det förefaller svårt för en del myndigheter att peka ut män som 

målgrupp i jämställdhetsarbetet. Jämställdhet förknippas fortfarande i hög 

utsträckning med kvinnor och det förefaller finnas en föreställning hos en del 

myndigheter att jämställdhetsaktiviteter och problembeskrivningar därmed ska 

omfatta kvinnor, även i fall där JiM-stödet upplevde det som motiverat att se män 

som målgrupp i jämställdhetsarbetet. 

 

Tydligare problemformuleringar 

Den bild som framträder vid läsningen av planerna är att i linje med 

erfarenheterna från platsbesöken.  Många av utmaningarna i planerna är desamma 

som tidigare år, till exempel brister i röd tråd och att de förekommer att 

myndigheterna beskriver vad de kan eller bör göra snarare än vad som ska ske.   

 
Däremot är problemformuleringarna tydligare i JiM3:ornas planer än tidigare år. 

Det är tydligare vilka ojämställdhetsproblem som myndigheterna vill arbeta med, 

men många myndigheter har också skjutit analys och kartläggning framför sig och 

skrivit in det som en aktivitet i planen. Det förekommer också fortfarande planer 

där integrering skrivs fram som ett mål i sig. Det blir tydligt att genus och 

jämställdhet är kunskapsområden och att det krävs kompetens inom dessa 
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områden för att göra analyser och formulera relevanta problembeskrivningar och 

mål. 

 
Lika eller likvärdigt – vad betyder jämställdhet? 

Ett annat tema som återkommer i planerna och som myndigheterna hanterar 

delvis olika är om jämställdhetsintegrering ska fokusera på lika 

behandling/bemötande av kvinnor och män eller om det istället behövs olika 

insatser för att nå samma och mer jämställda resultat. Sekretariatets intryck är att 

jämställdhet oftast kopplas samman med en föreställning om likhet, att det ska 

vara samma för kvinnor och män. Detta gäller emellertid inte alla myndigheter 

utan det finns de som beskriver särskilda eller riktade insatser till en grupp. Olika 

problem kan också kräva olika insatser för att få maktutjämnande effekter, både 

att arbeta för lika/samma insatser för kvinnor och män och riktade satsningar kan 

vara motiverat ur ett jämställdhetsperspektiv. Detta är något som sekretariatet 

upplever skulle vinna på att utvecklas och förtydligas i framtida utbildningar och 

stödinsatser. 

 
Behov av stöd med organisering, genomförande och uppföljning 

Organisering är ett annat tema i planerna där sekretariatet ser att det finns ett 

utvecklingsbehov. Många planer är otydliga kring genomförande och uppföljning 

av planen. Det kan vara en följd av att planen är skriven på en övergripande nivå. 

En del myndigheter har utöver planen till Regeringskansliet också en intern 

arbetsplan som beskriver arbetet mer i detalj med tydligare ansvarsområden. Det 

kan också vara så att genomförande och uppföljning blir tydligare när aktiviteterna 

förs in i myndighetens verksamhetsplan. 

 
Men mot bakgrund av de utmaningar som JiM- myndigheterna beskriver i arbetet 

med att genomföra och implementera planen finns det ett behov av att förstärka 

stödet till myndigheterna kring organisering till exempel genom att ta fram 

stödmaterial och liknande för myndigheterna. Det finns också ett behov av att 

samla in mer information om hur olika myndigheter har organiserat sitt arbete och 

kartlägga utmaningar och förtjänster med olika arbetssätt. 
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Att stödja och styra – kontakten med 

myndighetshandläggarna 
Inför nätverksträffarna i oktober respektive november ombads myndigheternas 

samordnare att skicka in frågor som de ville ta upp med sina 

myndighetshandläggare på departementen. Nedan finns en sammanställning av 

frågor från alla tre JiM-grupper. 

 

Generella frågor som samordnarna hade var: 

 

 Hur tänker de kring jämställdhetsintegrering av ordinarie verksamhet? 

 Hur vill handläggarna styra mot jämställdhet? 

 Kommer de att ge nya uppdrag med nya fokusområden? 

 Hur ser fortsättningen ut efter 2018? 

 Hur följer de upp arbetet? Kommer arbetet att följas upp på fler sätt än 
genom årsredovisningen? 

 Vilka förväntningar har departementet på arbetet med JiM? 

 Hur kan jämställdhetsperspektiv integreras i ordinarie struktur för 
återkoppling? 

 Vad gör departementet med vår återrapportering i årsredovisningen? 
 
Konkreta frågor som rör den egna myndigheten var: 
 

 Vad tycker ni om det som vi har gjort hittills? 

 Vad tycker ni om planen som vi skickar in? 

 Vad vill ni ha mer av? 

 Egna frågor/reflektioner från handläggaren angående vårt arbete, något 
medskick kring vad som myndighetshandläggaren uppfattar som särskilt 
viktigt att arbete med i JiM-uppdraget.  

 Hur tycker ni att dialogen med oss fungerar i dessa frågor? 

 Hur ska vi hantera att endast en liten del av vårt jämställdhetsabete sker 
inom ramen för JiM-uppdraget?(Återrapporteringen kan ge en skev bild.) 

 Hur kan vi påverka andra aktörer som är viktiga för myndigheten att 
införa könsuppdelad statistik? 

 Vilka jämställdhetsfrågor ses som centrala på departementet? 

 Hur ser departementet på intersektionalitet/tvärsektoriella perspektiv? 
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Som framgår av utvärderingen av nätverksträffarna som redovisas ovan fanns det 

ett missnöje hos myndigheterna över att många av handläggarna uteblev från 

träffen och att de som närvarade i många fall inte kunde ge den återkoppling som 

myndigheterna önskade och efterfrågade.  

 

I de efterföljande diskussionerna framkom ett behov av en tydligare dialog mellan 

departementet och berörda myndigheter. En myndighet uttryckte det som: ”För 

mycket positiva signaler från departementet gör GD nöjd och för lite återkoppling skapar dålig 

motivation för arbetet”. 

 

Flera myndigheter efterlyser konkreta regeringsuppdrag som kan ge bra dragkraft i 

arbetet. De tycker att uppdraget är för otydligt och ospecifikt utformat och vill ha 

mer detaljerad styrning. Generella och breda formuleringar om att 

”jämställdhetsperspektiv ska integreras i hela verksamheten” ger för lite 

vägledning om vad arbetet konkret förväntas leda till.  När det inte framgår kan 

det leda till att inget görs, menar dessa myndigheter. En del myndigheter 

reagerade också på att det finns skillnader i hur uppdragen formulerats till 

myndigheterna och undrar över orsakerna till detta. 

 
Det finns ellertid olika önskemål hos myndigheterna om hur detaljerade  

departementets uppdrag till dem ska vara, och vem av departementet och 

myndigheten som ska identifiera problem och mål för arbetet. De är många som 

önskar tydligare styrning för att vägleda myndigheterna i vad JiM-arbetet ska 

innebära rent praktiskt. Men det finns också flera myndigheter som anser att det 

är viktigt att inte detaljstyra utan att ge myndigheten större frihet att agera utifrån 

sin egen expertkompetens.  

 

 

Avslutande reflektioner utifrån 

sammanställningen och analysen av 

myndigheternas arbete 
I detta stycke lyfter sekretariatet fram några avslutande reflektioner kring 

dubbelheter och dilemman som uppmärskammats inom stödet under året. En del 

av dessa har uppmärksammats i tidigare forskning om jämställdhetsintegrering (se 

till exempel Lindholm m.fl. 2011). Det är frågor där det inte säkert finns en bästa 
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lösning men där reflektion kan bidra med fördjupat lärande och mer informerade 

val i jämställdhetsintegreringsarbetet (jfr. Callerstig m.fl. 2011).   

 
Nerbrutna mål eller tillitsbaserad styrning 

Det finns ett starkt önskemål hos många myndigheter om tydligare styrning och 

återkoppling från departementet. De efterlyser mer konkreta regeringsuppdrag 

och tycker att uppdraget är för otydligt formulerat. I sekretariatets förra 

lägesrapport från JiM (2015) lyftes nerbrutna mål och större politisk viljeinriktning 

fram som ett sätt att tydliggöra styrningen och hjälpa myndigheterna att prioritera 

i arbetet. Samtidigt är det värt att notera att riktade satsningar från politiskt håll till 

enskilda myndigheter kräver sakkunskap om myndighetens verksamhetsområde 

och målgrupp på departementsnivå. Uppfattningen att det behövs tydligare 

styrning delas heller inte av alla myndigheter i JiM. Flera myndigheter anser att det 

är viktigt att myndigheten har frihet att agera utifrån sin egen expertkompetens 

inom ramen för en så kallad tillitbaserad styrning. Det förefaller emellertid finnas 

en osäkerhet kring innebörden av begreppet tillitsbaserad styrning, och hur 

mycket återkoppling och styrning som myndigheterna kan förvänta sig inom 

ramen för denna styrningsform. Det finns önskemål om mer återkoppling där 

departementeten är tydligare med vad de vill att myndigheterna ska uppnå, även 

inom ramen för den tillitsbaserade styrningen.  

 
Att integrera en del eller hela verksamheten 

En reflektion efter läsningen av planerna är att många myndigheter skulle vinna på 

att skala ner och prioritera i sitt arbete.  Det skulle möjliggöra för dem att lyckas i 

mindre skala i stället för att ge sig i kast med ett allt för omfattande och ambitiöst 

integreringsprojekt. En del planer är mycket omfattande samtidigt som resurserna 

som tilldelas arbetet är små eller otydligt formulerade och det framgår inte vem 

som är ansvarig för planens genomförande. 

 

Sekretariatet kan ha förmedlat ett allt för omfattande uppdrag genom att använda 

Europarådets definition av jämställdhetsintegrering som bland annat skriver fram 

att det innebär att integrera ett jämställdhetsperspektiv i hela verksamheten – och 

att målet är att både åstadkomma verksamhetsförbättringar och förbättringar för 

medborgarna. Det kan också bli motsägelsefullt när de ombeds formulera tydliga 

jämställdhetsproblem att arbeta med samtidigt som de förväntas integrera hela 

verksamheten.  En viktig uppgift framöver kan vara att hjälpa myndigheterna att 
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prioritera bättre, men också att problematisera och utveckla definitionen av 

jämställdhetsintegrering 

 

Samtidigt är en prioritering av delar av ett verksamhetsområde eller ett 

problemområde ingen garanti för ett mer framgångrikt arbete. Det kan också 

innebära att arbetet prioriteras ner. Arbetet riskerar att sidoordnas eller förläggs i 

en stödfunktion som inte utgör kärnverksamheten. 

 
Att gå från plan till ordinarieverksamhet 

Att gå från en plan till den ordinarieverksamhetens styrdokument är en utmaning 

som samordnarna beskriver att myndigheterna brottas med. Det finns en paradox 

inbyggd i att uppdraget att integrera jämställdhet i den ordinarie verksamheten 

sker genom en sidoordnad plan. 

 

Planen syftar till att integreras i den ordinarie verksamheten men det är otydligt 

vilka mandat berörda personer, till exempel samordnarna, har att uppdatera 

verksamhetsplanen med utgångspunkt i planen för jämställdhetsintegrering. 

Myndigheterna beskriver att det finns en risk att aktiviteter kopplade till 

integrering prioriteras bort och inte kommer med i verksamhetsplanen. De 

beskriver också att om aktiviteter inte kommer med i verksamhetsplanen så 

riskerar de att inte bli genomförda. 

 
Samordnare eller samordning? 

Samordnarna beskriver att JiM-arbetet fortfarande är personbundet där 

samordnarna ibland tenderar att blir eldsjälar och att sårbarheten är blir stor om 

de slutar.  Det finns flera studier som lyfter fram eldsjälars betydelse i 

jämställdhetsarbete (Cockburn 1991, Höök 2001, Meyerson 2001). 

 

Det är emellertid problematiskt om en enskild person bär hela, eller stora delar av, 

ansvaret för integreringsarbetet. Att fokusera på samordning av uppdraget i större 

utsträckning än enskilda samordnare kan vara ett sätt att bredda ansvaret och 

synliggöra fler aktörer i det interna stödet. Många myndigheter beskriver till 

exempel hur de organiserar arbetet i olika arbetsgrupper.  
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Några tankar om stödets och uppdragets 

utveckling 
 
Stödets framtida utformning 

Det finns ett stort behov av stöd i genomförandefasen av 

jämställdhetsintegreringen. Myndigheterna beskriver att de möter mest motstånd 

när de går från plan till handling och de efterfrågar hjälp i hur arbetet ska 

organiseras och följas upp. Vidare vill många myndigheter ha av ett fortsatt 

erfarenhetsutbyte kring framgångsfaktorer och utmaningar i arbetet.  

 

En möjlig utveckling av stödfunktionen är att myndigheterna i större uträckning 

hjälper varandra och ger återkoppling på varandras arbete, genom nätverk och 

samverkan och till exempel genom att läsa och ge återkoppling på varandras 

planer och genom erfarenhetsutbyten i olika faser av arbetet.  

  
Uppdragets formulering 

Många myndighetet har kartläggning inskrivet som aktivitet i sina planer 

tillsammans med andra aktiviteter. Uppdraget att de ska upprätta en plan för 

arbetet medför att många myndigheter beslutar om aktiviteter innan de har en 

tydlig bild av vad ojämställdhetsproblemet består i och vad arbetet med 

jämställdhetsintegrering ska syfta till. En möjlig väg att undvika detta kan vara att 

dela upp uppdraget i två delar, en del med förstudie/analys och 

problembeskrivning och en del där planen fastställs. 

 

Uppdragets styrning 

Det finns ett behov av tydligare styrning. Om jämställdhetsarbetet inte lyfts fram i 

myndighetsdialogen och ingen återkoppling ges på planer eller årsredovisningar så 

uppfattar inte myndigheterna arbetet som prioriterat. Tydliga politiska signaler ger 

jämställdhetsarbetet tyngd och prioriet. Sekretaritet erfar till exempel att 

jämställdhetsministerns träffar med berörda myndigheters generaldirektörer har 

varit mycket betydelsefulla för att ge en god start på arbetet. De har skapat 

ledingsförankring av uppdraget och underlättat sekretariatets fortsatta stödarbete. 

  



 
 

   

42 

 

 

 

Referenser 
 

Callerstig, Anne-Charlotte, Lindholm, Kristina, Sjöberg, Karin och Svensson, 

Lennart (2011) ” Jämställdhetsintegrering som hållbar utvecklings process” i 

Lindholm, Kristina (2011). Jämställdhet i verksamhetsutveckling.  Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Cockburn, Cynthia (1991). In the way of women: men's resistance to sex equality in 

organizations. Ithaca, N.Y.: ILR Press. 

 

Höök, Pia (2001). Stridspiloter i vida kjolar: om ledarutveckling och jämställdhet. 

Stockholm: Handelshögskolan. 

 

Lindholm, Kristina (2011). Jämställdhet i verksamhetsutveckling.  Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Meyerson, Debra (2001). Tempered radicals: how people use difference to inspire change at 

work. Boston, Mass. Harvard Business School Press.



 

 



 
 

   

1 
 

Göteborg 31 mars 2017  Bilaga 1 till rapportering Dnr V2016/1022 
 
 

Budget 
 
 

JiM (U2014/7490/JÄM, S2015/07973/RS ) 

Intäkter 
 Bidrag 7 000 000  

Övriga intäkter 93 000  

Summa intäkter: 7 093 000  

Kostnader 
 Löner och sociala avgifter 
 Löner 4 031 000  

Summa: 4 031 000  

Aktiviteter 
 Nätverk, platsbesök och övriga besök 153 000  

Övriga arrangemang och möten 169 000  

Ledningsgrupper 34 000  

Workshop och utbildning 156 000  

Kommunikation och material 58 000  

Webb 75 000  

Summa: 645 000  

IT-kostnader 83 000  

Lokalkostnader 374 000  

Indirekta kostnader (OH) 1 704 000  

Summa:  2 161 000  

Summa kostnader 6 837 000  
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Kommentarer budget och utfall 

Kostnaderna för 2017 var beräknade till drygt 7 000 000 kronor, men utfallet 

blev drygt 250 000 lägre än så. Orsaken handlar till störst del om några 

insatser och aktiviteter inom webb och material som inte blev genomfört på 

grund av förändringar i förutsättningar, hög arbetsbelastning inom andra delar 

av uppdraget och på grund av sjukdom.  

Övriga intäkter redovisade i tabell ovan är deltagaravgifter vid 

utbildningstillfällen/workshops, en självkostnad för förtäring, etc.  

Uppdraget har under året sysselsatt en verksamhetsledare, 3-4 personer (på 

olika tjänstgöringsgrad) i det direkta stödet till myndigheterna, en 

administratör/assistent, en utredare och en kommunikatör/webbredaktör. 

Totalt ca 6,5 heltid, över året. Andra personer på sekretariatet har också varit 

inblandade i olika delar av stödets verksamhet. Sekretariatet har även haft tre 

praktikanter inom stödverksamheten under året, en på våren och två på 

hösten.  
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Om sammanställningen 
Denna bilaga är en sammanställning av JiM1 och 2-myndigheternas 
årsredovisningar för 2016. Myndigheterna har i uppdrag att i sin årsredovisning 
rapportera aktiviteter och resultat av sitt arbete med jämställdhetsintegrering.  
 
Sammanställningen är disponerad på följande vis: Först redovisas hela det stycke 
som finns i årsredovisningen under rubriken ”jämställdhetsintegrering”.  Därefter 
listas de aktiviteter och resultat som finns angivna i stycket separat. Det finns 
också en rubrik ”samhällsnytta utav arbetet med jämställdhetsintegrering” under 
den redovisas de effekter i omgivande samhälle som myndigheten beskriver att 
arbetet har samt en rubrik där kopplingen till de jämställdhetspolitiska målen 
redovisas. 
 
Alla myndigheter har inte en separat rubrik för jämställdhetsintegrering i sina 
årsredovisningar. I vissa andra fall finns stycken om jämställdhetsintegrering på 
flera olika ställen i årsredovisningen. I dessa fall finns samtliga stycken med i 
fulltext i bilagan. Det finns också några myndigheter som har ett stycke om 
jämställdhetsintegrering samtidigt som det förekommer redovisningar av initiativ 
på jämställdhetsområdet på andra platser i årsredovisningen. Det har i dessa fall 
många gånger varit svårt att bedöma om dessa initiativ är ett resultat av 
jämställdhetsintegreringsarbetet eller andra särskilda satsningar på 
jämställdhetsområdet. För att få en indikation på hur vanligt det är att 
jämställdhetsarbete beskrivs i årsredovisningen (på andra ställen än i den text som 
finns i stycket om jämställdhetsintegrering) har sökning på ordet ”jämställdet”1 
genomförts. Resultatet av denna sökning finns redovisad under rubriken 
”jämställdhet på andra ställen i årsredovisningen”. 
 
En tolkning av resultaten skulle kunna vara att myndigheter med 
jämställdhetsarbete beskrivet i många olika delar av verksamheten har ett mer 
integrerat förhållningssätt i arbetet. Det är därför viktigt att notera att inga eller 
kortfattande beskrivningar av jämställdhetsintegreringsarbete under en separat 
rubrik inte behöver motsvara låga ambitioner i arbetet.  Tidsutrymmet mellan 
myndigheternas inlämnande av årsredovisningar och den här lägesrapporten är 
dock alltför begränsad för att göra en mer djupgående analys. 
 

                                                        
1 Denna sökning ger endast en indikation och begränsad bild. Det kan förekomma 
ytterligare stycken som beskriver jämställdhetsarbete utan att ordet jämställdhet 
används.  
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Arbetsförmedlingen 
AVSNITT OM JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING I ÅRSREDOVISNINGEN  

I Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Arbetsförmedlingen 2016–2018 
har vi lyft fram som vårt viktigaste mål att ge kvinnor och män tillgång till 
arbetsmarknadspolitiska program och insatser på lika villkor. På detta sätt kan vi 
framför allt bidra till det nationella jämställdhetspolitiska delmålet om ekonomisk 
jämställdhet, det vill säga att kvinnor och män ska ha likvärdiga förutsättningar att 
utbilda sig och försörja sig livet ut. 
 
I handlingsplanen redovisar vi dock att flera studier vid upprepade tillfällen visar 
att kvinnor och män inte tar del av program och insatser i samma utsträckning. 
Exempelvis tar kvinnor del av lönestöd, nystartsjobb och 
arbetsmarknadsutbildningar i mindre utsträckning än män. 
 
En förutsättning för att utveckla verksamheten utifrån ett jämställdhetsperspektiv 
är att systematiskt följa verksamhetens resultat med könsuppdelad statistik. I 
Arbetsförmedlingens uppföljningsindikatorer är all individdata presenterad 
könsuppdelat och resultaten följs regelbundet månadsvis av ledningen. Genom att 
följa hur könsskillnaderna ökar eller minskar i relation till utvecklingen generellt 
får myndigheten även en bild av hur verksamheten utvecklas utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv. I kapitlet Prioritering av dem som står långt från 
arbetsmarknaden redovisar vi utvecklingen över tid för kvinnor och män som 
antingen är långtidsarbetslösa, har en funktionsnedsättning, är nyanlända i Sverige 
eller är ungdomar. Goda exempel från dessa verksamheter är ESF-projektet Ung 
framtid och det systematiska arbetssättet i etableringen där vi bedömer att ett 
jämställdhetsperspektiv genomsyrat arbetet och förbättrat förutsättningarna för ett 
mer jämställt resultat. Beslut om insatser som ska bidra till att ge kvinnor och män 
tillgång till arbetsmarknadspolitiska program och insatser på lika villkor görs inom 
ramen för den ordinarie verksamhetsplaneringen på alla nivåer inom 
organisationen. Insatserna följs sedan upp vid varje tertial och resultatdialog. 
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GENOMFÖRDA AKTIVITETER  

o Tar fram könsuppdelad statistik.  
 
RESULTAT  

o Beslut om insatser som ska bidra till att ge kvinnor och män tillgång till 
arbetsmarknadspolitiska program och insatser på lika villkor görs inom 
ramen för den ordinarie verksamhetsplaneringen på alla nivåer inom 
organisationen. 

  
SAMHÄLLSNYTTA UTAV ARBETET MED JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING  

Kvinnor och män ska ha likvärdiga förutsättningar att utbilda sig och försörja sig 
livet ut.  

 
ANKYTNING TILL DE JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅLEN  

Arbetsförmedlingen knyter an till de jämställdhetspolitiska målen, i 
årsredovisningen står följande:  

”I Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Arbetsförmedlingen 2016–
2018 har vi lyft fram som vårt viktigaste mål att ge kvinnor och män tillgång 
till arbetsmarknadspolitiska program och insatser på lika villkor. På detta sätt 
kan vi framför allt bidra till det nationella jämställdhetspolitiska delmålet om 
ekonomisk jämställdhet, det vill säga att kvinnor och män ska ha likvärdiga 
förutsättningar att utbilda sig och försörja sig livet ut. ” 

 
JÄMSTÄLLDHET PÅ ANDRA STÄLLEN I ÅRSREDOVISNINGEN 

Förekommer i liten utstäckning (3 träffar på sökordet jämställdhet). 

 

Arbetsmiljöverket 
AVSNITT OM JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING I ÅRSREDOVISNINGEN  

Arbetsmiljöverket har regerings uppdrag att arbeta med jämställdhetsintegrering. 
Vår handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2015–2018 fortskrider, inte minst 
inom kommunikationsområdet där vi utmanar könsnormer och visar på andra 
möjligheter i vår externa kommunikation. Vi har gjort en genusanalys av texter 
och bilder i några av våra mest använda broschyrer och på våra webbsidor. Vi har 
gjort en genuskartläggning i syfte att identifiera inom vilka delar av verksamheten 
som jämställdhetsintegrering får störst effekt och hur det kan höja kvalitén på 
statistik- och analysarbetet. En checklista har införts så att frågor om jämställdhet 
ställs vid tillsyn. Vi har också integrerat ett genusperspektiv i rutinerna för 
inspektion. För att kunna mäta resultatet av jämställdhetsintegreringen har vi 
under året tagit fram ett antal mål för uppföljning. Vi har gjort undersökningar i 
form av nollmätningar av Svarstjänstens bemötande och vår externa 
kommunikation. Undersökningen visar att det inte finns några signifikanta 
skillnader i hur kvinnor och män bemöts av vår Svarstjänst. Genom utbyte med 
andra myndigheter i arbete med jämställdhetsintegreringen i myndigheter har våra 
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filmer om jämställd arbetsmiljö och vår checklista för att integrera jämställdhet i 
inspektioner gjorts tillgängliga på www.jamstall.nu 
 
GENOMFÖRDA AKTIVITETER  

o Gjort en genusanalys av texter och bilder i några av myndighetens mest 
använda broschyrer och på dess webbsidor. 

o Gjort en genuskartläggning i syfte att identifiera inom vilka delar av 
verksamheten som jämställdhetsintegrering får störst effekt och hur det 
kan höja kvalitén på statistik- och analysarbetet. 

o En checklista har införts så att frågor om jämställdhet ställs vid tillsyn. 
o Integrerat ett genusperspektiv i rutinerna för inspektion. 
o Tagit fram ett antal mål för uppföljning för att kunna mäta resultatet av 

jämställdhetsintegreringen. 
o Gjort undersökningar i form av nollmätningar av Svarstjänstens 

bemötande och vår externa kommunikation. 
o Myndighetens filmer om jämställd arbetsmiljö och dess checklista för att 

integrera jämställdhet i inspektioner har gjorts tillgängliga på 
www.jamstall.nu  

 
RESULTAT  

Inga resultat som har uppnåtts beskrivs i avsnittet om jämställdhetsintegrering.  
 
SAMHÄLLSNYTTA UTAV ARBETET MED JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING  

Ev. samhällsnytta i att myndighetens filmer om jämställd arbetsmiljö och dess 
checklista för att integrera jämställdhet i inspektioner har gjorts tillgängliga på 
www.jamstall.nu.  
 
ANKYTNING TILL DE JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅLEN  

Aktiviteter beskrivs inte med anknytning till de jämställdhetspolitiska målen i 
årsredovisningen.  
 
JÄMSTÄLLDHET PÅ ANDRA STÄLLEN I ÅRSREDOVISNINGEN 

Förekommer i liten utstäckning (3 textstycken som nämner jämställdhet). 
 

Boverket 
AVSNITT OM JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING  

Boverket är en av de 18 myndigheter som i sina regleringsbrev redan 2013 fick ett 
särskilt uppdrag att ta fram en handlingsplan för jämställdhetsintegrering av sin 
kärnverksamhet. Arbetet fortsätter i enlighet med ”Handlingsplan för 
jämställdhetsintegrering på Boverket 2015–2018” (dnr 213/2015). Några 
huvudpunkter i planen är att komplettera verktygen för ledning och styrning av 
kärnverksamheten, att utveckla metoder och goda exempel anpassade för 
Boverkets verksamheter, att göra utbildnings-insatser för chefer och nyanställda 
samt att arbeta med att påverka attityder för att vidareutveckla förhållningssättet 

http://www.jamstall.nu/
http://www.jamstall.nu/
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till frågan om jämställdhet. Satsningen syftar till att utveckla verksamheten så att 
den på bästa sätt bidrar till att uppfylla de jämställdhetspolitiska målen.  
 
Boverket har deltagit vid de nätverksträffar som har anordnats av Nationella 
sekretariatet för genusforskning och rapporterat om hur myndighetens arbete med 
jämställdhetsintegrering fortgår. Boverket deltar även i ett regionalt nätverk för 
jämställdhet som Länsstyrelsen i Blekinge län tagit initiativ till.  
 
Under 2016 har förberedelsearbete pågått för att genomföra 
jämställdhetsintegreringen av verksamhetsledningssystemet och att färdigställa 
arbetet med en modell för remissarbetet. Arbete med att granska Boverkets 
styrande dokument ur ett jämställdhetsperspektiv har också påbörjats.  
 
Jämställdhetsperspektiv har beaktats i Boverkets vägledning för kommunernas 
arbete med riktlinjer för bostadsförsörjningen och i idéskriften ”Rätt Tätt. En 
idéskrift om förtätning av städer och orter” (dnr 1523/2015). Boverket 
medverkade på jämställdhetsdagarna i Malmö januari 2016. Både seminariet, som 
handlade om jämställda offentliga miljöer, och utställningen som Boverket hade 
förberett var välbesökta.  
 
Utbildning i genuskunskap ingår vid introduktion av nyanställda chefer och övriga 
medarbetare. Ett stöddokument (dnr 2939/2016) har tagits fram, 
”Jämställdhetsintegrera! – ett stödmaterial för Boverket”. Det innehåller tips på 
arbetssätt och en introduktion till jämställdhetsintegrering. Dokumentet har väckt 
stort intresse hos övriga myndigheter som ingår i regeringens satsning på 
jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM). 

 
GENOMFÖRDA AKTIVITETER  

o Deltagit vid de nätverksträffar som har anordnats av Nationella 
sekretariatet för genusforskning. 

o Rapporterat om hur myndighetens arbete med jämställdhetsintegrering 
fortgår. 

o Boverket deltar även i ett regionalt nätverk för jämställdhet som 
Länsstyrelsen i Blekinge län tagit initiativ till.  

o Förberedelsearbete inför att genomföra jämställdhetsintegreringen av 
verksamhetsledningssystemet och att färdigställa arbetet med en modell 
för remissarbetet. 

o Påbörjat arbete med att granska Boverkets styrande dokument ur ett 
jämställdhetsperspektiv.  

o Boverket medverkade på jämställdhetsdagarna i Malmö januari 2016. 
 
RESULTAT  
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o Jämställdhetsperspektiv har beaktats i Boverkets vägledning för 
kommunernas arbete med riktlinjer för bostadsförsörjningen och i 
idéskriften ”Rätt Tätt. En idéskrift om förtätning av städer och orter”. 

o Tagit fram stöddokumentet ”Jämställdhetsintegrera! – ett stödmaterial 
för Boverket”. 

o Utbildning i genuskunskap ingår vid introduktion av nyanställda 
chefer och övriga medarbetare. 

 
SAMHÄLLSNYTTA UTAV ARBETET MED JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING  

Ingen samhällsnytta beskrivs i Boverkets avsnitt om jämställdhetsintegrering.  

 
ANKYTNING TILL DE JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅLEN  

Boverket skriver inledande att ”Satsningen syftar till att utveckla verksamheten så 
att den på bästa sätt bidrar till att uppfylla de jämställdhetspolitiska målen.” 
 
JÄMSTÄLLDHET PÅ ANDRA STÄLLEN I ÅRSREDOVISNINGEN 

Förekommer i liten utstäckning (i ett avsnitt om utvecklingsprojektet för 
jämställda offentliga miljöer). 
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Brottsförebyggande rådet  
AVSNITT OM JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING  

Jämställdhetsintegreringsuppdraget rapporteras inte under någon egen rubrik utan 
i löptext under rubrikerna ”kunskapsmyndighet för rättsväsendet” och ”angelänga 
utvecklingsområden”.  
 

Kunskapsmyndighet för rättsväsendet 
Under året påbörjade Brå, i enlighet med regleringsbrevet, genomförandet av den 
handlingsplan som togs fram 2015 för utveckling av arbetet med jäm-
ställdhetsintegrering för att verksamheten ska bidra till att nå de jämställd-
hetspolitiska målen. Projektplanen beskrev hur Brås jämställdhetsintegrering ska 
leda till att den kunskap som Brå producerar och kommunicerar präglas av ett 
jämställdhetsperspektiv. Under hösten etablerades en organisation för 
genomförandet av arbetet. I september hade Brå två halva personaldagar där 
jämställdhetsintegrering var i fokus. Under hösten genomfördes en del av de 
aktiviteter som är knutna till effektmålen. 
 
Angelägna utvecklingsområden 
Givet regeringens stora satsning på en jämställdhetsintegrering i myndigheterna 
(JiM) som nu ska genomföras av samtliga myndigheter inom rättsväsendet, är det 
angeläget att särskilt säkerställa ökad tillgång till kunskap som belyser 
genusdimensionen i brottsligheten och i rättsväsendets hantering av denna. Genusdimensionen 
behöver finnas med och lyftas fram i all forskning och statistik där det är relevant 
och möjligt. Här finns det utvecklingspotential i Brås produktion av statistik, 
forskning och stöd. I och med att Brås produkter används av rättsväsendet, får 
myndighetens JiM-insatser betydelse för möjligheterna till jämställdhetsintegrering 
vid övriga myndigheter i rättsväsendet. Det finns också behov av och efterfrågan 
på analyser inom specifika områden, till exempel huruvida män och kvinnor 
behandlas jämställt i rollen som misstänkta, såväl i samband med 
förundersökningar som i domstol. […] Brå har även påbörjat och bedrivit arbete 
som tagit fram kunskap inom de tre nya områden som identifierats som angelägna 
2016: genusdimensionen i brottsligheten och reaktionerna på brott, gräns-och 
migrationsrelaterade utmaningar och systemutnyttjande brottslighet. Även om inga enskilda 
rapporter har fokuserat på genusaspekter per se under året, har Brå som helhet 
ställt om till att i betydligt större utsträckning lyfta fram kvinnor och män, flickor 
och pojkar, i både statistiken och redovisningen av resultaten. 

 
GENOMFÖRDA AKTIVITETER  

o En organisation för genomförandet av jämställdhetsplanen har etablerats. 
o Påbörjat och bedrivit arbete som tagit fram kunskap om (bl a) 

genusdimensionen i brottsligheten. 
o Två halva personaldagar har anordnats med jämställdhet i fokus. 
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RESULTAT  

o ”Brå [har] som helhet ställt om till att i betydligt större utsträckning lyfta 
fram kvinnor och män, flickor och pojkar, i både statistiken och 
redovisningen av resultaten.” 

 
SAMHÄLLSNYTTA UTAV ARBETET MED JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING  

Ingen konkret beskrivs som hittills har resulterat i samhällsnytta.  

 
ANKYTNING TILL DE JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅLEN  

De är tydliga med att målet med jämställdhetsintegreringen är att den ska bidra till 
de jämställdhetspolitiska målen, men är här inte specifika kring hur, och kring 
vilka delmål som de främst anser beröra sitt område. 
 
JÄMSTÄLLDHET PÅ ANDRA STÄLLEN I ÅRSREDOVISNINGEN 

Förekommer i liten utstäckning (3 textstycken som nämner jämställdhet, varav ett 
handlar om det interna arbetet). 

 
 

Brottsoffermyndigheten 
AVSNITT OM JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING  

Brottsoffermyndigheten har avsnitt med rubriken jämställdhetsintegrering på flera 
ställen i sin årsredovisning, under olika verksamhetsgrenar:  
 

Generaldirektörens kommentar 
I arbetet med jämställdhetsintegrering har myndigheten under året som ett första 
steg koncentrerat sig på kartläggning av olika delar av verksamheten och på 
åtgärder för att säkerställa att våra styrdokument ska bidra till en jämnställd 
styrkedja. 
 
Brottsskadeersättning 
Inom ramen för Brottsoffermyndighetens arbete med att jämställdhetsintegrera 
sin verksamhet har under 2016 ett arbete med att kartlägga behovet av 
könsuppdelad statistik i handläggningen av brottsskadeärenden inletts. Syftet är att 
kunna få ett statistiskt underlag för att undersöka om myndighetens handläggning 
av brottsskadeersättning är likvärdig för kvinnor och män, flickor och pojkar. Det 
har konstaterats att det kommer att krävas tekniska lösningar för att kunna 
registrera och ta fram de uppgifter som krävs för analys av handläggningen ur ett 
jämställdhetsperspektiv. Ett samarbete med myndighetens leverantör av 
verksamhetsstöd har därför inletts. Arbetet kommer att fortsätta under 2017. För 
att öka kunskapen om det finns skillnader med avseende på kön i den service och 
information som lämnas av myndigheten till de som söker information per telefon 
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har en samtalsmätning skett där frågeställningar och nedlagd tid uppdelat på kön 
har registrerats. Analys av resultatet kommer att ske under 2017. 
 
Regressverksamhet 
Brottsoffermyndigheten ska jämställdhetsintegrera alla delar av verksamheten. Det 
medför för regressenheten att en analys ska göras om det finns något i 
verksamheten som kan innebära att medborgare behandlas olika på grund av sitt 
kön. Under året har regressenheten genomfört en undersökning av dels vilka 
individer som kontaktar myndigheten för någon annans räkning 
(make/maka/syster/bror/förälder/barn/bekant), dels de individer som kontaktar 
myndigheten och som har solidariskt principalansvar för skadestånd efter att deras 
barn begått brott. Undersökningen var avsedd att klargöra om det finns skillnader 
mellan könen avseende vilka som kontaktar myndigheten i dessa situationer. 
Analysen skulle sedan ligga till grund för beslut om det på grund av eventuella 
skillnader finns några förändringar av handläggningen som enheten bör 
genomföra. 
 
Analysresultatet visar att det finns vissa skillnader när någon kontaktar 
Brottsoffermyndigheten för annans räkning, där det visar sig att fler kvinnor än 
män tar kontakt. För föräldrar med principalansvar finns dock inga skillnader. 
Någon förändring av handläggningsrutiner eller information har inte bedömts 
vara nödvändig eller önskvärd, eftersom personer som kontaktar myndigheten för 
någon annans räkning inte alltid hör till personkretsen som träffas av de 
jämställdhetspolitiska målen. Dessa individer har inte heller egna ärenden hos 
myndigheten och är därför svåra att nå med information. 
 
 
 
Brottsofferfonden 
Brottsoffermyndigheten har kartlagt inkomna och beviljade 
forskningsansökningar i syfte att ta fram ett underlag för att under 2017 kunna 
bedöma om medelstilldelningen är jämställd. 
 
Kunskapscentrum 
Brottsoffermyndigheten har under året fortsatt arbetet med 
jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de 
jämställdhetspolitiska målen. Myndigheten har kartlagt bilder på 
www.brottsoffermyndigheten.se ur ett intersektionellt perspektiv. Kartläggningen 
visar att kvinnor förekommer i något högre utsträckning på bild än män. Personer 
med funktionsnedsättning och personer med, till synes, annan religionstillhörighet 
än kristendom, icke-nordiskt ursprung samt hbtq-personer finns endast 
representerade i liten eller ingen utsträckning. Resultaten kommer att fungera som 
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underlag för framtida bildbeställningar. Brottsoffermyndigheten har även erbjudit 
åtta temadagar om mäns våld mot kvinnor och barn i syfte att öka kunskapen hos 
yrkesverksamma och ideellt aktiva på brottsofferområdet. Utvärderingarna visar 
att en stor majoritet av deltagarna anser att de kommer att ha nytta av kunskapen i 
sitt arbete. 
 
Därutöver har myndighetens mall för utvärdering av temadagar och utbildningar 
samt mall för projektplan jämställdhetsgranskats för att säkerställa jämställd 
verksamhet.  Slutligen har myndighetens arbete med utveckling av 
lärarhandledningen Liten och trygg haft ett tydligt och integrerat 
jämställdhetsperspektiv. Lärarhandledningen är ett redskap för pedagoger att 
samtala med flickor och pojkar om deras rättigheter och vuxnas skyldigheter. 

 
GENOMFÖRDA AKTIVITETER  

Genomförda aktiviteter är uppdelade under respektive rubrik där 
jämställdhetsintegrering har ett avsnitt (se ovanstående text). 
 
Brottsskadeersättning 

o Kartläggning har gjorts av behovet av könsuppdelad statistik i 
brottsskadeärenden. Arbetet kommer att fortsätta under 2017. 

o Samarbete med leverantör av verksamhetsstöd kring punkten ovan. För 
att kunna registrera och ta fram de uppgifter som behövs identifierades ett 
behov av teknisk utveckling. 

o Samtalsmätning av tid och frågeställningar per kön, i telefonkontakter till 
myndigheten. Resultatet kommer att analyseras under 2017. 

 
Regressverksamhet 

o Undersökning av dels vilka som kontaktar myndigheten för annans 
räkning, och dels vilka som kontaktar utifrån ett ”solidariskt 
principalansvar” för skadestånd då deras barn begått brott. Könsskillnader 
upptäcktes när det gäller vilka som kontaktar myndigheten för annans 
räkning (inte bland dem med solidariskt ansvar för skadestånd).  

 
Brottsofferfonden 

o Kartläggning av inkomna och beviljade forskningsansökningar  
 
Kunskapscentrum 

o Kartläggning av bilder på myndighetens webplats. Något fler kvinnor än 
män finns på bilderna. Därutöver fanns en brist på representation från 
andra grupper (Etnicitet, funktionshinder, religion, sexualitet…) 

o Åtta temadagar om mäns våld mot kvinnor och barn har arrangerats för 
yrkesverksamma och ideellt aktiva. 
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o Jämställdhetsgranskning av mall för utvärdering av temadagar och 
utbildningar, samt mall för projektplan. Det beskrivs ej om det resulterade 
i någon förändring av mallarna. 

o Utvecklingen av lärarhandledningen liten och trygg, ett material för att 
prata med flickor och pojkar i förskolan om bl.a. kroppslig integritet, har 
skett med jämställdhetsperspektiv. 

 
RESULTAT  

Inga resultat som har uppnåtts beskrivs i avsnittet om jämställdhetsintegrering.  
 
SAMHÄLLSNYTTA UTAV ARBETET MED JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING  

Utvärdering av temadagar om mäns våld mot kvinnor och barn tyder på att 
yrkesverksamma och ideellt aktiva på detta område fått med sig värdefulla 
kunskaper de kommer ha nytta av i sitt arbete. 

 
ANKYTNING TILL DE JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅLEN  

Ingen anknytning till de jämställdhetspolitiska målen nämns i avsnittet. 
  
 
JÄMSTÄLLDHET PÅ ANDRA STÄLLEN I ÅRSREDOVISNINGEN 

Förekommer inte på andra ställen i årsredovisningen. 

 

CSN  
AVSNITT OM JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING  

CSN är en av 59 myndigheter som deltar i regeringens utvecklingsprogram för 
jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM). Syftet med programmet är att stärka 
och vidareutveckla jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter så att 
verksamhet ännu bättre bidrar till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. 
CSN:s arbete med jämställdhetsintegrering riktas främst mot ett av de 
jämställdhetspolitiska delmålen – Kvinnor och män ska ha samma möjlighet och 
villkor i fråga om utbildning och betalt arbetet som ger ekonomisk självständighet 
livet ut. Under 2015 tog CSN fram en handlingsplan för hur vi ska arbeta för att 
bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Handlingsplanen omfattar 
aktiviteter kopplade till tre områden: en jämställd ärendehantering, ett jämställt 
bemötande i vår kundservice och att vi i vår roll som studiestödsexpert bidrar till 
kunskap om de studerandes sociala och ekonomiska villkor utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv. Enligt regleringsbrevet ska CSN årligen redovisa åtgärder 
och resultat i myndighetens årsredovisning fram till 2018. CSN har valt att 
återrapportera resultat av våra jämställdhetsanalyser i avsnitten om 
ärendehantering och kundservice. Vi redovisar identifierade skillnader i de fall det 
finns skillnader. Vi redovisar även identifierade skillnader mellan könen i avsnittet 
om expertfunktion. Genomförda åtgärder redovisas nedan. 
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Jämställd ärendehantering 
En förutsättning för att CSN ska kunna analysera jämställdhet i vår 
ärendehantering är tillgång till könsuppdelad statistik. Med könsuppdelad statistik 
synliggörs skillnader mellan kvinnor och mäns förutsättningar, livsvillkor och 
behov. Sedan handlingsplanen fastställdes tar CSN, där det är möjligt, fram 
könsuppdelad statistik som kan användas för jämställdhetsanalys inom olika 
verksamhetsområden. Vi följer till exempel löpande upp våra handläggningstider 
fördelat på kön. Under 2016 har parametern kön lagts till i uppföljningen av vår 
kvalitet i ärendehanteringen. En jämställdhetsanalys på statistiken från 2016 
kommer att göras under 2017. CSN har också genomfört en jämställdhetsanalys 
av hanteringen av misstänkta bidragsbrott baserad på könsuppdelad statistik 
under 2016. Syftet är att undersöka om det finns några könsskillnader i vår 
ärendehantering som avviker mot könsfördelningen bland studerande. Om en 
avvikelse upptäcks kommer CSN analysera om könsskillnaden beror på CSN:s 
hantering och vi får en möjlighet att åtgärda detta. 
 
Jämställt bemötande 
År 2014 genomförde CSN en studie för att bedöma vårt bemötande i telefon ur 
ett jämställdhetsperspektiv. Syftet var att få en bild av hur bemötandet ser ut, 
väcka en medvetenhet och bidra till självreflektion kring jämställdhet hos våra 
medarbetare. Vid analysen konstaterades att fler kvinnor än män ringt oss och att 
små skillnader i samtalstid fanns mellan könen. Extremt få fall av könsstereotypa 
förväntningar hos handläggare identifierades. I analysen framkom också att 
medlyssningsmallen behövde utvecklas för att bättre kunna fånga uttryck och 
tonfall som kan tyda på att vi eventuellt behandlar olika kopplat till kön. Under 
2016 har CSN tagit fram ny medlyssningsmall och ett nytt utbildningsmaterial för 
att kunna genomföra nya medlyssningsinsatser under 2017. Parallellt med detta 
har CSN också tagit fram ett nytt bemötandekoncept som är könsneutralt. 
 
Jämställt perspektiv i vår roll som studiestödsexpert 
I vårt uppdrag att vara expert på studiestödet tar CSN fram ett flertal rapporter 
om de studerandes sociala och ekonomiska villkor. I handlingsplanen för 
jämställdhetsintegrering framgår att vi tydligare ska analysera de studerandes 
ekonomiska och sociala villkor ur ett jämställdhetsperspektiv för att bidra till mer 
kunskap om villkoren för män och kvinnor. Ett exempel på denna inriktning är 
rapporten Studerande kvinnors och mäns ekonomiska och sociala situation som 
publicerats under året. Syftet med rapporten är att belysa skillnader och likheter 
mellan studerande kvinnor och män i deras upplevelse av sin studiesituation, 
studieekonomi och hälsosituation. Rapporten bidrar till att öka förståelsen av 
studier och studiestöd ur ett könsperspektiv. 
 
GENOMFÖRDA AKTIVITETER  

En jämställd ärendehantering  
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o Tar fram könsuppdelad statistik. 
o Följer löpande upp sina handläggningstider fördelat på kön. 
o CSN har genomfört en analys på misstänkta bidragsbrott baserade på kön. 
o CSN jobbar vidare med analys och statistik. 

 
 
 
Ett jämställt bemötande i kundservice  

o CSN har tagit fram en ny utbildning för att kunna genomföra 
medlyssningsinsatser under 2017.  

o CSN har tagit fram ett nytt bemötandekoncept som är könsneutralt. 
 
Jämställt perspektiv i vår roll som studiestödsexpert 

o I sin roll som studiestödexpert bidrar till kunskap om de studerandes 
sociala och ekonomiska villkor utifrån jämställdhetsperspektiv. 

o Publicerat en rapport om kvinnor och mäns ekonomiska och sociala 
situation.  

 
RESULTAT  

Resultaten redovisas kopplade till tre områden: 
 
En jämställd ärendehantering  

o CSN fastställt i sin plan att könsuppdeladstatiskt ska tas fram vilket har 
lett till att CSN löpande följer upp sina handläggningstider fördelat på 
kön. 

 
Ett jämställt bemötande i kundservice  

o En mall/utbildning har skapats för nyanställd personal om CSN:s arbete 
med jämställdhetsintegrering. 

 
Jämställt perspektiv i vår roll som studiestödsexpert 

o CSN har tagit fram en rapport som ska bidra till att öka förståelsen av 
studier och studiestöd ut ett könsperspektiv. 

 
SAMHÄLLSNYTTA UTAV ARBETET MED JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING  

Ingen samhällsnytta beskrivs i avsnittet om jämställdhetsintegrering. 

 
ANKYTNING TILL DE JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅLEN  

CSNs arbete riktas främst mot ett av de politiska delmålen – att kvinnor och män 
ska ha samma möjlighet och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som 
ger ekonomisk självständighet livet ut. 
 
JÄMSTÄLLDHET PÅ ANDRA STÄLLEN I ÅRSREDOVISNINGEN 
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Förekommer i liten utstäckning. 
 
  

Diskrimineringsombudsmannen 
AVSNITT OM JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING  

DO redovisade under 2015 i enlighet med regeringsuppdraget en plan för hur 
myndigheten avser att bedriva arbetet med jämställdhetsintegrering under åren 
2016–2018 i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska 
målen. Myndigheten ska redovisa åtgärder och resultat av arbetet i 
årsredovisningarna för åren 2016–2018.  
 
Under 2016 har arbetet bedrivits enligt DO:s handlingsplan för 
antidiskrimineringsintegrering. DO arbetar bland annat med att 
antidiskrimineringsintegrera myndighetens samverkan med såväl nyckelaktörer 
som det civila samhället. När det gäller antidiskrimineringsintegrering av DO:s 
kommunikation, exempelvis webb och bildpolicy, så har DO valt att utvidga det 
arbetet för att säkerställa att myndigheten förmedlar lika rättigheter och 
möjligheter i både bild och text.  
 
Regeringsuppdraget att jämställdhetsintegrera verksamheten har nära koppling till 
DO:s kärnuppdrag. DO:s bidrag till att uppfylla de jämställdhetspolitiska målen59 
är att motverka diskriminering som har samband med kön samt övriga sex 
skyddade diskrimineringsgrunder. DO:s insatser i detta avseende är därför en del 
av ordinarie verksamhet och inte en följd av detta regeringsuppdrag. Följaktligen 
redovisas insatserna i andra avsnitt av denna årsredovisning. Här beskrivs endast 
några exempel. DO har genomfört flera insatser med bäring på det 
jämställdhetspolitiska målet om ekonomisk jämställdhet, exempelvis granskat 
myndigheters jämställdhetsplaner. DO har även publicerat och spridit en 
analysrapport om arbetsgivares arbete för jämställda löner, se avsnitt Rapporter 
sidan 22.  DO har under året även bidragit till att uppfylla målet om att mäns våld 
mot kvinnor ska upphöra genom sitt prioriterade arbete för att motverka 
trakasserier i skolan och därtill drivit flera domstolsprocesser som rört sexuella 
trakasserier, se avsnittet Verksamhetsgrenarna Tillsyn och Process sidan 32. 
 
GENOMFÖRDA AKTIVITETER  

En del av aktiviteterna beskrivs i avsnittet för jämställdhetsintegrering men DO 
nämner att uppdraget att jämställdhetsintegrera verksamheten ligger nära deras 
kärnuppdrag och att insatser i detta avseende är en del av ordinarie verksamhet. 
Detta har gjort att en del av insatserna för jämställdhetsintegrering redovisas i 
andra avsnitt av årsredovisningen, dessa aktiviteter redovisas inte här.  
 
Genomförda aktiviteter som beskrivs i avsnittet: 
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o Antidiskrimineringsintegrera myndighetens samverkan med såväl 
nyckelaktörer som det civila samhället.  

o Antidiskrimineringsintegrering av kommunikation (webb och bildpolicy), 
säkerställa att lika rättigheter och möjligheter förmedlas i både text och 
bild.  

o Granskat myndigheters jämställdhetsplaner.  
o Publicerat och spridit en analysrapport om arbetsgivares arbete för 

jämställda löner.  
o Drivit domstolsprocesser som rört sexuella trakasserier.  
o Arbete för att motverka trakasserier i skolan.  

 
RESULTAT  

Inga konkreta resultat beskrivs i avsnittet om jämställdhetsintegrering. 
 
SAMHÄLLSNYTTA UTAV ARBETET MED JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING  

Ingen konkret samhällsnytta beskrivs i avsnittet om jämställdhetsintegrering.  
 
ANKYTNING TILL DE JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅLEN  

DO beskriver genomförda aktiviteter anknutet till de jämställdhetspolitiska målen 
på ett tydligt sätt. Exempelvis ”DO har genomfört flera insatser med bäring på 
det jämställdhetspolitiska målet om ekonomisk jämställdhet, exempelvis granskat 
myndigheters jämställdhetsplaner.” och ”DO har under året även bidragit till att 
uppfylla målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra genom sitt prioriterade 
arbete för att motverka trakasserier i skolan och därtill drivit flera 
domstolsprocesser som rört sexuella trakasserier.”. 
 
JÄMSTÄLLDHET PÅ ANDRA STÄLLEN I ÅRSREDOVISNINGEN 

Jämställdhet förekommer i andra delar av årsredovisningen. Uppdraget att 
jämställdhetsintegrera verksamheten ligger nära deras kärnuppdrag och att insatser 
i detta avseende är en del av ordinarie verksamhet.  
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Domstolsverket 
AVSNITT OM JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING  
Domstolsverket fick i regleringsbrevet för 2015 i uppdrag av regeringen att 
redovisa en plan för hur myndigheten avser utveckla arbetet med 
jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten inom Sveriges Domstolar ska 
bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen samt att i årsredovisningarna för 
2016-2018 redovisa åtgärder och resultat utifrån planen. Ett sextiotal myndigheter 
har liknande uppdrag.  
I den handlingsplan som Domstolsverket lämnade till regeringen 2015 finns fyra 
effekt-mål angivna:  
 
Kunskapen och medvetandegraden om genus, könsnormer, 
jämställdhetsintegrering och de jämställdhetspolitiska målen är hög hos chefer och 
medarbetare och genomsyrar all verksamhet inom Sveriges Domstolar.  
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.  
Sveriges Domstolar ger likvärdig service och likvärdigt bemötande oavsett kön.  
Medborgare som kommer i kontakt med Sveriges Domstolar via muntlig, skriftlig 
eller digital information märker och förstår att Sveriges Domstolar är en jämställd 
organisation.  
 
Domstolsverket ska ge stöd åt Sveriges Domstolar i arbetet med att förverkliga de 
jämställdhetspolitiska målen. De enskilda myndigheterna bestämmer 
ambitionsnivån för arbetet.  Under 2016 har en jämställdhetsstrateg anställts vid 
Domstolsverket för att samordna, tillföra kompetens och ge stöd till 
jämställdhetsintegreringsuppdraget.  
 
Jämställdhetsintegreringsuppdraget har under 2016 kommunicerats och förankrats 
inom Sveriges Domstolar bl.a. via information till domstolscheferna och till 
Domstolsverkets chefer.  En kartläggning har genomförts för att förtydliga 
utvecklingsområden för Sveriges Domstolar och Sveriges Domstolars bidrag till 
att uppnå de jämställdhetspolitiska målen.  
 
Under 2016 utsågs sju pilotdomstolar för arbetet med jämställdhetsintegering 
(Göta Hovrätt, Södertörns tingsrätt, Helsingborgs tingsrätt, Värmlands tingsrätt, 
Gällivare tingsrätt, Förvaltningsrätten i Malmö och Förvaltningsrätten i Karlstad). 
Domstolarna har självmant anmält intresse för att undersöka och utveckla sin 
verk-samhet utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Pilot-domstolarnas arbete, bl.a. 
genom att ta fram goda exempel på hur jämställdhetsintegrering kan ske inom 
Sveriges Domstolar, ska senare ligga till grund för det fortsatta arbetet med 
frågorna inom övriga domstolar.  
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I Domstolsverket har ett arbete påbörjats för att undersöka dels på vilket sätt 
verksamheten vid Domstolsverkets olika avdelningar kan arbeta för att nå de 
jämställdhetspolitiska målen, dels på vilket sätt avdelningarna kan stötta 
domstolarna i deras arbete med frågorna.  
 
Det är för tidigt att säga något om effekterna av jämställdhetsintegrering. 
Jämställdhetsintegrering syftar till att allmänheten ska få ta del av en jämställd 
verksamhet. Det är effekter som kommer att synas på längre sikt. 

 
GENOMFÖRDA AKTIVITETER  

o Kartläggning för att förtydliga utvecklingsområden för att bidra till 
jämställdhetspolitiska mål. 

o Jämställdhetsstrateg har anställts. 
o Jämställdhetsuppdraget har kommunicerats och förankrats inom Sveriges 

domstolar. 
o Sju pilotdomstolar har utsetts som ska ta fram goda exempel och lägga 

grund för arbetet i övriga domstolar. 
o Undersökning pågår av hur jämställdhetsintegrering i domstolsverkets 

avdelningar kan se ut och hur avdelningarna kan stötta domstolarna i 
arbetet. 

 
RESULTAT  

Inga specifika resultat redovisas i avsnittet om jämställdhetsintegrering. 

 
SAMHÄLLSNYTTA UTAV ARBETET MED JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING 

Domstolsverket skriver att någon samhällsnytta av aktiviteterna inte har synts 
ännu.  

 
ANKYTNING TILL DE JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅLEN  

Genomförda aktiviteter och resultat kopplas inte ihop med de 
jämställdhetspolitiska målen. 
 
JÄMSTÄLLDHET PÅ ANDRA STÄLLEN I ÅRSREDOVISNINGEN 

Förekommer i liten utstäckning (ett textstycke som nämner jämställdhet). 
 

Folke Bernadotteakademin  
AVSNITT OM JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING   

Arbete med jämställdhetsintegrering 
FBA ser jämställdhet dels som ett viktigt mål i sig, dels som ett tvärgående 
perspektiv som bidrar till höjd kvalitet inom alla delar av myndighetens arbete. 
Detta innebär att kvinnor, fred och säkerhet formaliserats som ett eget 
kunskapsområde vid FBA, vilket också manifesteras i myndighetens instruktion 
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som ett uppdrag att bidra till genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolutioner 
om kvinnor, fred och säkerhet. Jämställdhetsperspektivet ska också genomsyra all 
verksamhet. I praktiken innebär detta att myndigheten arbetar både med 
jämställdhetsintegrering och med specifika aktiviteter som syftar till att stärka 
jämställdhet och kvinnors deltagande inom ramen för myndighetens uppdrag.  
 
FBA:s bidrag till regeringens jämställdhetspolitiska mål tydliggörs i den hand-
lingsplan som myndigheten fastställde hösten 2015 som svar på det så kallade 
JiM-uppdraget. I handlingsplanen identifierade FBA utvecklingsbehov samt mål 
och aktiviteter som ska genomföras 2016–2018. På FBA överlappar uppdraget om 
jämställdhetsintegrering i hög grad myndighetens bidrag till Sveriges nationella 
handlingsplan för genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, 
fred och säkerhet för perioden 2016–2020. Samhällen med högre grad av 
jämställdhet är mindre vålds- och konfliktbenägna. Därför arbetar FBA till 
exempel med att stärka kvinnors roll som aktörer i fredsförhandlingar och 
processer för återuppbyggande efter konflikt, att stärka skyddet för kvinnors och 
flickors rättigheter i konfliktsituationer och att integrera ett jämställdhets-
perspektiv i de fredsinsatser som världssamfundet genomför.  
 
FBA ser även jämställdhetsintegrering och arbetet med handlingsplanen för 
kvinnor, fred och säkerhet som verktyg i myndighetens organisationsutveckling 
och har därför valt att låta arbetet med dessa utgå från myndighetens ordinarie 
styrprocess och verksamhetsplanering. I syfte att främja integrering och samtidigt 
underlätta uppföljning i form av kommande särredovisningar utan att behöva 
förvalta parallella planer provar myndigheten en modell där de aktiviteter som har 
tydligast koppling till den nationella handlingsplanen och dess prioriterade 
områden särskilt kodas i myndighetens samlade verksamhetsplanering. Modellen 
kommer löpande att vidareutvecklas under det kommande året. 
 
Denna årsredovisning är i sig också ett exempel på att aktiviteter som bidrar till att 
uppnå FBA:s handlingsplan för jämställdhetsintegrering och den nationella 
handlingsplanen för kvinnor, fred och säkerhet redan nu till stor del är integrerade 
i verksamheten. Redovisningen av dessa aktiviteters resultat sker därför löpande i 
årsredovisningen, inte minst genom de exempel som redovisas under respektive 
verksamhetsområde. Även användningen av årsredovisningen som ett 
huvudverktyg för att följa upp jämställdhetsintegrering och arbetet med kvinnor, 
fred och säkerhet på myndigheten kommer att vidareutvecklas. 
 
GENOMFÖRDA AKTIVITETER  

I syfte att främja integrering och samtidigt underlätta uppföljning i form av 
kommande särredovisningar utan att behöva förvalta parallella planer provar 
myndigheten en modell där de aktiviteter som har tydligast koppling till den 
nationella handlingsplanen och dess prioriterade områden särskilt kodas i 
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myndighetens samlade verksamhetsplanering. Modellen kommer löpande att 
vidareutvecklas under det kommande året. 

 
RESULTAT  

Resultat finns inte i avsittet om jämställdhetsintegrering utan i den löpande i 
texten. Där nämner de bland annat JiM som en bidragande faktor bakom 
framtagandet av tre nya långsiktiga mål för FBA:s långsiktiga arbete. 

 
SAMHÄLLSNYTTA UTAV ARBETET MED JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING  

De beskriver att deras arbete med att integrera jämställdhetsperspektiv i 
fredsinsatser, fredsförhandlingar och återuppbyggnad, bidrar till att samhällen blir 
mindre vålds- och konfliktbenägna.  

 
ANKYTNING TILL DE JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅLEN  

Inte genom konkreta kopplingar, men inte minst våldsperspektivet är närvarande i 
årsredovisningen. 

 
JÄMSTÄLLDHET PÅ ANDRA STÄLLEN I ÅRSREDOVISNINGEN 

Förekommer i stor utstäckning. Det finns skrivningar om jämställdhet i 46 
textstycken. 

 

Folkhälsomyndigheten 
AVSNITT OM JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING  
Folkhälsomyndigheten är en av myndigheterna som deltar i 
utvecklingsprogrammet jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM). Syftet med 
JiM är att stärka och vidareutveckla jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter 
så att verksamheten ännu bättre bidrar till att uppnå de jämställdhetspolitiska 
målen.  
 
I förhållande till jämställdhetspolitiken har myndigheten flera roller som till 
exempel att identifiera folkhälsoproblem med stora könsskillnader, att hitta 
orsaker till varför kvinnor drabbas av en viss typ av ohälsa och män av en annan 
och att analysera effekterna av insatser uppdelat på kvinnor och män. Genom 
jämställdhetsintegrering av myndighetens arbetssätt kan verksamhet som riktas 
mot våra målgrupper utvecklas så att målgrupperna i sin tur kan genomföra 
folkhälsoinsatser för att påverka jämställdheten i samhället positivt och på så sätt 
uppfylla de jämställdhetspolitiska målen.  
 
Myndighetens arbete med jämställdhetsintegrering utgår från en handlingsplan 
och syftar bland annat till att jämställdhetsintegrera statistik- och 
kunskapsproduktion. En annan del ska säkerställa att myndighetens information 
och kommunikation är jämställd och normkritisk.  
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Folkhälsomyndigheten har deltagit i de nätverksträffar och utbildningstillfälle som 
arrangerats av Nationella sekretariatet för genusforskning. 

 
GENOMFÖRDA AKTIVITETER  

o Deltagit på JiM:s nätverksträffar. 

 
RESULTAT  

Inget resultat beskrivs i avsnittet om jämställdhetsintegrering. 
 
SAMHÄLLSNYTTA UTAV ARBETET MED JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING  

Ingen samhällsnytta beskrivs i avsnittet om jämställdhetsintegrering.  

 
ANKYTNING TILL DE JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅLEN  

I årsredovisningen står: 
”Genom jämställdhetsintegrering av myndighetens arbetssätt kan verksamhet 
som riktas mot våra målgrupper utvecklas så att målgrupperna i sin tur kan 
genomföra folkhälsoinsatser för att påverka jämställdheten i samhället positivt 
och på så sätt uppfylla de jämställdhetspolitiska målen. ”  

 
JÄMSTÄLLDHET PÅ ANDRA STÄLLEN I ÅRSREDOVISNINGEN 

Förekommer i liten utstäckning (3 textstycken som nämner jämställdhet). 

 

Forte 
AVSNITT OM JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING  

Tillsammans med 40 andra myndigheter fick Forte år 2015 i uppdrag att ta fram 
en plan för fortsatt jämställdhetsintegrering åren 2016–2018. Flera aktiviteter i 
planen, som lämnades till regeringen i oktober 2015, har genomförts under 2016. 
Fortes utgångspunkt är att jämställdhet skall beaktas vid alla former av beslut, 
remissvar, analyser, utvärderingar och utredningar som tas fram, samt vid såväl 
intern som extern kommunikation.  
 
Forte har sedan många år vakat över att ha bra könsbalans i beredningsgrupperna, 
med åtminstone 40 % representation av varje kön. Under året har tydligare fokus 
lagts på hur beredningsgrupperna arbetar ur ett jämställdhetsperspektiv. En 
diskussion har förts om en- eller tvåstegsbedömningar av projekt, och Forte har 
beslutat kvarstå vid tvåstegsprincipen. Ur jämställdhetssynpunkt är det viktigt att 
alla ledamöter läser alla ansökningar vilket praktiskt skulle vara svårt att 
genomföra om ett enstegsförfarande tillämpades. Medvetenheten om ett 
jämställdhetsperspektiv i beredningsgruppens arbete har stärkts genom kortare 
utbildning kring jämställdhetsintegrering för samtliga beredningsgruppers 
ordförande. Denna genomfördes i februari 2016. Fortes forskningssekreterare har 
vidare genomgått en heldagsutbildning kring beredningsprocessen och 
jämställdhetsintegrering. Denna utbildning har genomförts i samarbete med 
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Vinnova och Formas och kommer utgöra en kompetensbas för vidare utbildning 
av beredningsgrupper.  
 
Inför 2016 års öppna utlysning och samt för utlysningen av programbidrag inom 
strategiska forskningsområden införde Forte krav på mångfalds- och 
genusperspektiv i ansökningarna, för att stimulera att forskningen som Forte 
finansierar tar hänsyn till olika grupper i samhället på ett medvetet och jämlikt 
sätt. Forte kommer under 2017 ska följa upp hur kravet har tolkats i 
ansökningarna, samt undersöka huruvida vi ska införa kriterier för hur denna typ 
av uppgifter i ansökningar ska bedömas.  
 
Under 2016 har Forte anordnat ett flertal evenemang med koppling till 
regeringens jämställdhetspolitiska mål. I mars 2016 anordnade Forte bl.a. 
konferensen Forte Talks – jämlikhet på riktigt. Ett flertal av konferensens 
seminarium och forskarpresentationer var inriktade på jämställdhetsfrågor, särskilt 
med koppling till hälsa och arbete. Under 2015 fick Forte i uppdrag av regeringen 
att göra en förstudie inför utlysning av forskningsmedel för forskning om 
arbetsmiljön i kvinnodominerade sektorer. Förstudien, som inkluderade en 
kunskapsöversikt av området, presenterades under ett seminarium i Almedalen 
2016.  
 
I december 2016 lanserade Forte, i samband med ett frukostseminarium, en 
kunskapsöversikt om mäns våld mot kvinnor i nära relationer, tillsammans med 
forskare vid Linköpings universitet.  
 
Under hösten 2016 har forte tagit fram riktlinjer för inkluderande 
kommunikation. Riktlinjerna gäller all kommunikation som utgår från eller sker 
inom Forte, och ska följas av såväl medarbetare på Forte som personer som 
kommunicerar på uppdrag av Forte. Syftet med policyn är att ge stöd och riktning 
för en mer inkluderande kommunikation, och att internt öka medvetenheten om 
jämlik och jämställd kommunikation.  
 
Ett arbete har påbörjats för att för att säkerställa en inkluderande och jämställd 
kommunikation och som pågår kontinuerligt. Texter kring områdesbeskrivningar 
och utlysningstexter har delvis uppdaterats i syfte att få dem könsneutrala. Fortes 
bildbank uppdateras löpande och gås igenom kontinuerligt för att säkerställa ett 
inkluderande bildspråk och en bred representation av samhället. 
 
GENOMFÖRDA AKTIVITETER  

o Under året har tydligare fokus lagts på hur beredningsgrupperna arbetar ur 
ett jämställdhetsperspektiv. En diskussion har förts om en- eller 
tvåstegsbedömningar av projekt, och Forte har beslutat kvarstå vid 
tvåstegsprincipen. Ur jämställdhetssynpunkt är det viktigt att alla 
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ledamöter läser alla ansökningar vilket praktiskt skulle vara svårt att 
genomföra om ett enstegsförfarande tillämpades. 

o Medvetenheten om ett jämställdhetsperspektiv i beredningsgruppens 
arbete har stärkts genom kortare utbildning kring jämställdhetsintegrering 
för samtliga beredningsgruppers ordförande 

o Fortes forskningssekreterare har vidare genomgått en heldagsutbildning 
kring beredningsprocessen och jämställdhetsintegrering. 

o Inför 2016 års öppna utlysning och samt för utlysningen av 
programbidrag inom strategiska forskningsområden införde Forte krav på 
mångfalds- och genusperspektiv i ansökningarna.  

o Konferensen Forte Talks – jämlikhet på riktigt, där flera seminarier var 
inriktade på jämställdhet.  

o Förstudie inför utlysning av forskningsmedel för forskning om 
arbetsmiljön i kvinnodominerade sektorer.  

o Kunskapsöversikt om mäns våld mot kvinnor i nära relationer.  
o Tagit fram riktlinjer för inkluderande kommunikation, bland annat gås 

Fortes bildbank igenom kontinuerligt.  

 
RESULTAT  

o Medvetenheten om ett jämställdhetsperspektiv i beredningsgruppens 
arbete har stärkts genom kortare utbildning kring jämställdhetsintegrering 
för samtliga beredningsgruppers ordförande. 

o En policy för inkluderande kommunikation har genonförts.  
 
SAMHÄLLSNYTTA UTAV ARBETET MED JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING  

o Krav på mångfalds- och genusperspektiv inför öppna utlysningar och 
utlysningen av programbidrag har gjort att forskningen som Forte 
finansierar tar hänsyn till olika grupper på ett medvetet och jämlikt sätt.  

o En mer inkluderande kommunikation och bildbank säkerställer en bred 
representation av samhället.  
 

ANKYTNING TILL DE JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅLEN  

Forte nämner att ” Under 2016 har Forte anordnat ett flertal evenemang med 
koppling till regeringens jämställdhetspolitiska mål.”. 

 
JÄMSTÄLLDHET PÅ ANDRA STÄLLEN I ÅRSREDOVISNINGEN 

Förekommer i liten utstäckning (ett textstycke som nämner jämställdhet). 

 

Försvarsmakten 
AVSNITT OM JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING  

Försvarsmaktens redovisning av arbetet med jämställdhetsintegrering ligger i en 
bilaga till årsredovisningen:  
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Arbetet med jämställdhetsintegrering 
Försvarsmaktens handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2015-2018 synliggör 
tre prioriterade fokusområden: 
 
Styr- och uppföljningsmekanismer 
Utbildning 
Fysisk arbetsmiljö och användbarhet för försvarsmateriel 
 
Granskningen av styrande dokument har fortsatt på koncernnivå under året. 
Utöver centrala styrdokument har tematiska dokument såsom handboken Svensk 
Soldat genomlysts. Bedömningen är att Försvarsmaktens strategiska inriktning, 
verksamhetsplanering samt verksamhetsuppdrag genomsyras av ett 
jämställdhetsperspektiv. Myndighetens uppföljning har skett kvartalsvis med syfte 
att stärka synliggörandet av jämställdhetsaspekter. Under året publicerades 
”Nulägesrapport kvinnor i personalflödet”, vilken syftade till att ge 
Försvarsmakten en övergripande och lättförståelig bild av samlad information 
avseende kvinnors förflyttning in, genom och ut ur organisationen. Studien utgör 
ett underlag för styrningar av det systematiska jämställdhetsarbetet. 
 
Under året pågick utbildningsprogrammet Gender Coach med högre chefer 
inklusive överbefälhavaren som deltagare. I programmet, där även Polisen och 
Försvarshögskolan deltar, tilldelas cheferna en coach med kompetens inom genus 
och jämställdhet. Utöver detta deltar cheferna i ett antal heldagsseminarier. 
Utbildning i jämställdhetsintegrering och likabehandling för ledningsgrupper och 
medarbetare har genomförts på lokal nivå samt vid MHS Karlberg. Det är en av 
flera åtgärder i syfte att förstärka det systematiska jämställdhets- och 
likabehandlingsarbetet. Under 2016 har även Handbok Gender publicerats. 
Handboken syftar till att integrera genderperspektiv i verksamhet. Vid 
stridsskolorna initierades jämställdhetsintegrering av utbildningar under året 
med konceptet Gender Training of Trainers (G ToT). Respektive skola har 
genomgått en introduktionsutbildning och jämställdhetsintegrering av 
utbildningar ska genomföras under perioden 2017-2019. 
 
Inom området för fysisk arbetsmiljö och användbarhet för försvarsmateriel har 
Handbok Human Factors Integration (HFI) färdigställts och publicerats av 
Försvarets Materielverk (FMV). Handboken syftar till att utveckla och utforma 
system som är anpassade för den mänskliga kroppen och de kognitiva förmågor 
som människan har. Nätverket officer/anställd kvinna (NOAK) utgör en central 
roll vid framtagande av personlig utrustning, materiel och beklädnad. Ytterligare 
ett led i att förbättra personlig utrustning är att möjliggöra spårning i avvikelser 
avseende materielsystem med könsaggregerad data. Under 2016 har 
Försvarsmakten även samverkat med FMV avseende FMV:s framtagande av en 
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handlingsplan för jämställdhetsintegrering, vilket stärker området Human Factors 
Integration. 
 
GENOMFÖRDA AKTIVITETER  

o Fortsatt granskning av styrande dokument samt tematiska dokument 
såsom handboken Svensk Soldat.  

o Uppföljning kvartalsvis i syfte att stärka synliggörandet av 
jämställdhetsaspekter.  

o Publicering av ”Nulägesrapport kvinnor i personalflödet”. Publikationen 
ska bilda underlag för styrning av det systematiska jämställdhetsarbetet. 

o Utbildningsprogram Gender Coach för högre chefer samt ÖB. Dels ett 
antal heldagsseminarier plus att cheferna får sin egen Gender Coach. 

o Utbildning för ledningsgrupper och medarbetare på lokal nivå. 
o Jämställdhetsintegrering av utbildningar vid stridsskolorna med konceptet 

Gender training of trainers. Intro har hållits och vidare utbildning ska ske 
under 2017-19. 

o Samverkan med försvarets materialverk kring farmtagande av personlig 
utrusning, materiel och beklädnad. 

 
RESULTAT  

o Framtagen ”Handbok Gender” för att integrera genderperspektiv i 
verksamheten. 

o Handbok Human Factors Integration (HFI) färdigställts och publicerats 
av Försvarets Materielverk (FMV). 

 
SAMHÄLLSNYTTA UTAV ARBETET MED JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING  

Ingen samhällsnytta nämns i avsnittet om jämställdhetsintegrering.  
 
ANKYTNING TILL DE JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅLEN  

Ingen anknytning till de jämställdhetspolitiska målen lyfts i avsnittet.  
 
JÄMSTÄLLDHET PÅ ANDRA STÄLLEN I ÅRSREDOVISNINGEN 

Förekommer i liten utstäckning (fyra textstycken som nämner jämställdhet). 

 
Försäkringskassan 
AVSNITT OM JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING  

Försäkringskassan har inget specifikt avsnitt om jämställdhetsintegrering utan 
jämställdhetintegrering nämns i fler sammanhang. Under rubriken ”Utbildning i 
om jämställdhetsintegrering” står det att Försäkringskassan har ett uppdrag om 
jämställdhetsintegrering. Det har resulterat i en stor utbildningssatsning som 
sträcker sig över perioden 2015-2018.  
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Särskilda insatser inom områdena jämställdhet, barnrätt, 
funktionsnedsättning, etnicitet och nationella minoriteter 
Jämställdhet 
En central del av Försäkringskassans arbete med mänskliga rättigheter är att 
integrera ett jämställdhetsperspektiv i verksamheten. Under 2016 har det varit ett 
prioriterat område, och flera livssituationer har tagit fram egna handlingsplaner 
och börjat genomföra olika aktiviteter. Försäkringskassan har också en gemensam 
handlingsplan för jämställdhetsintegrering som gäller perioden 2015–2018. Målen 
för jämställdhetsintegrering är: 
 
– inga osakliga könsskillnader i handläggning, beslut och bemötande 
– jämställt nyttjande av socialförsäkringen 
– bidra till att motverka mäns våld mot kvinnor. 
 
Arbetet med de två första målen bedöms vara tillfredsställande. Flera 
livssituationer har gjort bedömningar av om osakliga könsskillnader förekommer, 
men vi behöver arbeta vidare med att fördjupa analyserna. 
 
Arbetet med att bidra till att motverka mäns våld mot kvinnor bedöms inte vara 
tillfredsställande. Vi har tagit fram metodstöd, men dessa har ännu inte börjat 
användas.  
 
Inga osakliga könsskillnader i handläggning, beslut och bemötande 
Medarbetarnas kunskap om jämställdhetsintegrering är en förutsättning för att 
inte osakliga könsskillnader ska förekomma i handläggning, beslut och 
bemötande. Försäkringskassan har därför ett antal utbildningar som riktar sig till 
olika kategorier av medarbetare. 
 

 
 
I arbetet med jämställdhetsintegrering är modellen för systematisk 
kvalitetsuppföljning av stor betydelse för att vi löpande ska kunna identifiera 
osakliga könsskillnader. Arbetet med att ta fram könsuppdelade 
kvalitetsindikatorer pågår. 
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GENOMFÖRDA AKTIVITETER  

o Flera livssituationer har gjort bedömningar av om osakliga könsskillnader 
förekommer, men vi behöver arbeta vidare med att fördjupa analyserna. 

o Försäkringskassan har tagit fram metodstöd för arbetet med att bidra till 
att motverka mäns våld mot kvinnor men dessa har ännu inte börjat 
användas.  

o Pågående arbete med att ta fram könsuppdelade kvalitetsindikatorer. 
o En stor utbildningssatsning. 

 
RESULTAT  

Inga resultat som har uppnåtts beskrivs i avsnittet om jämställdhetsintegrering.  

 
SAMHÄLLSNYTTA UTAV ARBETET MED JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING  

Metodstöden handlar om hur man ska våga fråga om våldsutsatthet, erbjuda rätt 
information och samordna åtgärder. 

 
ANKYTNING TILL DE JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅLEN  

Det mål som Försäkringskassan knyter an till explicit är mäns våld mot kvinnor. 
Men det finns även aktiviteter som kan kopplas till andra mål, till exempel arbete 
för att motverka osakliga lönsskillnader. 
 
JÄMSTÄLLDHET PÅ ANDRA STÄLLEN I ÅRSREDOVISNINGEN 

Förekommer i stor utstäckning. Det finns också många insatser till riktade 
målgrupper, till exempel föräldrar, med jämställdhetsperspektiv.   

 
Inspektionen för vård och omsorg  
AVSNITT OM JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING  

Enligt regleringsbrevet ska IVO redovisa åtgärder och resultat av arbetet med 
jämställdhetsintegrering i myndighetens årsredovisning för 2016-2018. Arbetet 
utgår från den handlingsplan för jämställdhetsintegrering för 2016-2018 som IVO 
tog fram i enlighet med uppdrag i regleringsbrevet för 2015.  
 
Handlingsplanen redogör för mål, planerade aktiviteter och förväntade resultat 
rörande jämställdhetsintegrering inom fem områden: bemötande och 
kommunikation, analys och statistik, tillsynsmetoder, beslut, samt styrdokument.  
 
Generellt har de aktiviteter som genomförts under året varit av karaktären att 
skapa förutsättningar för vidare arbete med jämställdhetsintegrering på IVO 
nästkommande år. I de flesta delar har aktiviteterna i planen genomförts som 
förväntat. Under 2016 har de medarbetare som särskilt arbetat med aktiviteterna i 
planen genomgått en utbildning om jämställdhetsintegrering. Ett urval av 
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myndighetens kommunikatörer har även genomgått utbildning i jämställd 
kommunikation och spridit kunskap i organisationen.  
 
Vissa utvalda medarbetare har genomgått utbildning i jämställt bemötande. En 
kvalitativ medlyssning har genomförts i vissa delar av verksamheten, bland annat 
vid IVO:s upplysningstjänst, för att undersöka medborgarnas upplevelse av 
bemötandet. Rådande underlag från medlyssningen bedöms dock vara för litet för 
att kunna dra några generella slutsatser kring eventuella förändringar i bemötandet 
vad gäller jämställdhet. Av den anledningen kommer IVO att göra en uppföljande 
kvalitativ medlyssning i samband med att vi tar fram en teknisk lösning för att 
erbjuda inringande möjligheten att lämna anonyma synpunkter på bemötande.  
 
I utvecklingen av IVO:s introduktionsutbildning och tillsynsutbildning har 
moment om jämställt bemötande införts. Dessa utbildningar kommer att påbörjas 
2017 vilket innebär att samtliga medarbetare som genomgår dessa utbildningar 
kommer att beröras.  
 
Vi har också sett över våra styrdokument med perspektiv om 
jämställdhetsintegrering, bland annat myndighetens serviceåtagande och 
tillståndspolicy. Under 2016 har IVO utvecklat möjligheterna för framtagande av 
könsuppdelad statistik. Till skillnad från tidigare kan vi numera ta fram sådan 
statistik inom flera områden. Likaså analyseras skillnader i kön i de områden där 
könsuppdelad statistik finns att tillgå och där det har bedömts vara relevant. IVO 
har också inom ramen för utvecklingen av tillsynsmetoder påbörjat arbete med 
utarbetande av en stödrutin där jämställdhetsintegrering ska ingå som en del. 
Detta arbete kommer att fortsätta under 2017. 
 

 
GENOMFÖRDA AKTIVITETER  

o De medarbetare som särskilt arbetat med aktiviteterna i planen genomgått 
en utbildning om jämställdhetsintegrering 

o Ett urval av myndighetens kommunikatörer har även genomgått 
utbildning i jämställd kommunikation och spridit kunskap i 
organisationen.  

o Vissa utvalda medarbetare har genomgått utbildning i jämställt bemötande 
o En kvalitativ medlyssning har genomförts i vissa delar av verksamheten, 

bland annat vid IVO:s upplysningstjänst, för att undersöka medborgarnas 
upplevelse av bemötandet. 

o I utvecklingen av IVO:s introduktionsutbildning och tillsynsutbildning har 
moment om jämställt bemötande införts. 

o Könsuppdelad statistik, statistiken och skillnader i kön analyseras i de 
områden som anses vara relevanta.  
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o IVO har också inom ramen för utvecklingen av tillsynsmetoder påbörjat 
arbete med utarbetande av en stödrutin där jämställdhetsintegrering ska 
ingå som en del. 

 
RESULTAT  

Inspektionen för vård och omsorg skriver inga konkreta resultat i avsnittet om 
jämställdhetsintegrering utan beskriver att genomförda aktiviteter främst har 
skapat förutsättningar för att arbeta vidare med jämställdhetsintegrering.  
 
SAMHÄLLSNYTTA UTAV ARBETET MED JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING  

Ingen samhällsnytta beskrivs i avsnittet om jämställdhetsintegrering.  
 
ANKYTNING TILL DE JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅLEN  

Inspektionen för vård och omsorg anknyter inte genomförda aktiviteter till de 
jämställdhetspolitiska delmålen.  
 
JÄMSTÄLLDHET PÅ ANDRA STÄLLEN I ÅRSREDOVISNINGEN 

Finns inget textstycke som nämner jämställdhet utöver det som förekommer 
under rubriken jämställdhetsintegrering. 
 

Konstnärsnämnden 
AVSNITT OM JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING  

Konstnärsnämnden ska enligt tidigare redovisad plan redovisa åtgärder och 
resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering i årsredovisningarna för 2015-
2018.  
 
Sedan 2013 har myndigheten deltagit i regeringsprojektet att jämställdhetsintegrera 
kärnverksamheten i det s.k. Jim-projektet. Med det menas att all verksamhet i 
myndigheterna ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. Målet med Jim är 
att myndigheternas verksamhet ska utvecklas så att den ännu bättre bidrar till det 
jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma 
samhället och sina liv. I flerårsplanen för 2015-2018 har målen för kultur- och 
jämställdhetspolitiken vägts samman. Arbetet innebär en kvalitativ fördjupning av 
myndighetens jämställdhetsarbete, samt ett allmänt medvetandegörande inom 
myndigheten. Planen fokuserar på att säkra rutiner och överföring av kunskap till 
ny personal och nya ledamöter.  
Under 2016 kan myndigheten i enlighet med planen för jämställdhetsintegrering 
redovisa följande resultat:  
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Effektmål Resultatmål  Resultat av aktivitet 
Konstnärer, oavsett kön, 
ska ha samma möjligheter 
att verka och leva av sin 
konst 

Stipendie- och 
bidragsfördelningen ska 
vara jämställdhets-
integrerad. 

Arbets- och 
referensgrupper har fått en 
presentation av rapporten 
Konstnärlig kvalitet med 
demokratiska perspektiv. 
Metoder för en 
jämställdhetsintegrerad 
bedömning har utvecklats 
för respektive arbetsgrupp. 
Handläggaren följer en 
processbeskrivning och har 
i uppdrag att se över 
förslagen innan 
arbetsgruppen fattar beslut.  

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

Bidragen för att främja ny-
skapande inom 
kulturområdet fördelas jämt 
mellan kvinnor och män. 

Hela myndighetens 
bidragsgivning syftar till 
konstnärlig förnyelse och 
utveckling. För att göra 
detta mål mätbart får 
”nyskapande” avse 
Kulturbryggans 
projektbidrag. 
Kulturbryggan har under 
året utvecklat verktyg för 
att kunna visa på 
könsfördelningen i 
beslutade projektstöd.  
Se kapitel 8.  
 

De ekonomiska och sociala 
förutsättningarna för konst-
närer ska vara jämställda 
oavsett kön. 

Konstnärsnämndens 
rapporter och utredningar 
ska belysa kvinnors och 
mäns olika förutsättningar. 

Rapporten Konstnärlig 
kvalitet med demokratiska 
perspektiv. 
Jämställdhetsintegrerad 
bedömning av ansökningar 
om bidrag och stipendier 
av Eva Marks har 
publicerats.  
Rapporten Konstnärernas 
demografi, inkomster och 
sociala villkor redovisar 
könsfördelningen avseende 
inkomst, 
näringsverksamhet, 
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bosättning, utländsk 
bakgrund, utbildning och 
social bakgrund.  

 
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. 

Konstnärsnämndens arbete 
ska i alla sina delar 
genomsyras av ett 
jämställdhets- och 
mångfaldsperspektiv. 

All personal deltog i ett 
internt seminarium om 
jämställd kommunikation. 
Seminariet tog också upp 
frågor om normkritik.  
Myndigheten tillämpar från 
2016 ett könsneutralt 
förhållningssätt. Det är 
infört som ett alternativ på 
ansökningsblanketterna. 
Det tillämpades också i 
enkätundersökningen om 
konstnärers arbetsmiljö.  

 
Kvinnor och män ska ges 
samma förutsättningar för 
det konstnärliga skapandet i 
Sverige och i internationella 
sammanhang. 

Myndighetens personal och 
ledamöter ska ha en bred 
kunskapsbas och kunna 
förmedla det i samarbeten 
inom och utom Sverige. 

Ett introduktionspaket till 
nya ledamöter och personal 
som innehåller information 
och diskussion 
jämställdhetsintegrering är 
under utarbetande.  
 

Genom samverkan med 
andra myndigheter, 
institutioner, det civila 
samhället och andra aktörer 
ska förutsättningarna 
förbättras för konstnärer, 
oavsett kön, att leva på sitt 
arbete 

Myndighetens uppgift är att 
förmedla de kunskaper 
inom 
jämställdhetsintegrering 
som myndigheten 
inhämtar. 

Myndigheten har under året 
genomfört ett seminarium 
för andra myndigheter om 
skriften Konstnärlig kvalitet 
med demokratiska 
perspektiv. Skriften har 
också distribuerats till 
Kulturdepartementet, 
konstnärsorganisationer, 
kulturenheter inom 
regioner och landsting med 
flera. 

 
GENOMFÖRDA AKTIVITETER OCH RESULTAT 

Konstnärsnämnden beskriver i sin årsredovisning inte genomförda aktiviteter och 
resultat för sig utan använder sig av rubriken ”Resultat av aktivitet”. Sammanfattat 
resultaten av aktiviteterna är följande:  
 

o Metoder för jämställd bedömning har tagits fram för arbetsgrupper som 
fördelar bidrag och stipendier. 
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o Verksamheten Kulturbryggan har under året utvecklat verktyg för att 
kunna visa på könsfördelningen i beslutade projektstöd. 

o Rapporten Konstnärlig kvalitet med demokratiska perspektiv. 
Jämställdhetsintegrerad bedömning av ansökningar om bidrag och 
stipendier av Eva Marks har publicerats. 

o Seminarium med andra myndigheter utifrån skriften Konstnärlig kvalitet 
med demokratiska perspektiv. 

o Könsfördelning avseende inkomst, näringsverksamhet, bosättning, 
utländsk bakgrund, utbildning och social bakgrund, har belysts i rapporten 
Konstnärernas demografi, inkomster och sociala villkor. 

o Internt seminarium om jämställd kommunikation för personal. 
o ”Könsneutralt förhållningssätt” tillämpas på myndigheten från 2016. 

Infört som alternativ i ansökningsblanketter och enkätundersökningar.  
o Introduktionspaket om jämställdhetsintegrering till nya medarbetare och 

ledamöter tas fram. 
 
SAMHÄLLSNYTTA UTAV ARBETET MED JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING  

Konstnärsnämnden lyfter ett antal effektmål för arbetet med 
jämställdhetsintegrering men det framgår inte om arbetet har fått effekter eller 
bidragit till någon samhällsnytta än.  

 
ANKYTNING TILL DE JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅLEN  

En del av Konstnärsnämndens effektmål går att knyta till de jämställdhetspolitiska 
målen.  Det är emellertid inte gjort på ett tydligt sätt i redovisningen. 
 
JÄMSTÄLLDHET PÅ ANDRA STÄLLEN I ÅRSREDOVISNINGEN 

Förekommer i liten utstäckning (ett textstycke som nämner jämställdhet). 
.  

Kriminalvården  
AVSNITT OM JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING  

Kriminalvården arbetar utifrån en handlingsplan för jämställdhetsintegrering 
2015-2018 med 29 aktiviteter. Arbetet med jämställdhetsintegrering bidrar till 
Kriminalvårdens mål att insatserna för att säkerställa en individanpassad, likvärdig 
och rättssäker Kriminalvård ska öka. Arbetet syftar även till att bidra till att nå de 
jämställdhetspolitiska målen. Kriminalvården har en överrepresentation av män, 
endast omkring tio procent av klienterna är kvinnor. Ett identifierat 
utvecklingsbehov och en utmaning i Kriminalvården är fortfarande den rådande 
maskulinitetsnormen. Utvecklingsarbetet fokuserar därför på hur stereotypa 
normer kring kön påverkar klienter och personal, samt på hur man kan bryta detta 
genom att arbeta med jämställdhetsintegrering utifrån ett normkritiskt 
förhållningssätt. Exempel på genomförda aktiviteter: 
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- Under 2016 har de riktade insatserna för jämnare könsfördelning i 
grupperna vakthavande befäl och insatsstyrka i Region Väst fortsatt och 
ytterligare ett traineeprogram för anställda kvinnor till insatsstyrkan har 
genomförts. Traineeprogrammet har lett till att sex kvinnor upptagits i 
insatsstyrkan. Ett traineeprogram för anställda kvinnor till tjänst som 
vakthavande befäl har genomförts. Ingen har än erhållit fast tjänst men 
flera har haft vikariat.  

- Under hösten 2016 har ett arbete inletts med att jämställdhetsintegrera 
Kriminalvårdens tillsynsverksamhet.  

- Metodmaterialet Machofabriken har prövats på några anstalter och syftar 
till att skapa normkritiska diskussioner med unga klienter. Under 2015 och 
2016 har 50 medarbetare utbildats i metodstödet Mentor’s in Violence 
Prevention som syftar till att förbättra deltagarnas förmåga att ingripa i 
olika scenarier som exempelvis rör sexuella trakasserier eller homofobi.  

- Då både kvinnor och män som är föräldrar deltar i Kriminalvårdens 
föräldragrupper ska också både kvinnor och män kunna känna igen sig i 
exempel och övningar. Därför är materialet som används som stöd i 
föräldragrupperna numera könsneutralt.  

 
 
GENOMFÖRDA AKTIVITETER  

Kriminalvården nämner några exempel på genomförda aktiviteter men skriver att 
inte alla som genomförts finns angivna i årsredovisningen. De som nämns är: 
  

o Under 2016 har de riktade insatserna för jämnare könsfördelning i 
grupperna vakthavande befäl och insatsstyrka i Region Väst fortsatt och 
ytterligare ett traineeprogram för anställda kvinnor till insatsstyrkan har 
genomförts.  

o Ett traineeprogram för anställda kvinnor till tjänst som vakthavande befäl 
har genomförts. Ingen har än erhållit fast tjänst men flera har haft vikariat.  

o Under hösten 2016 har ett arbete inletts med att jämställdhetsintegrera 
Kriminalvårdens tillsynsverksamhet.  

o Metodmaterialet Machofabriken har prövats på några anstalter och syftar 
till att skapa normkritiska diskussioner med unga klienter. 

o Under 2015 och 2016 har 50 medarbetare utbildats i metodstödet Mentor’s 
in Violence Prevention som syftar till att förbättra deltagarnas förmåga att 
ingripa i olika scenarier som exempelvis rör sexuella trakasserier eller 
homofobi.  

o Då både kvinnor och män som är föräldrar deltar i Kriminalvårdens 
föräldragrupper75 ska också både kvinnor och män kunna känna igen sig i 
exempel och övningar. Därför är materialet som används som stöd i 
föräldragrupperna numera könsneutralt. 
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RESULTAT  

o Traineeprogrammet har lett till att sex kvinnor upptagits i insatsstyrkan. 
 
SAMHÄLLSNYTTA UTAV ARBETET MED JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING  

Ingen uppnådd samhällsnytta beskrivs i avsnittet om jämställdhetsintegrering.  
 
ANKYTNING TILL DE JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅLEN  

Genomförda aktiviteter som nämns i årsredovisningen knyts inte till de 
jämställdhetspolitiska målen.  
 
JÄMSTÄLLDHET PÅ ANDRA STÄLLEN I ÅRSREDOVISNINGEN 

Förekommer i liten utstäckning (3 textstycken som nämner jämställdhet). 

 

Livsmedelverket 
AVSNITT OM JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING   

Myndigheten har i uppdrag att integrera ett jämställdhetsperspektiv i 
verksamheten i syfte att bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. 
 
Myndigheten strävar efter likabehandling, men tar också höjd för olikheter. 
Exempel på det senare är att myndigheten tar hänsyn till skillnader mellan kvinnor 
och män, flickor och pojkar, i olika risk- och nyttovärderingar. Till exempel är 
Risktermometern utvecklad så att framtagna resultat gäller för varje angiven 
populations- eller konsumentgrupp, vilket innebär att risker för kvinnor och män 
kan jämföras. Generellt sett tar Livsmedelsverket fram resultat för både kvinnor 
och män i exponeringsuppskattningar. 
 
I Livsmedelsverkets sammanställningar av befolkningens matvanor redovisas 
resultat från kvinnor respektive män separat. En genomgående slutsats är att 
kvinnor äter mer hälsosamt än män. 
 
Livsmedelsverket har ett genusperspektiv i all sin kommunikation, såväl den 
externa som den interna. Det är en viktig faktor vid målgruppsanpassning, val av 
tonalitet, ord- och bildval. Även i valet av vilka som företräder myndigheten 
beaktas genusperspektivet. Myndigheten har en övervikt av kvinnliga 
talespersoner, vilket återspeglar personalsammansättningen. 
 
Även arbetet med offentliga måltider uppmärksammar och tar hänsyn till 
skillnader mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, se vidare sidan 50. 
 
GENOMFÖRDA AKTIVITETER  

o Myndigheten tar hänsyn till skillnader mellan kvinnor och män, flickor 
och pojkar, i olika risk- och nyttovärderingar. 
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o Livsmedelsverket tar fram resultat för både kvinnor och män i 
exponeringsuppskattningar. 

o I Livsmedelsverkets sammanställningar av befolkningens matvanor 
redovisas resultat från kvinnor respektive män separat. 

o Livsmedelsverket har ett genusperspektiv i all sin kommunikation, såväl 
den externa som den interna. Även i valet av vilka som företräder 
myndigheten beaktas genusperspektivet. 

o Även arbetet med offentliga måltider uppmärksammar och tar hänsyn till 
skillnader mellan kvinnor och män, flickor och pojkar. 

 
RESULTAT  

o Riskteromometern är utvecklad så att risker mellan kvinnor och män kan 
genomföras.  

o Arbetet med offentliga måltider uppmärksammar och tar hänsyn till 
skillnader mellan kvinnor och män, flickor och pojkar. 

o Infört könsuppdelad statistik över befolkningens matvanor. 
 
SAMHÄLLSNYTTA UTAV ARBETET MED JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING  

Ingen specifik samhällsnytta beskrivs i avsnittet om jämställdhetsintegrering. 

 
ANKYTNING TILL DE JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅLEN  

Ingen anknytning till de jämställdhetspolitiska målen i avsnittet om 
jämställdhetsintegrering.  
 
JÄMSTÄLLDHET PÅ ANDRA STÄLLEN I ÅRSREDOVISNINGEN 

Förekommer i liten utstäckning (ett textstycke som nämner jämställdhet). 

 

Migrationsverket 
AVSNITT OM JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING   

Under 2016 har fokus i Migrationsverkets arbete med jämställdhetsintegrering 
varit att säkerställa att ett jämställdhetsperspektiv är integrerat i myndighetens 
ordinarie verksamhetsplanering samt att integrera perspektivet i uppföljning, 
metodutveckling och kvalitetsmätningar. Arbetet sker i enlighet med 
Migrationsverkets handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2016 till 2018. 
Handlingsplanen ska säkerställa att alla sökanden får en individuell och rättssäker 
prövning oavsett kön. I handlingsplanen för jämställdhetsintegrering 2016 till 
2018 finns tre målområden.  
 

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

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

3. Migrationsverkets verksamhet genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv.  
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Migrationsverkets arbete med jämställdhetsintegrering har ett intersektionellt 
perspektiv och en bredare ansats kring likvärdig behandling som mål. 
Utgångspunkten är att alla ska behandlas likvärdigt utifrån sina förutsättningar och 
behov, vilket kan betyda att vi behandlar individer olika för att uppnå ett 
likvärdigt resultat. Aktiviteterna i handlingsplanen syftar till att på olika sätt 
synliggöra normer och motverka ojämlikhet.  
 
Åtgärder  
Migrationsverket har 2016 tagit fram ett rättsligt ställningstagande angående 
principen om familjens enhet i asylärenden. Ställningstagandet tydliggör att i varje 
asylärende ska det göras en individuell bedömning av en sökandes skyddsbehov – 
både vad gäller egna skäl och skäl hänförliga till familjemedlem.  
 
Under 2016 har Migrationsverket utvecklat ett uppföljningskoncept för den 
omarbetade skyddsprocessen, som från början inkluderar ett jämställdhetsper-
spektiv. Den statistik som inhämtas för uppföljningen innehåller uppgifter om 
kön för att kunna mäta och följa utvecklingen avseende likvärdig behandling 
mellan kvinnor och män. Vid denna första uppföljning är det singelkvinnor 
respektive singelmän som har jämförts. Uppföljningen visar att det finns 
skillnader i väntetid för kvinnor och män under asylprocessen. Kvinnor får vänta 
längre än män på beslut om uppehållstillstånd. Kvinnor har generellt också 
kortare utredningstid än män. Utredningar som tar mindre än 120 minuter 
domineras av kvinnor medan utredningar som tar längre än 120 minuter 
domineras av män. Migrationsverket kommer att analysera resultatet av dessa 
uppföljningar utifrån ett jämställdhetsperspektiv för att använda det som 
utgångspunkt för fortsatt utvecklingsarbete.  
 
Migrationsverket har under 2016 även vidareutvecklat metoden konsekvensanalys 
för likvärdig behandling och tagit fram ett utbildningskoncept för att under 2017 
genomföra utbildningar i metoden. Metoden har tidigare utvecklats för att 
motverka diskriminering och integrera ett jämställdhetsperspektiv i handläggning 
och beslutsfattande.  
 
År 2016 har myndighetens informationsmaterial fått ett tydligare 
jämställdhetsperspektiv. Gruppinformationer för asylsökande inkluderar nu 
information om jämställdhet och om våld i nära relation. Statistiskt så går kvinnor 
och män i nästan lika hög grad på gruppinformationen: 86 procent av männen 
och 85 procent av kvinnorna.  
 
Målet att Migrationsverkets verksamhet ska genomsyras av ett 
jämställdhetsperspektiv har varit ledande i arbetet under 2016. Handlingsplanen 
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innehåller åtgärder för att öka kunskapen kring jämställdhetsintegrering hos 
myndighetens chefer på varje nivå i organisationen.  
 
Resultat  
Resultatet från den genomlysning av asylprocessen som genomfördes under 2015 
visade att mannen är norm i asylprocessen och att det finns en risk för att kvinnor 
och barn i familj osynliggörs. Migrationsverket har därför under 2016 genomfört 
en tematisk kvalitetsuppföljning kring hur myndigheten utreder och prövar 
kvinnors asylskäl. Undersökningen visar en utveckling som gått från att kvinnor i 
familj kallas in efter mannen för att komplettera hans asylberättelse, till att vi idag i 
högre grad efterfrågar kvinnors individuella skäl.  
 
I metodbeskrivningen för nationell kvalitetsuppföljning med regionalt perspektiv 
ingår det att analysera resultatet av genomförd uppföljning utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv. Frågorna i checklistan är utformade så att vi följer upp att 
alla individer får en individuell och rättssäker prövning oavsett kön.  
 
I den nationella kvalitetsuppföljningen med regionalt fokus fanns totalt 400 
ärenden. Av dessa bestod 31 procent av kvinnor och 69 procent av män. 
Fördelningen bygger på andelen beslut myndigheten hade fattat fram till den 30 
september 2016.  
 
På frågan om ett ärende har utretts enligt dess beskaffenhet visar uppföljningen 
att så har skett i 52 procent av ärendena oavsett om den sökande är kvinna eller 
man. Beslutet är välmotiverat i 57 procent av de ärenden som rör kvinnor och 58 
procent i de som rör män. Utgången i ärendet har bedömts som korrekt i cirka 82 
procent av de ärenden som rör kvinnor och i cirka 86 procent gällande män. 
Rörande klassningen av tillståndet, det vill säga på vilken grund man har bedöms 
ha rätt till skydd, har det gjorts en korrekt bedömning i 52 procent i ärenden som 
rör kvinnor och 46 procent rörande män.  
 
Uppföljningen visar på viss skillnad i ett jämställdhetsperspektiv trots ett överlag 
positivt utfall. Det finns sannolikt flera faktorer som samverkar och bidrar till 
detta. Rapporten från kvalitetsuppföljningen anger till exempel bristande kunskap 
om kvinnors livssituation i ursprungsländerna och vissa normativa föreställningar 
som påverkar bedömningen av tillförlitligheten av de uppgifter som sökande 
lämnar. 
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GENOMFÖRDA AKTIVITETER  

o Tagit fram ett rättsligt ställningstagande angående principen om familjens 
enhet i asylärenden. 

o Utvecklat ett uppföljningskoncept för den omarbetade skyddsprocessen, 
som från början inkluderar ett jämställdhetsperspektiv. 

o Vidareutvecklat metoden konsekvensanalys för likvärdig behandling och tagit 
fram ett utbildningskoncept. 

o Myndighetens informationsmaterial har fått ett tydligare 
jämställdhetsperspektiv. 

o Genomfört en tematisk kvalitetsuppföljning kring hur myndigheten 
utreder och prövar kvinnors asylskäl. 

 
RESULTAT  

o Utveckling som gått från att kvinnor i familj kallas in efter mannen för att 
komplettera hans asylberättelse, till att myndigheten idag i högre grad 
efterfrågar kvinnors individuella skäl. 

o Nya material, koncept och ställningstanden och metoder utvecklade. 
 

SAMHÄLLSNYTTA UTAV ARBETET MED JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING  

o Tryggare asylprocess för kvinnor. 
 

ANKYTNING TILL DE JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅLEN  

Ingen anknytning till de jämställdhetspolitiska målen beskrivs i avsnittet om 
jämställdhetsintegrering.  
 
JÄMSTÄLLDHET PÅ ANDRA STÄLLEN I ÅRSREDOVISNINGEN 

Förekommer i liten utstäckning (två textstycken som nämner jämställdhet). 

 

Musikverket 
AVSNITT OM JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING   

 
o Myndigheten ska redovisa könsuppdelad statistik samt analys och 

bedömningar av eventuella skillnader mellan kvinnor och män. 
 
Musikverket är en jämställdhetsintegrerad myndighet. De nya rutiner och 
arbetssätt som utarbetades och infördes under 2014 har sedan 2015 varit en del av 
verksamheten. I detta avsnitt redovisas myndighetens övergripande arbete med 
jämställdhetsintegrering. Utfall i verksamhet och statistik redovisas avdelningsvis.  
 
Ett intersektionellt perspektiv, en vidare syn med fler faktorer som kan bidra till 
ojämlikhet, har inkluderats i jämställdhetsarbetet. Även könsidentitet eller 
könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsförutsättningar, sexuell läggning och ålder vägs in. Varje 



 
 

 

40 

  

myndighetsbeslut föregås av en könskonsekvens analys. I verksamhetsplanen 
anges också hur varje planerat projekt/aktivitet förväntas påverka kvinnor och 
män, flickor och pojkar.  
 
I Handlingsplan JiM 2015–2018 ligger fokus på att säkerställa att det som 
uppnåtts i jämställdhetsarbetet består och att nya arbetssätt och metoder för 
uppföljning tillämpas. Till handlingsplanen hör en plan för personalens utbildning 
och en plan för ökad mångfald i bakgrund, uttryck, intressen och genrer bland 
besökare och personal på myndigheten. Aktiviteterna i Handlingsplan JiM 2015–
2018 är inlagda i varje avdelnings verksamhetsplanering.  
 
Under året har arbetet fortsatt med att jämställdhetsintegrera myndighetens 
styrkedja med verksamhetsplanering, beslutsfattande och styrdokument. Alla 
myndighetens policydokument är jämställdhetsintegrerade. Styrdokumenten 
förankras på avdelningarnas återkommande möten så att de verkligen blir 
vägledande i det dagliga arbetet.  
 
Handledning för jämställdhet och mångfald  
Efter en genusobservation av Musikplattformens handläggning och mötesordning 
har en handledning för mångfalds- och jämställdhetsperspektiv på bidragsgivning 
arbetats fram som stöd i ansökningsprocessen och bidragsbesluten.  
 
Könsuppdelad statistik  
Könsuppdelad statistik samlas in och analyseras årligen med syfte att identifiera 
och åtgärda eventuella brister. Utfallet redovisas avdelningsvis. Sammantaget visar 
statistiken att jämställdheten i verksamhet som når användarna på många håll är 
god och utvecklats positivt. Målet är helt jämn könsfördelning men en fördelning 
inom ramen 40–60 procent anses som acceptabel.  
 
Könsuppdelad statistik på musikverket.se  
En del i arbetet med jämställdhetsintegrering är jämställd kommunikation – 
kvinnor och män ska representeras likvärdigt i kommunikationen, ojämlik 
fördelning ska problematiseras. Musikverket gör årligen en genusräkning av hur 
fördelningen mellan kvinnor och män ser ut i nyhetsartiklar och blogginlägg. 
Räkningen redovisar också vilka roller män och kvinnor tilldelas i texterna.  
 
Alla artiklar har fler män än kvinnor i texterna, och huvudpersonerna är oftast 
män. Under 2016 har andelen manliga huvudpersoner ökat jämfört med 2015, en 
anledning till detta är den Grammis som Caprice Records fick för albumet Folk 
med Oddjob som gavs ut under året. Detta har genererat en rad artiklar och 
bandet består av fem män vilket tydligt påverkat siffrorna. Bilderna är mer 
jämställda än texterna. Arbetet med att förbättra siffrorna pågår ständigt.  
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Jämställd repertoar 
Som ett led i att främja en mer jämställd orkesterrepertoar har Musikverket 
tillsammans med Kultur rådet genomfört rundabordssamtal med regionala 
kulturförvaltningar, musikverksamheter och nationella aktörer som exempelvis 
upphovsrätts organisationer, fria aktörer, institutioner och 
kompositionsutbildningar. Samtalen har fokuserat på erfarenhetsutbyte och 
diskussioner om utmaningar för en mer jämställd repertoar. Som en del av 
Musikverkets digitalisering har 160 verk av kvinnliga tonsättare digitaliserats och 
bidrar därmed till en mer jämställd repertoar. Detta arbete sker inom ramen för 
projektet Levande musikarv som finansieras av Kungliga Musikaliska Akademien. 
 
GENOMFÖRDA AKTIVITETER  

o Ett intersektionellt perspektiv, en vidare syn med fler faktorer som kan 
bidra till ojämlikhet, har inkluderats i jämställdhetsarbetet. Även 
könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsförutsättningar, sexuell läggning och ålder vägs 
in. 

o Under året har arbetet fortsatt med att jämställdhetsintegrera 
myndighetens styrkedja med verksamhetsplanering, beslutsfattande och 
styrdokument. Alla myndighetens policydokument är 
jämställdhetsintegrerade. 

o Styrdokumenten förankras på avdelningarnas återkommande möten så att 
de verkligen blir vägledande i det dagliga arbetet.  

o Könsuppdelad statistik samlas in och analyseras årligen.  
o Musikverket gör årligen en genusräkning av hur fördelningen mellan 

kvinnor och män ser ut i nyhetsartiklar och blogginlägg. 
o Som ett led i att främja en mer jämställd orkesterrepertoar har 

Musikverket tillsammans med Kulturrådet genomfört rundabordssamtal 
med regionala kulturförvaltningar, musikverksamheter och nationella 
aktörer som exempelvis upphovsrätts organisationer, fria aktörer, 
institutioner och kompositionsutbildningar. Samtalen har fokuserat på 
erfarenhetsutbyte och diskussioner om utmaningar för en mer jämställd 
repertoar. 

 
RESULTAT  

o Varje myndighetsbeslut föregås av en könskonsekvens analys och i 
verksamhetsplanen anges också hur varje planerat projekt/aktivitet 
förväntas påverka kvinnor och män, flickor och pojkar. 

o En handledning för mångfalds- och jämställdhetsperspektiv på 
bidragsgivning har tagits fram som stöd i ansökningsprocessen och 
bidragsbesluten.  

o Könsuppdelad statistik. 
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o Musikverkets har skapat en mer jämställd repertoar när 160 verk av 
kvinnliga tonsättare har digitaliserats.  

 
SAMHÄLLSNYTTA UTAV ARBETET MED JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING  

Ingen samhällsnytta beskrivs i avsnittet om jämställdhetsintegrering.  

 
ANKYTNING TILL DE JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅLEN  

Genomförda aktiviteter och resultat kopplas inte ihop med de 
jämställdhetspolitiska målen. 
 
JÄMSTÄLLDHET PÅ ANDRA STÄLLEN I ÅRSREDOVISNINGEN 

Förekommer fem textstycken som nämner jämställdhet. 

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap  
AVSNITT OM JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING   

MSB ska redovisa åtgärder och resultat när det gäller att jämställdhetsintegrera 
myndighetens verksamhet. I 2013 års regleringsbrev fick MSB, som en av 18 
myndigheter, i uppdrag att påbörja jämställdhetsintegrering av kärnverksamheten. 
Mot bakgrund av detta har särskilda utbildningssatsningar genomförts vid ett 
flertal tillfällen där målgruppen varit både chefer och medarbetare. Förståelse och 
kunskap är en förutsättning för det fortsatta integreringsarbetet. 
 
MSB har under 2016 arbetat med att ta fram en särskild handlingsplan för 
jämställdhetsintegrering av utbildningsverksamheten. I den hanteras även 
utveckling av metod och teknik utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 
Utbildningsverksamheten stödjer även räddningsinsatser på lika villkor för 
kvinnor och män. För kursutvecklare har en utbildning i genus genomförts. 
Utbildningen hade som fokus att belysa hur genusperspektivet kan beaktas i 
kursdesign och kursplanearbetet. Under 2016 har myndigheten fastställt flera 
kursplaner i vilka genusperspektivet inarbetats. Detta har särskilt berört det större 
arbetet med ny Grundutbildning för Räddningstjänstpersonal i Beredskap (GRiB).  
 
Under 2016 har MSB utvecklat en Gender Field Advisor Course för 
myndighetens resursbas. Inom den operativa verksamheten har relevant personal 
fått utbildning i jämställd rekrytering samt att utreda jämställdhetsaspekter i 
samordningsuppdraget. Inom insatsverksamheten har ett graderingssystem tagits i 
bruk där man i insatshanteringen tydliggör hur insatser påverkar jämställdhet och 
utsatta grupper. MSB har också genomfört flera insatser som fokuserar på 
jämställdhetsintegrering i humanitärt bistånd, katastrofriskreducering och 
förebyggande av könsbaserat våld. Exempelvis har MSB uppfört och 
kvalitetssäkrat byggnationer och verksamhet för kvinnor på flykt i Kamerun, med 
särskilt fokus på stöd till våldsutsatta och information kopplat till könsbaserat 
våld.  
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Från och med 2016 finns viss ny statistik uppdelad på kön. Ett exempel är 
räddningstjänstens insatser, där antalet skadade i den senaste händelserapporten 
anges uppdelad på kön. Kommunikationsstrategin är genusmedveten, vilket bland 
annat innebär att löpande beakta jämställdhet (att exempelvis kvinnor och flickor 
synliggöras) i informationsmaterial, utbildningsmaterial och presentationer.  
 
Utbildning har genomförts vid upphandlingsenheten i jämställd upphandling. 
Arbetet kommer under 2017 att utmynna i kriterier för jämställd upphandling och 
att arbeta in dessa i enhetens arbete. Vid upphandling av kläder finns idag angivet 
i kravspecifikationen att särskild hänsyn ska tas till jämställdhetsperspektivet. 
 
GENOMFÖRDA AKTIVITETER  

o MSB har under 2016 arbetat med att ta fram en särskild handlingsplan för 
jämställdhetsintegrering av utbildningsverksamheten. 

o Anordnat utbildningar. 
o Uppfört och kvalitetssäkrat byggnationer och verksamhet för kvinnor på 

flykt i Kamerun. 
o Uppdaterad könsuppdelad statistik. 
o Tagit fram en kommunikationsstrategi. 

 
RESULTAT  

Inga specifika resultat skrivs ut i avsnittet om jämställdhetsintegrering.  

 
SAMHÄLLSNYTTA UTAV ARBETET MED JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING  

Ingen specifik samhällsnytta skrivs ut i avsnittet om jämställdhetsintegrering.  
 
ANKYTNING TILL DE JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅLEN  

Det görs inga kopplingar till de jämställdhetspolitiska målen i avsnittet om 
jämställdhetsintegrering.  
 
JÄMSTÄLLDHET PÅ ANDRA STÄLLEN I ÅRSREDOVISNINGEN 

Förekommer ett antal referenser till jämställdhet i årsredovisningen (12 
textstycken som nämner jämställdhet). 

 

Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor  
AVSNITT OM JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING   

Myndigheten har fortsatt arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att 
verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen.  
 
Vi har haft erfarenhetsutbyte med Brottsförebyggande rådet och Myndigheten för 
delaktighet. Tillsammans med ESF-rådet har vi delat med oss av erfarenheter till 
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Socialstyrelsen, med särskilt fokus på bidragsgivning. För att utveckla 
jämställdhetsintegreringen och det hbtq-strategiska arbetet har vi haft två möten 
med Diskrimineringsombudsmannen, Kulturrådet, Folkhälsomyndigheten och 
Socialstyrelsen som också har dessa uppdrag.  
 
Myndigheten har också tagit del av de seminarier på temat 
jämställdhetsintegrering som Konstnärsnämnden och Vinnova har arrangerat. 
JiM-samordnaren har deltagit i de två nätverksträffar ar som Nationella 
sekretariatet för genusforskning har arrangerat.  
 
En utbildning i normkritisk pedagogik för hela personalen arrangerades 
tillsammans med RFSL Ungdom. Vi har sett över myndighetens webbplats och 
uppdaterat ett antal bilder så att de stämmer överens med vår bildpolicy och 
kommunikationsstrategi. Vår bildpolicy har spridits till ett antal myndigheter och 
kommuner.  
 
Vi har genomgående använt oss av ett jämställdhetsperspektiv i våra utredningar 
och i vårt remissarbete. 
 
GENOMFÖRDA AKTIVITETER  

o Erfarenhetsutbyte med Brottsförebyggande rådet och Myndigheten för 
delaktighet. 

o Har tillsammans med ESF-rådet delat med oss av erfarenheter till 
Socialstyrelsen, med särskilt fokus på bidragsgivning. 

o Två möten med de HBT-strategiska myndigheterna 
Diskrimineringsombudsmannen, Kulturrådet, Folkhälsomyndigheten och 
Socialstyrelsen, om HBTQ och jämställdhetsintegrering. 

o Tagit del av seminarier på temat jämställdhetsintegrering som 
Konstnärsnämnden och Vinnova har arrangerat. 

o JiM-samordnaren har deltagit i de två nätverksträffar som Nationella 
sekretariatet för genusforskning har arrangerat. 

o En utbildning i normkritisk pedagogik för hela personalen arrangerades 
tillsammans med RFSL Ungdom. 

o Översyn av myndighetens webbplats och uppdatering av ett antal bilder så 
att de stämmer överens med vår bildpolicy och kommunikationsstrategi.  

 
RESULTAT  

o Uppdaterat ett antal bilder på webplatsen så att de stämmer överens med 
myndighetens bildpolicy och kommunikationsstrategi 

o MUCF:s bildpolicy har spridits till ett antal myndigheter och kommuner. 
 
SAMHÄLLSNYTTA UTAV ARBETET MED JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING  

Ingen specifik samhällsnytta skrivs ut i avsnittet om jämställdhetsintegrering.  
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ANKYTNING TILL DE JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅLEN  

Det görs inga kopplingar till de jämställdhetspolitiska målen i avsnittet om 
jämställdhetsintegrering.  
 
JÄMSTÄLLDHET PÅ ANDRA STÄLLEN I ÅRSREDOVISNINGEN 

Finns 12 textstycken som nämner jämställdhet. 

 

Myndigheten för yrkeshögskolan  
AVSNITT OM JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING   

Myndigheten redovisade den 22 oktober 2015 en plan för hur arbetet med 
jämställdhetsintegrering ska utvecklas i syfte att verksamheten ska bidra till att de 
jämställdhetspolitiska målen nås. Åtgärder enligt planen och deras resultat ska 
redovisas i årsredovisningarna för 2016–2018. Uppföljning av myndighetens 
arbete med jämställdhetsintegrering 2016. Under 2015 tog myndigheten fram en 
handlingsplan för arbete med jämställdhetsintegrering inom ordinarie verksamhet. 
I planen finns identifierade utvecklingsbehov, mål och aktiviteter för 
programperioden 2016–2018. Under 2016 har myndigheten påbörjat arbetet med 
att genomföra de planerade 13 aktiviteterna i handlingsplanen. Följande nio 
aktiviteter har, helt eller delvis, genomförts under året: 
 
– Normkritisk granskning av myndighetens användning av bilder i både intern 
och extern kommunikation 
– Utbildning i jämställd kommunikation 
– Genomlysning av styrdokument 
– Uppdatering av myndighetens introduktion för nyanställda 
– Utbildning i jämställdhet för samtliga medarbetare 
– Kunskapsinhämtning via andra myndigheters arbete med 
jämställdhetsperspektivet i tillsyner/anmälningar 
– Analys av könsfördelning på utbildningar  
– Analys av utbildningsanordnares beskrivning samt faktiska arbete med 
jämställdhet i utbildningen 
– Granskning av studerandeklagomål utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 
 
Aktiviteten Normkritisk granskning av texter i intern och extern kommunikation, 
har av resursskäl flyttats över som ett arbete för 2017. Övriga tre aktiviteter ska 
enligt handlingsplanen redovisas 2017. 
 
Normkritisk granskning av myndighetens användning av bilder i både 
intern och extern kommunikation  
En granskning har genomförts och myndigheten kan i relation till de 
handledningsmaterial på området som är framtagna konstatera att det finns brister 
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i befintligt bildmaterial vad gäller exempelvis mångfald och hur kvinnor skildras. 
Myndigheten har börjat ersatt detta bildmaterial och kommer från och med 
januari 2017 köpa in bilder från ett företag som lever upp till kraven ur ett 
jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. 
 
Utbildning i jämställd kommunikation 
Utbildning i jämställd kommunikation har genomförts under året och 
kompletterades med en gemensam kurs i jämställdhet. En medarbetare har även 
gått en särskild utbildning i normkritiskt kommunikationsarbete. 
 
Genomlysning av styrdokument 
Myndighetens olika styrdokument (planer, strategier, policyer, riktlinjer) har 
genomlysts. Det kan konstateras att styrdokumenten bedöms vara könsneutrala, 
det vill säga att de inte exkluderar eller pekar ut något av könen.  
 
Uppdatering av myndighetens introduktion för nyanställda 
En uppdatering av planen har genomförts så att myndighetens introduktion för 
nyanställda innehåller utbildning i genuskunskap och jämställdhetsintegrering. 
 
Utbildning för medarbetare 
Utbildningsinsatser har genomförts under året och kommer även att genomföras i 
början av 2017. Denna utbildningsinsats syftar till att kunna se och agera för allas 
lika villkor och värde. Utbildningen innefattar hur myndigheten kan levandegöra 
likabehandlingsarbetet samt innehåller inspiration, kunskap och verktyg för att 
lyckas med en inkluderande arbetsplats där olikheter välkomnas, respekteras och 
tas till vara. Kunskapsinhämtning via andra myndigheters arbete med 
jämställdhetsperspektivet i tillsyner och anmälningar Myndigheten har deltagit i ett 
myndighetsgemensamt erfarenhetsutbyte med fokus på jämställdhetsintegrering 
och tillsyn, arrangerad av Nationella sekretariatet för genusforskning tillsammans 
med universitetskanslersämbetet (UKÄ). Inför mötet har myndigheten varit i 
kontakt med Skolinspektionen för att diskutera erfarenheter kring 
jämställdhetsdimensionen i tillsynsverksamheten. Under mötet har myndigheten 
deltagit i diskussioner med andra myndigheter, främst med Skolinspektionen och 
Universitetskanslersämbetet, angående ett samarbete under 2017 för att tydligare 
integrera jämställdhetsperspektivet i tillsynsarbetet. Analys av könsfördelning på 
utbildningar En analys har tagits fram som visade att endast 20 procent av 
utbildningsinriktningarna (37 stycken) hade en jämställd könsfördelning med 
minst 40 procent av varje kön. Det var 29 procent (53 inriktningar) som hade en 
mycket ojämn könsfördelning med över 90 procent av ena könet varav 28 
inriktningar med en mycket hög andel kvinnor och 25 inriktningar med en mycket 
hög andel män.  
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Analysen visade också att könsfördelning var mer ojämn för examinerade än för 
antagna. När det gäller utbetalning av statliga medel är könsfördelningen jämn. Av 
de statliga medlen som totalt har utbetalats till utbildningsomgångarna som 
avslutades 2014–2015 var det 50 procent vardera som hade genererats av kvinnor 
respektive av män. Av de utbetalda årsplatserna hade 52 procent genererats av 
kvinnor respektive 48 procent av män. Detta innebär att kostnaden för en årsplats 
i genomsnitt var något lägre för kvinnor (57 400 kr) än för män (63 700 kr). 
 
Analys av utbildningsanordnares beskrivning av samt faktiska arbete med 
jämställdhet i utbildningen 
Ett urval av beskrivningstexter i ansökningsomgången 2015 för beviljade 
yrkeshögskoleutbildningar har granskats. Urvalet är avgränsat till fyra olika 
utbildningsområden med ojämn könsfördelning: Ekonomi, administration och 
försäljning, Samhällsbyggnad och byggteknik, Teknik och tillverkning samt Hälso- 
och sjukvård samt socialt arbete. Fem av de granskade och utvalda utbildningarna 
har besökts och intervjuats. En jämförelse har gjorts mellan det som står skrivet i 
ansökan och intervjusvaren. Resultatet av jämförelsen visar att 
utbildningsanordnarna arbetar med jämställdhet på det sätt som beskrivs i 
ansökan. Ett förslag på fortsatt arbete för 2017 har tagits fram.  
 
Granskning av studerandeklagomål utifrån ett jämställdhetsperspektiv 
Myndigheten har analyserat de 29 anmälningsärenden som fram till och med 
september 2016 hunnit avslutas med beslut och där det har varit möjligt att 
identifiera om anmälaren varit en man eller en kvinna. Av dessa 29 
anmälningsärenden har 17 framförts av kvinnor och 12 av män. I de 17 
anmälningar som framfördes av kvinnor utreddes 36 anmälningspunkter. I de 12 
anmälningar som framfördes av män utreddes 24 anmälningspunkter. Den mest 
iögonfallande slutsatsen efter analysen av besluten är att det finns en tydlig 
skillnad i andelen anmälningspunkter som avslutas utan åtgärd. Av de 36 
anmälningspunkter som anmäldes av kvinnor har 19, det vill säga 53 procent 
avslutats utan åtgärd. Av de 24 anmälningspunkter som anmäldes av män har 6, 
motsvarande 25 procent, avslutats utan åtgärd. Efter en noggrann granskning av 
underlaget har myndigheten inte funnit någon förklaring till denna skillnad. I sin 
granskning har myndigheten tittat på externa faktorer såsom typ av 
anmälningsområde och typ av utbildning som anmälningarna gäller. Myndigheten 
har även tittat på interna faktorer såsom utredningsmetod, handledningstid samt 
utredarens identitet. Analysen av dessa faktorer pekar på att det inte finns några 
olikheter i vad kvinnor och män anmäler och hur deras anmälningar hanteras. 
Myndigheten varken kan eller vill avfärda skillnaden i mängden beslut som 
avslutats utan åtgärd. Därför kommer myndigheten under 2017 att analysera de 
resterande besluten som har fattats under 2016 samt göra en liknande 
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granskning av anmälningsbesluten för år 2014 och 2015. Myndigheten kommer 
också att se över sin analysmetod och kontakta andra myndigheter, främst 
Universitetskanslersämbetet, för att jämföra sina slutsatser och sin analys av 
underlaget. 
 
GENOMFÖRDA AKTIVITETER  

o Normkritisk granskning av myndighetens användning av bilder i både 
intern och extern kommunikation. 

o Utbildning i jämställd kommunikation. 
o Genomlysning av styrdokument. 
o Uppdatering av myndighetens introduktion för nyanställda. 
o Utbildning för medarbetare. 
o Kunskapsinhämtning via andra myndigheters arbete med 

jämställdhetsperspektivet i tillsyner och anmälningar till exempel 
erfarenhetsutbytet tillsyn (som sekretariatet anordnade). 

o Analys av könsfördelning på utbildningar. 
o Analys av utbildningsanordnares beskrivning av samt faktiska arbete med 

jämställdhet i utbildningen. 

 
RESULTAT 

 
o Bytt bildbyrå. Från och med januari 2017 kommer myndigheten för 

yrkeshögskolan att köpa in bilder från ett företag som lever upp till kraven 
ur ett jämställdhets och mångfaldsperspektiv. 

o Myndighetens introduktion för nyanställda innehåller utbildning i 
genuskunskap och jämställdhetsintegrering. 

 
SAMHÄLLSNYTTA UTAV ARBETET MED JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING  

Ingen konkret samhällsnytta beskrivs i avsnittet om jämställdhetsintegrering.  

 
ANKYTNING TILL DE JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅLEN  

Ingen anknytning till de jämställdhetspolitiska målen beskrivs i avsnittet om 
jämställdhetsintegrering. 
 
JÄMSTÄLLDHET PÅ ANDRA STÄLLEN I ÅRSREDOVISNINGEN 

Förekommer i liten utstäckning (ett textstycke som nämner jämställdhet). 

 

Pensionsmyndigheten  
AVSNITT OM JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING   

Vårt arbete med att integrera ett jämställdhetsperspektiv i kärnverksamheten 
fortsätter och vi ska enligt regleringsbrevet årligen redovisa åtgärder och resultat i 
vår årsredovisning till och med 2018. Vi har under året följt upp aktiviteterna i 
enlighet med handlingsplanen, Plan för jämställdhetsintegrering av verksamheten 
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på Pensions-myndigheten 2015–2018 VER 2015-243, som är ett svar på ett 
uppdrag i regleringsbrevet för 2015. Förutom delmål och indikatorer för jämställd 
verksamhet som anges i bilagan till handlingsplanen redovisar vi även andra 
aktiviteter som vi genomfört med anledning av vårt mål för 
jämställdhetsintegrering i verksamheten. För att göra en sammanfattande 
bedömning av graden av måluppfyllelse för vårt arbete med 
jämställdhetsintegrering, det vill säga om vi har en jämställd myndighetsutövning, 
information och service, redovisar vi i resultatredovisningen ett flertal av de i 
handlingsplanen framtagna könsuppdelade indikatorerna enligt tabellen nedan. 
 

 
 
 
I kapitel 7.2 Kvaliteten i verksamheten gör vi en sammanfattande bedömning av 
graden av måluppfyllelse för vårt arbete med jämställdhetsintegrering. Den 
sammanfattande bedömningen görs inte utifrån någon modell där alla indikatorer 
som nämnts ovan vägs samman. Bedömningarna av resultatet vilar delvis på 
subjektiv grund såväl för de enskilda indikatorerna som för den sammanvägda 
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bedömningen av resultatet. Resultaten som redovisas ska därför tolkas med 
försiktighet. 
 
I kapitel 7.2 som hänvisas till ovan finns en mening om jämställdhetsintegrering 
och den lyder: ”I vårt arbete med jämställdhetsintegrering har det inte kommit 
några indikationer på att män och kvinnor behandlas olika.” 
 
GENOMFÖRDA AKTIVITETER  

Pensionsmyndigheten nämner inga enskilda aktiviteter i avsnittet om 
jämställdhetsintegrering utan redovisar sina mål tillsammans med indikatorer, 
samt hänvisar till var i årsredovisningen var och en av indikatorerna följs upp. 
 
RESULTAT  

Det resultat som beskrivs är att det inte finns några indikationer på att män och 
kvinnor behandlas olika av Pensionsmyndigheten. Målen om likvärdig 
myndighetsutövning, informationsverksamhet samt service och bemötande 
beskrivs därmed som uppnådda, även om de uppmanar till att tolka resultatet med 
försiktighet.  
 
SAMHÄLLSNYTTA UTAV ARBETET MED JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING  

Ingen samhällsnytta beskrivs utav arbetet med jämställdhetsintegrering.  

 
ANKYTNING TILL DE JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅLEN  

Ingen anknytning till de jämställdhetspolitiska målen nämns i avsnittet om 
jämställdhetsintegrering.  

 
JÄMSTÄLLDHET PÅ ANDRA STÄLLEN I ÅRSREDOVISNINGEN 

Finns 14 textstycken som nämner jämställdhet. 

 

Riksutställningar  
 
AVSNITT OM JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING   

Riksutställningar har ett särskilt uppdrag att ta fram en plan för 
jämställdhetsintegrering. Syftet är att kunna verka för en ökad medvetenhet om 
jämställdhet inom området för vårt uppdrag. Inom Riksutställningar finns i dag en 
hög medvetenhet om jämställdhet. Sedan ett antal år tillbaka arbetar myndigheten 
utifrån JAMMT: Jämställdhet, Arbetsmiljö, Mångfald, Miljö och Tillgänglighet. 
Tanken är att dessa områden ska beaktas i varje beslut som rör intern eller extern 
verksamhet och att de val som görs ska vara medvetna utifrån JAMMT-
perspektivet. Åtgärderna i handlingsplanen handlar därför om att ytterligare 
strukturera jämställdhetsarbetet och säkerställa att jämställdhetsperspektivet finns 
med inom samtliga områden. Målet är att Riksutställningars verksamhet ska 
utvecklas så att de ännu bättre bidrar till att uppnå de jämställdhetspolitiska och 
de kulturpolitiska målen, att kvinnor och män ska ha samma makt att forma 
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samhället och sina egna liv och att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Ett 
antal effektmål har formulerats i planen för jämställdhetsintegrering. Under 2016 
har fokus varit på effektmålet: ”Myndighetens publikationer ska genomsyras av ett 
jämställdhetsperspektiv”. Därför har en normkritisk granskning av några av 
myndighetens publikationer genomförts av en extern konsult. Granskningen har 
resulterat i en rapport som används som hjälpmedel i det redaktionella arbetet för 
att kvalitetssäkra Riksutställningars publikationer. Syftet är att få en förbättrad 
kunskap hos medarbetarna om att skriva jämlikt och inkluderande. 
 
GENOMFÖRDA AKTIVITETER  

o Normkritisk granskning av några av myndighetens publikationer har 
genomförts av en extern konsult. 

 
RESULTAT  

o Granskningen har resulterat i en rapport (som används som hjälpmedel i 
det redaktionella arbetet för att kvalitetssäkra Riksutställningars 
publikationer). 

 
SAMHÄLLSNYTTA UTAV ARBETET MED JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING  

Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet.  
 
ANKYTNING TILL DE JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅLEN  

Målet är att Riksutställningars verksamhet ska utvecklas så att de ännu bättre 
bidrar till att uppnå de jämställdhetspolitiska och de kulturpolitiska målen, att 
kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv och att 
alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet.  
 
JÄMSTÄLLDHET PÅ ANDRA STÄLLEN I ÅRSREDOVISNINGEN 

Förekommer i liten utstäckning (ett textstycke som nämner jämställdhet). 
 

Sametinget 
AVSNITT OM JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING   

Sametinget har ett avsnitt om jämställdhetsintegrering under rubriken 
Kompetensförsörjning men arbetet med jämställdhet i verksamheten beskrivs 
sedan också under respektive område, vilket är inkluderat nedan. 
 
Jämställdhetsintegrering 
Sametinget har som en del i projektet Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) 
en handlingsplan förjämställdhetsintegrering. Sametingets två mål för åren 2015-
2018 är: 
 
• Verksamheten är likvärdig och bra för alla medborgare oavsett deras kön. 
• Fler medborgare tar del av Sametingets verksamhet. 
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Under 2016 har Sametinget tagit fram en checklista för när jämställdhet är 
relevant att ta hänsyn till. Sametinget har även gjort en analys av verksamheten 
utifrån kön genom att granska årsredovisningen för år 2015 för att se vilken 
statistik som presenteras samt vilka analyser som gjorts utifrån kön. 
 
Löneutvecklingen genom åren visar en högre löneökning för män än för kvinnor. 
Att löneskillnaderna mellan kvinnor och män ökar beror till stor del på att män 
generellt har högre löner. Den med högre lön får högre löneförhöjning i kronor 
även om procentsatsen är densamma. 
 
Löneutveckling baserat på kön 

   2014  2015  2016 
Kvinnor ökning (%)    2,3   2,4  2,5 
Män ökning (%)     2,0  2,3 2,7 
Löneskillnaden i kr   1 468  1 865 2 056 
kvinnor/män 
 
Under Information:  
Jämställdhet 
På våra webbplatser publiceras olika typer av texter; artiklar som är referat av 
debatter eller föredrag, informativa texter samt reportage med personlig prägel. 
Samtliga texter ska bidra till att öka kunskapen om och förståelsen för samer, 
samiska förhållanden och det samiska samhället. Texterna ska ge en 
mångfacetterad bild av Sápmi och motverka fördomar och stereotypa 
föreställningar. Följande beaktas vid publicering av texter på sametinget.se och 
samer.se: 
 
• Vi undviker att beskriva kvinnor respektive män på ett könstypiskt sätt. 
• Vi prioriterar texter som bryter stereotypiska bilder av samer och det samiska 
samhället. 
• Vi har börjat använda ordet ”hen” istället för uttrycket ”han eller hon”. 
• Där könet är av underordnad eller ingen betydelse ersätts ”man” respektive 
”kvinna” med ”människa”. Bilder är en viktig del av vår kommunikation och valet 
av bilder är centralt i förmedlingen av ett budskap. Vi eftersträvar en jämn 
fördelning av kön, ålder och regioner inom Sápmi sett till det samlande antalet 
bilder som publiceras. 
 
Vi beaktar särskilt följande: 
• Olika slags duodji, dräkter och övriga objekt med symbolvärde ska 
representeras. Vi eftersträvar en jämn fördelning mellan regioner och typiskt 
manlig respektive kvinnlig duodji. 
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• Bilden får gärna vara normbrytande där det är möjligt utan att förvränga 
verkligheten, till exempel att en kvinna samlar renar, en man har med sitt barn i 
rengärdet. 
• Vi reflekterar över om män respektive kvinnor är aktiva eller passiva i bilden. 
• Vi prioriterar bilder som bryter stereotypiska bilder av samer och det samiska 
samhället utan att förvränga verkligheten. 
 
Under Språk: 
Jämställdhet 
Korttidsstudiebidrag i samiska studier fördelat kvinnor och män visar att det är 
fler kvinnor än män som ansöker om bidrag. Det speglar det svenska samhällets 
mönster vad gäller språkstudier och högre studier vid universitet i norra Sverige. 
Aktiviteter inom Samiskt språkcentrum visar på att språkfrågor domineras av 
kvinnor. I språkkampanjen deltog ett flertal pojkar/ unga män både som 
språkambassadörer och som deltagare vid aktiviteter som klättring och innebandy. 
Språkkonferenser samlar företrädesvis kvinnor. 
 
Under Kultur:  
Jämställdhet 
Sökande ska i ansökan om projekt- eller verksamhetsbidrag uppge antal män och 
kvinnor samt beskriva om och hur de arbetar med jämställdhetsfrågor. Antal 
personer som är involverade i projekten har minskat under treårsperioden. Fler 
kvinnor än män har ansökt om och beviljats projektbidrag. Lika många män och 
kvinnor tenderar att ansöka om bidrag till musik, jojk och litteratur. Fler män än 
kvinnor ansöker om bidrag till media och film. Inom dessa områden är de sökta 
beloppen störst. Lika många kvinnor och män förekommer i beviljade projekt 
som rör musik och jojk, teater och övriga projekt som inte passar in i våra 
kategorier. 
 
Under Samiska näringar och Samhällsplanering:  
Jämställdhet 
Markintrång och exploateringar har ändrat förutsättningarna för de samer som 
tidigare livnärde sig på traditionella näringar. Det är främst kvinnor som sökt sig 
andra försörjningsmöjligheter. I takt med att renskötseln mekaniserats och 
industrialiserats har den blivit en mansdominerad samisk näring, vilket avspeglas i 
rennäringsstatistiken. I nuläget är det långt färre kvinnor än män som är aktiva 
renskötare. Trots det har kvinnorna stor betydelse för renskötseln och familjens 
försörjning. Det är ofta kvinnor som både förvärvsarbetar och deltar aktivt i de 
sysslor som hör till renskötselarbetet, inte minst under de arbetsintensiva 
perioderna som slakt, skiljning, utfordring, kalvmärkning etc. Många kvinnor 
ansvarar också för planering och bokföring. 
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Normer och attityder som bidrar till att kvinnor inte söker sig till renskötselarbete 
finns hos både män och kvinnor. Kvinnors arbete osynliggörs ofta, deras 
möjligheter till direkt inflytande är begränsade och det praktiska arbetet kan vara 
fysiskt tungt. För att stärka och utveckla rennäringen behövs både kvinnliga och 
manliga renskötare. Insatser behöver stödjas för att underlätta även för kvinnor 
att driva egna renskötselföretag. Eftersom samiska kvinnor och män ska ha lika 
förutsättningar att starta och utveckla rennäringsföretag och samiska kvinnor i 
nuläget är underrepresenterade, beaktar Sametinget jämställdhet när ansökningar 
om startstöd inom landsbygdsprogrammet behandlas och de sökande i övrigt 
uppnår samma poäng inom urvalskriterierna. 
 
GENOMFÖRDA AKTIVITETER  

o Under 2016 har Sametinget tagit fram en checklista för när jämställdhet är 
relevant att ta hänsyn till. 

o Sametinget har även gjort en analys av verksamheten utifrån kön genom 
att granska årsredovisningen för år 2015 för att se vilken statistik som 
presenteras samt vilka analyser som gjorts utifrån kön. 

 
RESULTAT  

o Framtagen chefsstatistik. 
o Policy för publicering av texter på samteinget.se och samer.se. 
o Sametinget beaktar jämställdhet när ansökningar om startstöd inom 

landsbygdsprogrammet behandlas och de sökande i övrigt uppnår samma 
poäng inom urvalskriterierna. 

  
SAMHÄLLSNYTTA UTAV ARBETET MED JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING  

Fler medborgare tar del av Sametingets verksamhet och verksamheten är likvärdig 
och bra för alla medborgare oavsett kön.  
 
ANKYTNING TILL DE JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅLEN  

De jämställdhetspolitiska målen kopplas inte ihop till arbetet med 
jämställdhetsintegrering i avsnittet. 
 
JÄMSTÄLLDHET PÅ ANDRA STÄLLEN I ÅRSREDOVISNINGEN 

I årsredovisningen finns avsnitt om jämställdhet under respektive 
verksamhetsområde. Dessa finns inklippta ovan. 
 

SIDA  
AVSNITT OM JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING   

Sida har som en av 59 myndigheter uppdragits av regeringen att utveckla och 
genomföra en plan för jämställdhetsintegrering 2016–2018. Sidas plan för 
jämställdhetsintegrering bygger på slutsatserna i den rapport om fullständig 
jämställdhetsintegrering som presenterades för regeringen i april 2014. Planens 
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förväntade resultat är att svenskt utvecklingssamarbete har genomslag vad gäller 
jämställdhet, är uppföljningsbart och fokuserar på resultat för kvinnor och flickor, 
män och pojkar, och att Sida präglas av en jämställd, öppen och inkluderande 
organisations- och ledarkultur. Planen har tre delar: 
 
1) Ökat fokus på jämställdhet som huvudsyfte och jämställdhetsintegrering inom specifika 
områden. Detta innebär en ökning av samarbeten där jämställdhet är ett huvudsyfte 
inom samtliga sektorer, med en särskild prioritering inom miljö/klimat/resiliens 
samt produktiva/icke-sociala sektorer. Vidare ska nya former av 
utvecklingsfinansiering användas strategiskt för att stärka jämställdhet. 
 
2) Kvalitetshöjning av Sidas arbetssätt och rutiner för jämställdhetsintegrering. Här handlar 
det om att skärpa rutiner, lyfta jämställdhet som en strategisk prioritering i 
centrala processer för intern styrning inklusive analys, genomförande och 
uppföljning. Genom nya arbetssätt förtydligas roller, ansvar och kompetens och 
rådgivningskapacitet stärks. 
 
3) Ambitionshöjning av Sidas mångfalds- och jämställdhetsarbete utifrån ett organisations- och 
arbetsgivarperspektiv. Denna ambitionshöjning ska bygga på en analys av 
utmaningar, och konkretiseras i en särskild uppföljningsbar plan. 
 
Genomförande 
Sidas plan för jämställdhetsintegrering 2016–2018 har under 2016 översatts till 
den ordinarie verksamhetsplanen för Sida inklusive på avdelnings nivå tillika för 
utlandsmyndigheterna. Vidare har en särskild verksövergripande 
genomförandeplan upprättats för integrering av jämställdhet vid sidan av andra 
prioriterade perspektiv (fattigdomsanalys, miljö och klimat, konflikt och 
kopplingen humanitärt/långsiktigt bistånd). Under 2016 har följande åtgärder 
vidtagits inom ramen för planens tre delar: 
 
1) Ökat fokus på jämställdhet som huvudsyfte och jämställdhetsintegrering inom specifika 
områden: Arbetet har under året framför allt handlat om kvalitetssäkring och 
styrning för att svara upp mot höjda ambitioner. Ett stöd för handläggare i 
klassificeringen av insatser enligt OECD DACs policymarkör för jämställdhet har 
tagits fram och publicerats i Gender Tool Box En särskild kvalitetssäkring av 
policymarkören för jämställdhet (och miljö och klimat) gjordes i samband med 
övergången till nytt ekonomisystem. Ett pågående arbete med att integrera 
jämställdhet i challenge funds har bidragit till metodutveckling kring hur nya 
former för utvecklingsfinansiering kan stärka jämställdhet. 
 
De operativa avdelningarna har i sina verksamhetsplaner satt upp mål och planer 
för att öka insatser med jämställdhet som huvudsyfte, med särskilt fokus på 
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kvinnors ekonomiska egenmakt och produktiva sektorer. På många 
utlandsmyndigheter och enheter i Stockholm har översyner gjorts och så kallade 
baselines tagits fram. Det är möjligt att skönja resultaten av dessa höjda 
ambitioner exempelvis genom ett ökat fokus i strategirapporterna, men ett tydligt 
resultat i siffror väntas dröja ytterligare något år. 
 
2) Kvalitetshöjning av Sidas arbetssätt och rutiner för jämställdhetsintegrering: Som beskrivits 
ovan har en rad åtgärder vidtagits vad avser kvalitetssäkring med direkt bäring för 
insatshantering. Därutöver har metod- och kompetensutveckling genomförts för 
att stärka kopplingarna mellan jämställdhet och produktiva sektorer inklusive 
miljö och klimat. I augusti 2016 genomfördes en gemensam nätverksträff med 
över 80 deltagare (från Sida Stockholm, utlandsmyndigheter, partners och 
experter). Nätverksträffen är startpunkten för ett långsiktigt arbete. Sida har också 
gjort en översyn av stödet till insatser som integrerar både jämställdhet och miljö 
och klimat. Ett kunskapsmaterial om kopplingarna mellan jämställdhet och miljö 
har tagits fram och publicerats till Gender Tool Box och material om jämställdhet 
och hållbar energi är under framtagande. 
 
Arbetet med en särskild satsning på kvinnors ekonomiska egenmakt som 
påbörjades under 2015, har fortsatt och realiserats exempelvis i en konferens i 
september 2016 om kvinnors ekonomiska egenmakt i konfliktområden, dialog om 
FNs generalsekreterares högnivåpanel om kvinnors ekonomiska egenmakt, ett 
Development Talk om jämställdhet och handel i Europa, och en rad seminarier, 
bland annat om jämställdhet och jordbruk. 
 
Kompetensutveckling har även skett genom en baskurs i jämställdhet och ett 
flertal anpassade utbildningstillfällen för olika kategorier av Sidas personal, 
inklusive chefer, i Stockholm och på utlandsmyndigheter. Utöver ovan nämnda 
kunskapsmaterial, har också ett metodstöd om jämställdhet i 
forskningssamarbetet tagits fram, och papper om så kallade ”hot issues” (equity-
equality samt arbete med män i relation till kvinnoorganisationer). Sida har även 
gjort en översyn av stödet till kvinnorättsorganisationer, och jämställdhet har 
integrerats i underlaget till en ny humanitär strategi och varit prioriterat i Sidas 
arbete med World Humanitarian Summit. Sida Partnership Forum (SPF) har 
under hösten 2016 genomfört en kurs i jämställdhet för svenska samarbetspartner. 
 
3) Ambitionshöjning av Sidas mångfalds- och jämställdhetsarbete utifrån ett organisations- och 
arbetsgivarperspektiv: Ambitionshöjningen av Sidas interna mångfalds- och 
jämställdhetsarbete har till fullo uppnåtts. Under 2016 har en ny mångfalds- och 
jämställdhetsplan 2017–2019 tagits fram genom en process med hög delaktighet 
och i samverkan med arbetstagarorganisationerna. Planen beslutades under hösten 
2016, och baseras på en nulägesanalys av organisationens mångfalds-, och 
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jämställdhetsutmaningar. En projektledare som skall vara drivande i att 
mångfalds-, jämställdhets- och inkluderingsarbetet i sin helhet går från ord till 
handling, har även tillsats. 
 
På utlandsmyndigheterna har omfattande arbete relaterat till samtliga tre delar i 
handlingsplanen genomförts med utgångspunkt i de avdelnings- och/ eller 
landspecifika planer som tagits fram. På flera utlandsmyndigheterhar man gjort 
översyner av insatsportföljer, utvärderingar, och kunskapssatsningar för personal 
och samarbetspartners. Interna rutiner som kvalitetsäkringskommittéer har setts 
över. 
 
På ett fåtal utlandsmyndigheter har extra personalresurser satsats på 
jämställdhetsarbete, och där så skett är resultaten mycket goda (exempelvis 
Zambia). Bland många kreativa och inspirerande aktiviteter kan nämnas 
upprättande av ett on-line bibliotek för jämställdhetsrapporter (Albanien), och 
uppsatstävlingar för ungdomar om maskulinitet (Kongo). Bland andra goda 
exempel finns en stor konferens om integrering av jämställdhet, mänskliga 
rättigheter och miljö och klimat som genomfördes på utlandsmyndigheten i 
Bangkok med Sidas regionala samarbetspartners. Sidas medarbetare på 
utlandsmyndigheter poängterar att den feministiska utrikespolitiken haft betydelse 
för möjligheten att driva ett samlat och strategiskt jämställdhetsarbete. 
 
Under 2016 har regeringens utvärderingskommitté EBA beslutat att genomföra 
följeforskning på genomförandet av Sidas plan för jämställdhetsintegrering. Två 
forskare knutna till Stockholms universitet kommer under de kommande två åren 
följa Sidas arbete, och genom analys av styrdokument, insatser och intervjuer med 
chefer och personal studera hur de olika delarna av planen får återverkning i Sidas 
verksamhet. Arbetet inleddes i september 2016. 
 
Bedömning 
Sidas övergripande bedömning är att arbetet med jämställdhetsintegrering på 
myndigheten följer planen. Åtgärder har vidtagits såväl på Sida i Stockholm som 
på utlandsmyndigheterna och förändringar genomförts under samtliga 
delområden, och de uppsatta målen är på god väg att uppfyllas. Den feministiska 
utrikespolitiken ger viktiga signaler som tydligt påverkar utlandsmyndigheternas 
arbete. När den politiska dialogen kombineras med Sidas mer tekniskt inriktade 
plan ger det tillsammans en god effekt. 
 
Under de kommande åren blir det en utmaning att hålla fast vid ambitionen att 
öka de insatser där jämställdhet är ett huvudsyfte och på så vis åstadkomma 
konkreta resultat i form av genomslag vad gäller jämställdhet. En utmaning blir 
också att fortsatt stärka fokus på genomförande och uppföljning. En förutsättning 
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för ett framgångsrikt arbete i denna riktning är fortsatta och ytterligare 
ansträngningar för att tydliggöra roller, ansvar och kompetens. 
 
GENOMFÖRDA AKTIVITETER  

Under 1) Ökat fokus på jämställdhet som huvudsyfte och jämställdhetsintegrering inom 
specifika områden: 

o Ett stöd för handläggare i klassificeringen av insatser enligt OECD DACs 
policymarkör för jämställdhet har tagits fram och publicerats i Gender 
Tool Box. 

o En särskild kvalitetssäkring av policymarkören för jämställdhet (och miljö 
och klimat) gjordes i samband med övergången till nytt ekonomisystem. 

o Ett pågående arbete med att integrera jämställdhet i challenge funds har 
bidragit till metodutveckling kring hur nya former för 
utvecklingsfinansiering kan stärka jämställdhet. 

o De operativa avdelningarna har i sina verksamhetsplaner satt upp mål och 
planer för att öka insatser med jämställdhet som huvudsyfte, med särskilt 
fokus på kvinnors ekonomiska egenmakt och produktiva sektorer. 

o På många utlandsmyndigheter och enheter i Stockholm har översyner 
gjorts och så kallade baselines tagits fram. 

 
Under 2) Kvalitetshöjning av Sidas arbetssätt och rutiner för jämställdhetsintegrering: 

o Därutöver har metod- och kompetensutveckling genomförts för att stärka 
kopplingarna mellan jämställdhet och produktiva sektorer inklusive miljö 
och klimat. I augusti 2016 genomfördes en gemensam nätverksträff med 
över 80 deltagare.  

o Sida har också gjort en översyn av stödet till insatser som integrerar både 
jämställdhet och miljö och klimat. 

o Ett kunskapsmaterial om kopplingarna mellan jämställdhet och miljö har 
tagits fram och publicerats till Gender Tool Box.  

o Arbetet med en särskild satsning på kvinnors ekonomiska egenmakt som 
påbörjades under 2015, har fortsatt och realiserats exempelvis i en 
konferens i september 2016 om kvinnors ekonomiska egenmakt i 
konfliktområden, dialog om FNs generalsekreterares högnivåpanel om 
kvinnors ekonomiska egenmakt, ett Development Talk om jämställdhet 
och handel i Europa, och en rad seminarier, bland annat om jämställdhet 
och jordbruk. 

o Kompetensutveckling har även skett genom en baskurs i jämställdhet och 
ett flertal anpassade utbildningstillfällen för olika kategorier av Sidas 
personal, inklusive chefer, i Stockholm och på utlandsmyndigheter. 

o Sida har även gjort en översyn av stödet till kvinnorättsorganisationer.  
o Jämställdhet har integrerats i underlaget till en ny humanitär strategi och 

varit prioriterat i Sidas arbete med World Humanitarian Summit. 
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o Sida Partnership Forum (SPF) har under hösten 2016 genomfört en kurs i 
jämställdhet för svenska samarbetspartner. 
 

Under 3) Ambitionshöjning av Sidas mångfalds- och jämställdhetsarbete utifrån ett 
organisations- och arbetsgivarperspektiv: 

o Under 2016 har en ny mångfalds- och jämställdhetsplan 2017–2019 tagits 
fram. 

o På flera utlandsmyndigheter har man gjort översyner av insatsportföljer, 
utvärderingar, och kunskapssatsningar för personal och 
samarbetspartners. Interna rutiner som kvalitetsäkringskommittéer har 
setts över. 

o På ett fåtal utlandsmyndigheter har extra personalresurser satsats på 
jämställdhetsarbete, och där så skett är resultaten mycket goda (exempelvis 
Zambia). Bland många kreativa och inspirerande aktiviteter kan nämnas 
upprättande av ett on-line bibliotek för jämställdhetsrapporter (Albanien), 
och uppsatstävlingar för ungdomar om maskulinitet (Kongo). 

o Konferens om integrering av jämställdhet, mänskliga rättigheter och miljö 
och klimat som genomfördes på utlandsmyndigheten i Bangkok med 
Sidas regionala samarbetspartners. 

o Under 2016 har regeringens utvärderingskommitté EBA beslutat att 
genomföra följeforskning på genomförandet av Sidas plan för 
jämställdhetsintegrering. 
 

RESULTAT  

o Ett pågående arbete med att integrera jämställdhet i challenge funds har 
bidragit till metodutveckling kring hur nya former för 
utvecklingsfinansiering kan stärka jämställdhet. 

o Det är möjligt att skönja resultaten av dessa höjda ambitioner exempelvis 
genom ett ökat fokus i strategirapporterna, men ett tydligt resultat i siffror 
väntas dröja ytterligare något år. 

o Gender Toolbox är uppgraderad och utvecklad på flertalet sätt, se 
aktiviteter ovan. 

 
SAMHÄLLSNYTTA UTAV ARBETET MED JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING  

Ingen samhällsnytta beskrivs utifrån arbetet med jämställdhetsintegrering.  

 
ANKYTNING TILL DE JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅLEN  

Genomförda aktiviteter och resultat kopplas inte ihop med de 
jämställdhetspolitiska målen i texten. 
 
JÄMSTÄLLDHET PÅ ANDRA STÄLLEN I ÅRSREDOVISNINGEN 

Förekommer i stor utstäckning. Beskriver bland annat jämställdhet under 
beskrivning av biståndet Sida har arbetat med i olika länder.  
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Skatteverket  
AVSNITT OM JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING   

Enligt regleringsbrevet ska Skatteverket arbeta med jämställdhetsintegrering och 
därigenom bidra till att regeringens jämställdhetspolitiska mål uppnås. 
 
Den 1 oktober 2015 lämnade Skatteverket in sin handlingsplan för 
jämställdhetsintegrering till regeringen, enligt uppdraget i regleringsbrevet. 
Handlingsplanen omfattar aktiviteter kopplat till tio olika områden och statusen 
inom dessa kommenteras kortfattat nedan. Sammanfattningsvis kan vi säga att de 
flesta av aktiviteterna är genomförda vad gäller att skapa förutsättningar och 
uppdatera rutiner etc. på huvudkontoret, men att det finns mer att göra vad gäller 
att säkra att arbetssätten får spridning i praktiken i alla relevanta delar av 
organisationen. 
 
Jämställdhetskompetens 
Ett block om jämställdhet och jämställdhetsintegrering finns med i 
utbildningsprogrammet för nyblivna chefer. Vi har uppdaterat 
upphandlingsmallen så att chefer påminns att fundera på om de bör efterfråga 
jämställdhetskompetens vid upphandling av konsulttjänster. Angående analys av 
behovet av jämställdhetskompetens för vissa nyckelroller har arbetet inte kommit 
igång ännu. Vi har bestämt att byta strategi från kompetensplaneringsmodellen till 
arbetsordningen, men vi har beslutat att avvakta till dess att omorganisationens 
konsekvenser kan ses tydligare. 
 
Kommunikation 
Vi har stärkt den interna kompetensen kring jämställdhets- och mångfaldsaspekter 
i kommunikationen. Fokus har varit kommunikatörer och personer som 
producerar utbildningar. Vi har uppdaterat relevanta riktlinjer och rutiner som rör 
kommunikation, och som ytterligare stöd och konkretisering har vi tagit fram en 
checklista med exempel. En extern expert har gjort en analys av nuläget i våra 
bilder på hemsidan, intranätet och bildbanken, och resultatet visar att det ser bra 
ut på det stora hela. Vad gäller talespersoner så finns det ungefär lika många 
kvinnor och män som är talespersoner, och dessa har ungefär lika många 
mediekontakter. Dock är mediegenomslaget större för män. Ungefär lika många 
kvinnor som män deltar i medieutbildningen. I urvalet till personer att ansvara för 
Skatteverkets Instagramkonto har jämställdhet och mångfald varit en parameter. 
 
Analyser 
Analyshandboken är uppdaterad för att påminna om att integrera 
jämställdhetsperspektiv i våra analyser där det är relevant. Förra året 
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kompetensutvecklades analytikerna, och därmed är alla aktiviteter under denna 
rubrik i handlingsplanen färdiga. Utmaningen ligger i att få de förutsättningar som 
utbildningarna och den uppdaterade handboken har skapat att få genomslag i det 
praktiska arbetet. 
 
Verksamhetsutveckling 
Jämställdhets- och mångfaldsaspekterna är på ett tydligare sätt inkluderade i 
dialogstödet för Skatteverkets förbättringskultur. Av resursskäl har vi skjutit upp 
uppdatering av utbildningen i verksamhetsutveckling, och därmed har vi även lagt 
inkluderingen av jämställdhetsperspektiv i denna på is tills vidare. Också här finns 
mycket att göra med att ta steget från stödmaterial till praktik. 
 
Kvalitetsuppföljning 
Ingen av kvalitetsuppföljningarna som vi har gjort under året har vänt sig till 
privatpersoner eller enskilda firmor, och därför har könsuppdelning av statistiken 
hittills inte varit möjlig. 
 
Regelförändringsarbetet 
Vi har rutiner som säger att vi ska beakta effekter för kvinnor respektive män i 
konsekvensutredningen när regelförändringsförslag ska tas fram. Dock har vi 
hittills inga exempel på där vi har gjort en jämställdhetsanalys eftersom inget 
förslag hittills har gällt privatpersoner, och vi hittills inte har valt att köpa in extern 
statistik gällande till exempel könsfördelningen inom olika branscher. 
 
Bemötande 
Utbildning i jämställt bemötande sker löpande både genom den integrerade delen 
i den digitala bemötandeutbildningen på kompetensportalen och genom specifika 
föreläsningar och diskussioner ute i verksamheten. Uppdateringen av 
bemötandeutbildningen är nästan färdig och kommer att publiceras första 
kvartalet 2017. Ett av syftena med uppdateringen är att få med 
jämställdhetsperspektiv och normkritik på fler ställen där det är relevant, och inte 
bara i delen som lades till 2015. Medlyssningsmallarna för Skatteupplysningen och 
servicekontoren är uppdaterade med jämställdhetsperspektiv. I en enkät till chefer 
som medlyssnar uppger cheferna att deras bedömning av påståendet ”kvinnor och 
män bemöts likvärdigt av Skatteverkets personal” är i genomsnitt 3,9 (på en skala 
1−5) där 5 står för att man helt instämmer i påståendet, och 1 står för att man inte 
alls instämmer. På påståendet ”personalen använder könsneutrala begrepp och 
ställer frågor utan att präglas av förutfattade meningar utifrån till exempel kön, 
ålder eller bakgrund” är motsvarande siffra 3,6. Under året har förberedelser 
påbörjats inför den oberoende, observationsbaserade undersökning som är 
planerad för 2017. 
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Skatteverkets information till nya och blivande företagare 
Den könsuppdelade statistiken för våra digitala informationsträffar visar att 
kvinnor och män tar del av träffarna i ungefär lika stor utsträckning. För de 
fysiska träffarna var fördelningen 58 procent kvinnor och 42 procent män av de 
deltagare som angett något av de juridiska könen i anmälan. Detta kan jämföras 
med att fördelningen kvinnor/män bland dem som nyregistrerades till F-skatt är 
40/60. Riktlinjer och presentationsmaterial för träffarna är uppdaterade i enlighet 
med handlingsplanen, men det finns mer att göra gällande mångfalden bland de 
”exempelpersoner” som finns att välja på för inloggning och demonstration av e-
tjänster. 
 
Vårt arbetsgivaransvar 
Vi har genomfört de flesta delaktiviteterna som är kopplade till 
arbetsgivaransvaret, till exempel införande av kompetensbaserad rekrytering, 
åtgärder mot sjukfrånvaro och ledarutvecklingsinsatser med fokus på jämställdhet. 
En första översiktlig analys av utvecklingsmöjligheter för kvinnor och män (där vi 
har tittat på tidredovisning på koden för kompetensutveckling, deltagare på 
utbildningar i kompetensportalen samt på avgiftsbelagda utbildningar) har visat att 
fördelningen mellan kvinnor och män speglar andelen kvinnor och män i 
personalen. Analysen av könsuppdelad statistik för nöjd kund-index för 
Skatteverkets interna service visar att kvinnors och mäns upplevelse är ungefär 
lika positiv, förutom skattning av hur modernt stödet är, där kvinnor är något mer 
missnöjda. Nulägesanalysen av jämställt bemötande i den interna 
stödverksamheten är skjuten på framtiden. 
 
Statistik och IT-systemen 
Skatteverket har under slutet av året beslutat om en riktlinje om att ta med 
funktionalitet för att få ut individbaserad statistik könsuppdelat vid ny- eller 
vidareutveckling av IT-system. 
 
GENOMFÖRDA AKTIVITETER  

Under Kommunikation 
o Stärkt den interna kompetensen kring jämställdhets- och 

mångfaldsaspekter i kommunikationen. 
o Tagit fram en checklista med exempel för att konkretisera hur 

kommunikationen är jämställd.  
o Uppdaterat relevanta riktlinjer och rutiner som rör kommunikation.  
o En extern expert har gjort en analys av nuläget i våra bilder på hemsidan, 

intranätet och bildbanken. 
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Under Analyser  
o Uppdaterad analyshandboken för att påminna om att integrera 

jämställdhetsperspektiv i våra analyser där det är relevant. 
 
Under Verksamhetsutveckling  

o Jämställdhets- och mångfaldsaspekterna är på ett tydligare sätt inkluderade 
i dialogstödet för Skatteverkets förbättringskultur 

 
Under bemötande 

o Utbildning i jämställt bemötande sker löpande både genom den 
integrerade delen i den digitala bemötandeutbildningen på 
kompetensportalen och genom specifika föreläsningar och diskussioner 
ute i verksamheten 

o Medlyssningsmallarna för Skatteupplysningen och servicekontoren är 
uppdaterade med jämställdhetsperspektiv. 

 
Under Skatteverkets information till nya och blivande företagare 

o Riktlinjer och presentationsmaterial för träffarna är uppdaterade i enlighet 
med handlingsplanen, men det finns mer att göra gällande mångfalden 
bland de ”exempelpersoner” som finns att välja på för inloggning och 
demonstration av e-tjänster. 

 
Under Vårt arbetsgivaransvar 

o Införande av kompetensbaserad rekrytering 
o Åtgärder mot sjukfrånvaro och ledarutvecklingsinsatser med fokus på 

jämställdhet. 
o En första översiktlig analys av utvecklingsmöjligheter för kvinnor och 

män. 
o Genomförd analys av könsuppdelad statistik för nöjd kund-index för 

Skatteverkets interna service.  
 

RESULTAT  

o Ett block om jämställdhet och jämställdhetsintegrering finns med i 
utbildningsprogrammet för nyblivna chefer. 

o Uppdaterad upphandlingsmall, så att chefer påminns att fundera på om de 
bör efterfråga jämställdhetskompetens vid upphandling av konsulttjänster. 

o Uppdaterat andra dokument såsom till exempel Analyshandboken, 
dialogstödet, medlyssningsmallarna. 
 

SAMHÄLLSNYTTA UTAV ARBETET MED JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING  

Ingen samhällsnytta beskrivs i avsnittet om jämställdhetsintegrering. 
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ANKYTNING TILL DE JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅLEN  

Genomförda aktiviteter och resultat kopplas inte ihop med de 
jämställdhetspolitiska målen i avsnittet om jämställdhetsintegrering 
 
JÄMSTÄLLDHET PÅ ANDRA STÄLLEN I ÅRSREDOVISNINGEN 

Ordet jämställdhet nämns enbart i avsnittet om jämställdhetsintegrering.  
 

Skolverket 
AVSNITT OM JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING   

Mänskliga rättigheter – jämställdhet och barnkonventionen 
Skolverket är en av 41 myndigheter om har ett särskilt regeringsuppdrag att arbeta 
med jämställdhetsintegrering under 2015–2018. Jämställdhetsintegreringen ska 
leda till att verksamheten bättre bidrar till det jämställdhetspolitiska målet att 
kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 
Skolverket har i arbetet med jämställdhetsintegrering valt att lyfta in fler 
perspektiv som enligt instruktionen och regleringsbrevet ska genomsyra 
myndighetens verksamhet, inom ramen för de mänskliga rättigheterna. 
Perspektiven är jämställdhet, barnrätt, funktionshinder och nationella minoriteter. 
De två sistnämnda behandlas i särskilda avsnitt.  
 
En delrapport om jämställdhetsintegreringens förutsättningar, genomförande och 
resultat har sammanställts och goda exempel på hur jämställdhetsperspektivet 
beaktats i olika uppdrag har sammanställts. Exempelvis har 
jämställdhetsperspektivet uppmärksammats i fortbildningsinsatser för att utveckla 
studie- och yrkesvägledningen för att bidra till att elevernas studie och yrkesval 
inte begränsas av kön. Skolverket redovisar även löpande uppföljningsinformation 
uppdelat på kön.  
 
Barnrättsperspektivet har beaktats främst genom att barns och elevers synpunkter 
vid olika tillfällen har hämtats in vid planering av aktiviteter.  
 
Allteftersom de förändrade arbetsprocesserna införts kommer Skolverket att följa 
upp i vilken omfattning integreringen av perspektiven för mänskliga rättigheter 
lett till resultat. 
 
GENOMFÖRDA AKTIVITETER  

o En delrapport om jämställdhetsintegreringens förutsättningar, 
genomförande och resultat har sammanställts. 

o Skolverket redovisar löpande uppföljningsinformation uppdelat på kön. 
o Jämställdhetsperspektivet har uppmärksammats i fortbildningsinsatser för 

att utveckla studie- och yrkesvägledningen för att bidra till att elevernas 
studie och yrkesval inte begränsas av kön. 
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RESULTAT  

o Goda exempel på hur jämställdhetsperspektivet beaktats i olika uppdrag 
har sammanställts. 

 
SAMHÄLLSNYTTA UTAV ARBETET MED JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING  

Jämställdhetsperspektivet har uppmärksammats i fortbildningar för att bidra till 
att elevernas studie- och yrkesval inte begränsas av kön. 

 
ANKYTNING TILL DE JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅLEN  

Genomförda aktiviteter kopplas inte ihop med de jämställdhetspolitiska målen på 
ett tydligt sätt men de uppger att de arbetar för att minska könsbundna yrkes- och 
studieval. 
 
JÄMSTÄLLDHET PÅ ANDRA STÄLLEN I ÅRSREDOVISNINGEN 

Förekommer i liten utstäckning (ett textstycke som nämner jämställdhet). 

 

Socialstyrelsen  
AVSNITT OM JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING   

Socialstyrelsen är en av 59 myndigheter som deltar i regeringens satsning på 
jämställdhetsintegrering i myndigheter. Målet med satsningen är att myndigheten 
ska bli bättre på att bidra till det jämställdhetspolitiskamålet att kvinnor och män 
ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Myndigheten bidrar 
bland annat till delmålen om jämställd hälsa samt att mäns våld mot kvinnor ska 
upphöra.  
 
Vi har arbetat med åtgärder utifrån en handlingsplan för att utveckla 
jämställdhetsperspektivet i våra uppdrag. Det har påbörjats ett arbete med att se 
över arbetsformer, arbetssätt, rutiner och styrdokument. Under 2016 har flera av 
myndighetens medarbetare utbildats i jämställdhet och normkritik. Under året har 
jämställdhetsperspektivet stärkts i vår lägesrapportering samt i övriga 
uppföljningar och utvärderingar, och även i andra uppdrag speglas olika 
dimensioner av jämställdhet och jämlikhet inom vård och omsorg. 
 
Könsskillnader kvarstår inom hälso- och sjukvården 
Hälso- och sjukvårdens resultat har förbättrats på flera områden. Socialstyrelsens 
lägesrapporter och öppna jämförelser visar dock att det fortfarande finns 
skillnader mellan kvinnor och män inom vården och även skillnader när det gäller 
jämlik hälsa. Kvinnor lever i genomsnitt längre än män även om könsskillnaderna 
minskar (genomsnittsåldern för kvinnor är 83,7 år och för män 79,9 år). När det 
gäller patienter som drabbas av stroke är det fler män än kvinnor som vårdas på 
strokeenhet. Män anger också i högre grad än kvinnor att deras behov av 
rehabilitering är tillgodosett ett år efter insjuknande. Dödligheten i stroke är trots 
det högre bland män. Även inom cancerområdet finns det vissa skillnader, till 
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exempel har lungcancer de senaste 20 åren minskat hos män och ökat hos 
kvinnor. Socialstyrelsen kan också konstatera att det är flerkvinnor än män som 
besöker tandvården och att en högre andel kvinnor än män får recept på 
antibiotika utskrivet (Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård samt 
tandvård – Lägesrapport 2016). 
 
Genom myndighetens kunskapsstöd till verksamheterna i hälso- och sjukvården 
ökar förutsättningarna för att vården ska bli mer jämlik. Exempel på kunskapsstöd 
är de nationella riktlinjerna för multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom. 
 
Särskilda uppdrag om kvinnors hälsa 
Inom regeringens satsning på området förlossningsvård och kvinnors hälsa har 
Socialstyrelsen arbetat med flera regeringsuppdrag under 2016. När det gäller 
förlossningsvården ses ett flertal skillnader kopplade till utbildningsnivå och 
födelsebakgrund. I de allra flesta fallen uppvisas ett sämre resultat för kvinnor 
med kort utbildning jämfört med kvinnor med längre utbildning. Kejsarsnitt är till 
exempel vanligare bland förstföderskor med kort utbildning. Däremot drabbas 
högutbildade kvinnor oftare av allvarligare bristningar i samband med förlossning. 
(Öppna jämförelser – Jämlik vård 2016 – Kvinnors hälso- och sjukvård) 
 

Risken för att en kvinna råkar ut för så kallad sfinkterruptur vid en förlossning är 

betydligt större i gruppen kvinnor födda i Afrika söder om Sahara, respektive i 

Asien. En bidragande faktor kan vara förekomsten av kvinnlig omskärelse 

(Socioekonomiska faktorers påverkan på ̊ kvinnors och barns hälsa efter 

förlossning). För att bidra till att öka kompetensen hos personal inom hälso- och 
sjukvården om könsstympning av flickor och kvinnor har Socialstyrelsen under 

2016 tagit fram ett kunskapsstöd. 
 
Insatser mot våld i nära relationer 
Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att erbjuda nationellt och regionalt 
kompetensstöd om våld i nära relationer och uppdraget genomförs i samverkan 
med länsstyrelserna och Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK). Nytt för 2016 
är även att landstingen omfattas av kompetensstödet. Inom ramen för detta 
uppdrag lanserades en webbkurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära 
relationer 2016. Webbkursen har bland annat fokus på socialtjänstens ansvar för 
våldsutsatta och på att ställa frågan om våld. Under året har Socialstyrelsen 
genomfört en enkätundersökning bland skyddade boenden för personer som varit 
utsatta för våld i nära relationer. Enkäten visar bland annat att de skyddade 
boendena erbjuder en variation av stöd men att tillgången till skyddade boenden 
är lägre än efterfrågan. 
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GENOMFÖRDA AKTIVITETER  

o Har påbörjats ett arbete med att se över arbetsformer, arbetssätt, rutiner 
och styrdokument. 

o Flera av myndighetens medarbetare har utbildats i jämställdhet och 
normkritik. 

o Jämställdhetsperspektivet har stärkts i deras lägesrapportering samt i 
övriga uppföljningar och utvärderingar, och även i andra uppdrag speglas 
olika dimensioner av jämställdhet och jämlikhet inom vård och omsorg. 

o För att bidra till att öka kompetensen hos personal inom hälso- och 
sjukvården om könsstympning av flickor och kvinnor har Socialstyrelsen 
under 2016 tagit fram ett kunskapsstöd. 

o Lanserades en webbkurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära 
relationer. 

o Genomfört en enkätundersökning bland skyddade boenden för personer 
som varit utsatta för våld i nära relationer. 

 
RESULTAT  

o Kunskapsstöd om könsstympning av flickor och kvinnor för att bidra till 
att öka kompetensen hos personal inom hälso- och sjukvården.   

o Kunskapsstöd till verksamheterna i hälso- och sjukvården ökar 
förutsättningarna för att vården ska bli mer jämlik. Exempel på 
kunskapsstöd är de nationella riktlinjerna för multipel skleros (MS) och 
Parkinsons sjukdom. 

 
SAMHÄLLSNYTTA UTAV ARBETET MED JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING  

Mer jämlik vård och att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. 

 
ANKYTNING TILL DE JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅLEN  

Myndigheten bidrar bland annat till delmålen om jämställd hälsa samt att mäns 
våld mot kvinnor ska upphöra.  
 
JÄMSTÄLLDHET PÅ ANDRA STÄLLEN I ÅRSREDOVISNINGEN 

Förekommer i liten utstäckning (tre textstycken som nämner jämställdhet). 
 

Statens institutionsstyrelse  
AVSNITT OM JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING   

I enlighet med SiS handlingsplan för jämställdhetsintegrering avseende 2015-2018  
(dnr 1.1.1- 3083-2015) har vi fortsatt arbetet med att jämställdhetsintegrera 
styrdokument och processer. Bland annat har vi tagit fram en vägledning för 
jämställdhetsintegrering av styrdokument. Vägledningen vänder sig till alla chefer 
och medarbetare som har i uppdrag att ta fram styrande dokument på olika 
organisatoriska nivåer.  
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SiS arbetar också med att synliggöra och motverka begränsande normer som har 
med kön att göra. Vi vill på så sätt bli bättre på att tillgodose flickors och pojkars, 
kvinnors och mäns individuella behov i våra insatser och vårt bemötande. Som en 
del i detta har vi på flera sätt arbetat för att öka kompetensen bland vår personal.  
Vi har bland annat riktat utbildning till de som har ett särskilt uppdrag att stödja 
genomförandet av SiS etiska riktlinjer, så kallade etikansvariga. En årlig 
sammankomst för etikansvariga fokuserade på strategier och verktyg för ett 
normkritiskt bemötande.  
 
På vår årliga fortbildning för avdelningsföreståndare på LVM-hemmen var temat 
hur kön spelar roll i insatser och bemötande. Arbetet leddes av forskare som 
tidigare studerat tvångsvården utifrån ett jämställdhetsperspektiv.  
Vi har också fördjupat oss i ett könsperspektiv på våld och konflikthantering. Den 
årliga konferensen för SiS instruktörer i konflikthanteringsprogrammet No Power 
No Lose (NPNL) fokuserade på att öka instruktörernas medvetenhet om hur 
attityder kring kön och våld påverkar hur vi agerar i hotfulla situationer.  
I samarbete med Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) har vi genomfört en 
introduktionsutbildning om våld i nära relationer för behandlingspersonal från ett 
antal ungdomshem och LVM-hem.  
 
Vi har utbildat samtalsledare som leder samtalsgrupper med unga och klienter på 
temat relationer, sexualitet och våld. I grupperna pratar vi om:  

ön även andra 
diskrimineringsgrunder) tar sig uttryck och spelar roll  

 
 

 
Vi har tagit fram en handbok som vägleder samtalsledarna i sitt uppdrag. 
 
GENOMFÖRDA AKTIVITETER  

o Fortsatt arbetet med att jämställdhetsintegrering styrdokument och 
processer. 

o Tagit fram en vägledning för jämställdhetsintegrering av styrdokument 
o utbildning till de som har ett särskilt uppdrag att stödja genomförandet av 

SiS etiska riktlinjer, så kallade etikansvariga. 
o Fortbildning för avdelningsföreståndare på LVM-hemmen på temat hur 

kön spelar roll i insatser och bemötande. 
o Den årliga konferensen för SiS instruktörer i 

konflikthanteringsprogrammet No Power No Lose (NPNL) fokuserade 
på att öka instruktörernas medvetenhet om hur attityder kring kön och 
våld påverkar hur vi agerar i hotfulla situationer. 
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o I samarbete med Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) har vi 
genomfört en introduktionsutbildning om våld i nära relationer för 
behandlingspersonal från ett antal ungdomshem och LVM-hem. 

o Utbildat samtalsledare som leder samtalsgrupper med unga och klienter på 
temat relationer, sexualitet och våld. 

o Vi har tagit fram en handbok som vägleder samtalsledarna i sitt uppdrag. 
 
RESULTAT  

o Vägledning för jämställdhetsintegrering av styrdokument 
o Handbok som vägleder samtalsledarna i sitt uppdrag. 

 
SAMHÄLLSNYTTA UTAV ARBETET MED JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING  

Ingen samhällsnytta beskrivs i avsnittet om jämställdhetsintegrering.  

 
ANKYTNING TILL DE JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅLEN  

Genomförda aktiviteter och resultat kopplas inte ihop med de 
jämställdhetspolitiska målen i avsnittet om jämställdhetsintegrering. 
 
JÄMSTÄLLDHET PÅ ANDRA STÄLLEN I ÅRSREDOVISNINGEN 

Förekommer i liten utstäckning (ett textstycke som nämner jämställdhet). 

 

Statens konstråd  
AVSNITT OM JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING   

Statens konstråd tog under 2015 fram en plan för uppdraget 2015–2018 att 
medverka i regeringens satsning Jämställdhetsintegrering, en strategi som syftar till 
att förbättra statliga myndigheters verksamhetsresultat inom jämställdhet och att 
myndigheterna ska bidra till att uppnå de jämställdhetspolitiska och kulturpolitiska 
nationella målen. Planen redovisades till regeringen i enlighet med Konstrådets 
regleringsbrev för 2015 och kommande resultat ska redovisas i årsredovisningarna 
för 2016–2018 samt i en delredovisning för genomfört arbete 2015–2017 som ska 
lämnas till Regeringskansliet senast den 22 februari 2018. 
 
I årsredovisningen 2016 redovisas kvantitativa och kvalitativa resultat inom 
jämställdhetsintegrering direkt under verksamheterna, istället för att som tidigare 
redovisas separat i avsnittet Prioriterade områden. Detta följer Konstrådets mål 
att strategiskt integrera jämställdhet i verksamhetens processer. 
 
Jämställdhet och intersektionella perspektiv är sedan lång tid synonymt med 
kvalitet i Statens konstråds samtliga verksamhetsgrenar. Dessa perspektiv har fått 
en ännu större tyngd i verksamheten i och med regeringens satsning på 
jämställdhetsintegrering av statlig myndigheters verksamheter 2015–2018, inom 
vilken Konstrådet har uppdrag att medverka. 
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Inom verksamhetsgrenen Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 
innefattar jämställdhetsperspektiv såväl mätbara faktorer – bland annat 
fördelningen av uppdrag mellan kvinnor och män och uppdragens ekonomi – 
som omätbara värden, till exempel vilka offentliga rum och sammanhang 
uppdragen avser. Genom visningar, samtal och seminarier över hela Sverige får 
jämställdhetsperspektiv stort utrymme i verksamheten Förmedling och 
kommunikation. I Tillsynsverksamheten aktualiseras jämställdhetsperspektiv i 
relation till kulturmiljöområdets bevarandeinsatser och hur konstnärskap 
omvärderas över tid och när konsthistorien skrivs om utifrån genusperspektiv. 
 
Verksamhetens resultat  
Kvalitativa resultat av verksamheterna, såväl som resultat inom 
regeringsuppdraget 2015–2018 gällande jämställdhetsintegrering (JIM), lyfts fram i 
beskrivande och analyserande texter under separata rubriker under varje 
verksamhetsgren. Där det är möjligt redovisas resultat inom 
jämställdhetsintegrering även kvantitativt i anslutning till verksamheterna. 
 
Tillfälliga projekt 
Jämställdhetsintegrering 
Redan vid framtagande av idé- och projektförslag för nya tillfälliga projekt förs 
reflekterande samtal om jämställdhetsintegrering. Ämnen, platser och publik som 
är svåra att inrymma i övriga verksamhetsgrenar kan på så sätt konstnärligt 
integreras i både planering och genomförande. Ett exempel 2016 är serien 
Industrisamhälle i förändring som har haft som delmål att nå äldre män bosatta på 
landsbygden, en traditionellt underrepresenterad publikgrupp inom samtida konst.  
 
Statens konstråd eftersträvar en jämställd fördelning av uppdrag i relation till 
konstnärernas ålder och kön. Vidare verkar Konstrådet aktivt för att uppnå 
jämställda samrådsgrupper, jurygrupper och projektspecifik tillfälligt anställd 
personal som värdar och guider. Exempelvis kan nämnas sammansättningen av 
filmteamet för produktionen av Diamantfolket samt extra insatser för att uppnå 
en jämn könsbalans vid rekrytering av dansare för produktionen av Alexandra 
Piricis performance Arbetets Monument i Stockholm. 
 
Permanenta projekt 
Jämställdhetsintegrering 
Inom verksamhetsgrenen Permanenta projekt har vi under året, förutom att 
fokusera på en jämn fördelning av konstnärliga projektuppdrag till män och 
kvinnor, arbetat aktivt för att uppnå en större jämställdhet vid sammansättningen 
av samrådsgrupper, jurygrupper och i representation av byggprocessens olika 
skeenden.  
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Under 2016 har vi i projekteringen av permanenta projekt även eftersträvat en 
större social inkludering, som till exempel i planeringen av det nya 
campusområdet Albano som planeras och byggs av Akademiska Hus för 
Stockholms universitet. 
 
Stadsutveckling och konst händer 
Jämställdhetsintegrering  
Jämställdhetsaspekter har integrerats med Statens konstråds plan för 
jämställdhetsintegrering 2016–2018, och framgår av rapporten Delredovisning: 
Konst i vissa bostadsområden (2015). Utöver jämställdhetsaspekter har såväl 
jämlikhetsaspekter som intersektionella perspektiv vägts in vid det slutliga valet av 
platser, samt vid sammansättningen av olika samverkansgrupper utifrån varje 
enskild plats specifika behov. I vissa fall, som i Tynnered, betyder det att antalet 
unga män och unga kvinnor är lika i projektgruppen. I andra fall, som i Råslätt, 
betyder det att unga kvinnors perspektiv och inflytande prioriteras i arbetet. 
 
Konstkollektioner 
Jämställdhetsintegrering 
Statens konstråds samling består av ca 100 000 verk, av vilka cirka 90 % finns 
utplacerade på landets statliga myndigheter. Samlingen har vuxit fram under lång 
tid och återspeglar därför det svenska konstlivets utveckling på både gott och ont. 
I likhet med de flesta av landets konstmuseer har samlingen exempelvis en 
underrepresentation av kvinnliga konstnärer från perioden före 2000-talet. Detta 
söker vi kompensera, dels genom riktade inköp av verk av kvinnliga – inte minst 
äldre – konstnärer som saknar eller har sporadisk representation i Konstrådets 
samling, dels genom att löpande analysera och följa upp fördelningen mellan 
manliga och kvinnliga konstnärer i de konstkollektioner vi producerar. 
 
Tillsyn över statlig inköpt konst 
Jämställdhetsintegrering 
Under 2016 har vi aktivt verkat för att medvetandegöra jämställdhetsfrågor inom 
Tillsynsverksamheten vad gäller inköpt statlig konst. I samband med konservering 
av verk i samlingen har kvinnliga konstnärer prioriterats eftersom de historiskt 
sett är underrepresenterade. Vi har även aktivt verkat för att placera lagerställda 
konstverk av kvinnliga konstnärer. Ett resultat av detta är exempelvis att en 
mycket värdefull gobeläng av Barbro Nilsson, vävd av Märta Måås-Fjetterström 
för Hovrätten i Göteborg 1951, har fått en framträdande ny placering i Hörsalen 
på Länsstyrelsen i Västra Götalands län efter många års förvaring på Konstrådets 
lager. 
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Tillsyn över statlig byggnadsanknuten konst 
Jämställdhetsintegrering  
Med utgångspunkt i regeringsuppdraget för jämställdhetsintegrering har vi 
identifierat flera offentliga konstverk av betydelsefulla kvinnliga konstnärer som är 
i behov av restaurering eller konservering. Ett exempel är Randi Fischers 
muralmålning på Seminarieskolan i Landskrona, beställd 1951 av Statens konstråd 
men övertapetserad sedan flera år. Ett hinder för att proaktivt restaurera detta 
konstverk liksom liknande skadade och delvis förstörda verk är dock avsaknaden 
av ekonomiska stödsystem för bevarande av offentlig konst.  
 
Inom ramen för Digisam driver tillsynsverksamheten ett flerårigt 
digitaliseringsprojekt för att tillgängliggöra myndighetens omfattande analoga 
material kring offentlig konst från 1900-talet. Det består främst av arkivdokument, 
trycksaker, metadata om konstverk och kulturmiljöer samt diabilder. Ett 
övergripande syfte med projektet är att tillgängliggöra den offentliga konstens 
historia och synliggöra konstnärskap och konstverk som inte tidigare har 
uppmärksammats och som är högaktuella idag. I samband med Statens konstråds 
80-årsjubileum 2017 kommer ett första urval på åttio konstverk att tillgängliggöras 
digitalt för vilka en viktig urvalsprincip har varit jämställdhetsintegrering. 
 
Förmedling och kommunikation 
Jämställdhetsintegrering 
Kommunikation återger verkligheten. Men den formar den samtidigt. Hög kvalitet 
förutsätter att vi hela tiden utvärderar om det vi kommunicerar och förmedlar 
överensstämmer med våra värdegrunder. Såväl val av innehåll och utformning 
som genomförande av aktiviteter ska bidra till jämställdhetsintegrering. 
 
2016 valde vi att analysera existerande kommunikation för att säkra att 
förändringsåtgärder verkligen skulle bidra till resultat. Vi behövde bättre förstå 
hur just Statens konstråds huvudsakliga utmaningar såg ut och undvika att 
förändra enbart utifrån föreställningar om verkligheten. Analysen skedde dels 
genom regelbundna diskussioner och genomlysningar av vårt löpande arbete, med 
utgångspunkt i de utbildningar i jämställd kommunikation som medarbetarna 
deltagit i. Det ledde till förändringar, framförallt avseende representation och 
språk. Såväl foto- och filmarbete som textproduktion för webb och 
kommunikation i digitala kanaler anpassades för att undvika stereotypa 
framställningar. Eftersom en av de största utmaningarna är just att få syn på sina 
egna omedvetna föreställningar, tog vi i ett andra steg också in extern hjälp, för 
ytterligare analys under slutet av året. Resultatet blir utgångspunkt för ett ännu 
tydligare arbete för jämställdhetsintegrering under 2017 som också tar hänsyn till 
innehåll, mottagare och kanaler. 
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GENOMFÖRDA AKTIVITETER  

Under Tillfälliga projekt:  
o Vid framtagande av idé- och projektförslag för nya tillfälliga projekt förs 

reflekterande samtal om jämställdhetsintegrering. Exempelvis serien 
Industrisamhälle i förändring som har haft som delmål att nå äldre män 
bosatta på landsbygden, en traditionellt underrepresenterad publikgrupp 
inom samtida konst. 

o Arbetar aktivt för att uppnå jämställda samrådsgrupper och jurygrupper.  
Exempelvis kan nämnas sammansättningen av filmteamet för 
produktionen av Diamantfolket samt extra insatser för att uppnå en jämn 
könsbalans vid rekrytering av dansare för produktionen av Alexandra 
Piricis performance Arbetets Monument i Stockholm. 

 
Under Statsutveckling och konst händer:  

o Utöver jämställdhetsaspekter har såväl jämlikhetsaspekter som 
intersektionella perspektiv vägts in vid det slutliga valet av platser, samt 
vid sammansättningen av olika samverkansgrupper utifrån varje enskild 
plats specifika behov. 
. 

Under konstkollektioner: 
o Riktade inköp av verk av kvinnliga – inte minst äldre – konstnärer som 

saknar eller har sporadisk representation i Konstrådets samling 
o Löpnade analysera och följa upp fördelningen mellan manliga och 

kvinnliga konstnärer i de konstkollektioner vi producerar. 
 

Under Tillsyn över statligt inköpt konst:  
o I samband med konservering av verk i samlingen har kvinnliga konstnärer 

prioriterats eftersom de historiskt sett är underrepresenterade. 
o Aktivt verkat för att placera lagerställda konstverk av kvinnliga konstnärer. 
o Under Tillsyn över statlig byggnadsanknuten konst: 
o Identifierat flera offentliga konstverk av betydelsefulla kvinnliga 

konstnärer som är i behov av restaurering eller konservering. 
 
Under Förmedling och kommunikation:  

o 2016 valde vi att analysera existerande kommunikation för att säkra att 
förändringsåtgärder verkligen skulle bidra till resultat. Analysen skedde 
dels genom regelbundna diskussioner och genomlysningar av vårt löpande 
arbete, med utgångspunkt i de utbildningar i jämställd kommunikation 
som medarbetarna deltagit i. Tog i ett andra steg också in extern hjälp, för 
ytterligare analys under slutet av året. 
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RESULTAT  

o Analys av existerande kommunikation - Det ledde till förändringar, 
framförallt avseende representation och språk. Såväl foto- och filmarbete 
som textproduktion för webb och kommunikation i digitala kanaler 
anpassades för att undvika stereotypa framställningar. 

o Ökat representationen av kvinnliga konstnärer genom riktade inköp samt 
genom att placera lagerställda konstverk av kvinnliga konstnärer. Ett 
resultat av detta är exempelvis att en mycket värdefull gobeläng av Barbro 
Nilsson, vävd av Märta Måås-Fjetterström för Hovrätten i Göteborg 1951, 
har fått en framträdande ny placering i Hörsalen på Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län efter många års förvaring på Konstrådets lager. 
 

SAMHÄLLSNYTTA UTAV ARBETET MED JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING  

Ingen samhällsnytta beskrivs i avsnittet om jämställdhetsintegrering. 

 
ANKYTNING TILL DE JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅLEN  

Genomförda aktiviteter och resultat kopplas inte ihop med de 
jämställdhetspolitiska målen. 

 
JÄMSTÄLLDHET PÅ ANDRA STÄLLEN I ÅRSREDOVISNINGEN 

Arbetet med jämställdhetsintegrering rapporteras under olika 
verksamhetsområden. Dessa redovisas ovan. Utöver detta förekommer fyra 
textstycken som nämner jämställdhet i årsredovisningen. 

 

Statens kulturråd 
AVSNITT OM JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING  

Kulturrådet har under året genomfört insatser i enlighet med den handlingsplan 
för jämställdhetsintegrering 2016–2018 som vi lämnade till regeringen 2015. Till 
stor del har arbetet utförts enligt planen och vi är nöjda med de insatser som har 
genomförts under året.  
  
Kulturrådet har i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning och 
Västra Götalandsregionens kulturnämnd genomfört en jämställdhetsutbildning 
för regionala kulturchefer och sakkunniga. Företrädare från 13 landsting/regioner 
deltog och en utvärdering visade att deltagarna ansåg sig ha fått ökad kompetens i 
att arbeta med jämställdhetsintegrering. Kulturrådet har också genomfört 
jämställdhetsutbildningar för Kulturrådets personal och styrelse samt för 
ordförandena i arbets- och referensgrupper och Almajuryn. En diskussion har 
därutöver förts mellan styrelse, ledningsgrupp och ordförandena i arbets- och 
referensgrupperna om jämställdhet, jämlikhet och normkritik i relation till 
bedömning av konstnärlig kvalitet.  
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Under året har vi deltagit i två möten med övriga hbt-strategiska myndigheter och 
Nationella sekretariatet för genusforskning för att diskutera metoder för 
integrering av hbtq-perspektivet i jämställdhetsarbete. Mötena ligger till grund för 
ett stödmaterial som kommer tas fram av Nationella sekretariatet för 
genusforskning.  
 
År 2016 påbörjade vi även en undersökning av hur jämställt Kulturrådets 
bemötande är genom att vi har sammanställt loggar över våra besökare under 
perioden augusti till oktober 2016. Utifrån dessa har vi gjort en 
jämställdhetsanalys som visade att cirka 55 procent av dem som besökte Kul-
turrådet var kvinnor och att cirka 45 procent var män, vilket vi tolkar som ett 
jämställt resultat. Undersökningen kommer att fortsätta 2017.  
 
För att öka uppföljningsmöjligheterna av könsuppdelad data i Kulturrådets 
samlade bidragsgivning implementerar vi jämförbara variabler för kön i våra e-
blanketter. Resultat från arbetet väntas från verksamhetsåret 2017.  
 
Kulturrådet har alltid med ett jämställdhetsperspektiv när vi bedömer 
bidragsansökningar och ett mål i vår jämställdhetsstrategi är att könsfördelningen 
mellan kvinnor och män totalt sett ska vara jämn inom de stöd vi beviljar.  
 
Statistik över könsfördelningen för beviljade bidrag från Kulturrådet 2015 och 
2016 visar att inget kön varit representerat med mer än 60 procent mer än i några 
fall (projekt inom kultursamverkansmodellen ingår inte). Det skiljer sig dock åt 
mellan bidragsformerna. Vi har därför verkat för en ökad jämställdhet inom flera 
bidragsformer, dels genom att jämställdhetsperspektivet diskuteras vid arbets- och 
referensgruppernas bedömning av ansökningar, dels genom att synliggöra 
könsfördelningen i bidragsbesluten.  
 
Under året har Kulturrådet även genomfört särskilda jämställdhetsinsatser inom 
musikområdet vilka beskrivs mer ingående under avsnitt 3.3.2. Det fria musiklivet. 

 
GENOMFÖRDA AKTIVITETER  

o Jämställdhetsutbildning för regionala kulturchefer och sakkunniga i 
samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning och Västra 
Götalandsregionens kulturnämnd. 

o Jämställdhetsutbildningar för Kulturrådets personal och styrelse samt för 
ordförandena i arbets- och referensgrupper och Almajuryn. 

o Diskussion mellan styrelse, ledningsgrupp och ordförandena i arbets- och 
referensgrupperna om jämställdhet, jämlikhet och normkritik i relation till 
bedömning av konstnärlig kvalitet. 
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o Deltagit i två möten med övriga hbt-strategiska myndigheter och 
Nationella sekretariatet för genusforskning för att diskutera metoder för 
integrering av hbtq-perspektivet i jämställdhetsarbete. 

o Påbörjat undersökning av hur jämställt Kulturrådets bemötande är. 
o Implementerar jämförbara variabler för kön i e-blanketter för att öka 

uppföljningsmöjligheterna av könsuppdelad data i Kulturrådets samlade 
bidragsgivning. 

o Verkat för en ökad jämställdhet inom flera bidragsformer, dels genom att 
jämställdhetsperspektivet diskuteras vid arbets- och referensgruppernas 
bedömning av ansökningar, dels genom att synliggöra könsfördelningen i 
bidragsbesluten. 

o Särskilda jämställdhetsinsatser inom musikområdet.  
 

RESULTAT  

Inga specifika resultat beskrivs i avsnittet om jämställdhetsintegrering. 
 
SAMHÄLLSNYTTA UTAV ARBETET MED JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING  

Ingen samhällsnytta skrivs fram i avsnittet om jämställdhetsintegrering.  

 
ANKYTNING TILL DE JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅLEN  

Genomförda aktiviteter och resultat är inte anknyta till de jämställdhetspolitiska 
målen.  
 
JÄMSTÄLLDHET PÅ ANDRA STÄLLEN I ÅRSREDOVISNINGEN 

Förekommer i viss utstäckning (nio textstycken som nämner jämställdhet). 

 

Statens skolinspektion  
AVSNITT OM JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING   

Skolinspektionen har i enlighet med tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering 
redovisat en plan för hur myndigheten avser att bedriva arbetet med 
jämställdhetsintegrering under 2016–2018 i syfte att myndighetens verksamhet ska 
bidra till att de jämställdhetspolitiska målen nås. Myndigheten ska enligt uppdraget 
redovisa vidtagna åtgärder när det gäller jämställdhetsintegrering och resultat av 
arbetet i årsredovisningarna för 2016–2018. Myndigheten ska även lämna en 
delredovisning, där resultatet av genomfört arbete 2016 och 2017 beskrivs och 
analyseras, i särskild ordning till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) 
senast den 22 februari 2018. (Skolinspektionens regleringsbrev 2016). 
  
År 2016 var Skolinspektionens första år som JiM-myndighet och det inledande 
året för myndighetens handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2016–2018 som 
beslutades i november 2015. Ett år senare, i november 2016, antog regeringen två 
nya jämställdhetspolitiska mål: jämställd hälsa och jämställd utbildning. 
Skolinspektionens verksamhet ska bidra till måluppfyllelsen av dessa mål, vilket 
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tydligast framgår för målet om jämställd utbildning. När det gäller målet om 
jämställd hälsa kan myndigheten bidra genom vår granskning av elevhälsan. Bland 
annat med anledning av att det tillkommit nya jämställdhetspolitiska mål har vi för 
avsikt att göra en översyn av myndighetens handlingsplan.  
 
Jämställdhetsperspektivet är integrerat i myndighetens planering och uppföljning, 
arbetet har dock kommit olika långt i olika delar av processerna. Inom 
anmälningsärenden finns det en struktur med kartläggning, planering och 
genomförande av utvecklingsaktiviteter kopplade till jämställdhet. 
Processansvariga arbetar med att lyfta jämställdhetsperspektiv i processernas olika 
delar, men tillämpningen i den löpande verksamheten behöver öka.  
 
Skolinspektionens ledningsgrupp, JiM-samordnare och nyckelpersoner i 
myndighetens processer har deltagit i såväl externa som interna utbildningar 
kopplade till uppdraget. Sammanställningar visar dock att samordningen av 
utbildning bör förstärkas och att kännedomen om tillgången till riktade 
kompetensinsatser behöver öka.  
Skolinspektionen har tagit fram ett internt mål för att säkra arbetet med 
jämställdhetsintegrering.  
Skolinspektionens arbetssätt, styrning och stöd ger goda förutsättningar att 
bedriva ett effektivt jämställdhetsarbete med utgångspunkt i uppställda effektmål.  
I myndighetens handlingsplan för jämställdhetsintegrering redogörs för insatser 
för att bidra till en förbättrad jämställdhet inom skolan. Dessa insatser är kopplade 
till följande områden.  
– Tillsyn  
– Kunskapsspridning,  
– Lika rättigheter  
– Stimulera till utveckling  
 
Tillsyn  
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. Skolinspektionens utredningsstöd för tillsyn har 
förstärkts under 2016 när det gäller flickors och pojkars och unga kvinnors och 
mäns skolsituation. Utbildning för enhetschefer och utredare i tillsynen, samt 
kartläggning av tillsynsprocessen ur genusperspektiv har också förberetts.  
Myndighetens erfarenheter utifrån intervjuer inom den regelbundna tillsynen 
pekar på att flickor och pojkar samt unga kvinnor och män ges olika 
förutsättningar när det gäller vissa av skolans områden, till exempel studie- och 
yrkesval. Under året har myndigheten arbetat för att förtydliga det stödmaterial 
som inspektörerna använder sig av vid tillsynen, för att öka möjligheten att kunna 
följa och sammanställa de bedömningar som görs som rör jämställdhet.  



 
 

 

78 

  

När det gäller studie- och yrkesval visar sig de olika förutsättningarna för flickor 
och pojkar och unga kvinnor och män till exempel genom vilken slöjdinriktning 
eller vilket modernt språk man väljer i grundskolans senare årskurser samt vilket 
nationellt program man väljer för sina gymnasiala studier. Inom gymnasieskolan är 
fördelningen mellan flickor och pojkar ojämn inom vissa program och det 
förekommer att mindre gymnasieskolor har en tydlig könsuppdelning.  
Skolinspektionen uppmärksammar återkommande att skolorna inte bedriver ett 
tillräckligt målinriktat och aktivt värdegrundsarbete. Inom grundskolan kan det 
exempelvis ta sig uttryck genom indelning utifrån könstillhörighet vid 
genomförande av olika aktiviteter snarare än utifrån intresse.  
Vidare pekar Skolinspektionens erfarenheter vid tillsyn av elevhälsans 
förebyggande och hälsofrämjande arbete även på att både flickor och unga 
kvinnor samt pojkar och unga män upplever stress kopplat till prestationskrav, 
men att det skiljer mellan könen hur detta tar sig uttryck. Flickor och unga 
kvinnor tenderar exempelvis att uppleva en högre grad av stress som leder till 
fysisk ohälsa än pojkar och unga män, där reaktionerna snarare är uppgivenhet.  
En av skolans stora utmaningar är pojkars sämre kunskapsresultat i förhållande till 
flickor, som bland annat synliggjorts i PISA-mätningar.  
 
Kunskapsspridning  
Kunskap och överblick om flickors och pojkars förutsättningar i skolan sprids till 
berörda och bidrar till utveckling och ökad kvalitet i svensk skola.  
Skolinspektionen samlar in kunskap om läget för jämställdheten i skolan och 
förskolan och om vilka angreppsätt som fungerar för öka jämställdheten, bland 
annat genom myndighetens kvalitetsgranskningar.  
 
I år har bland annat en granskning om Förskolans arbete med jämställdhet 
genomförts. Syftet med kvalitetsgranskningen var att belysa om barnen erbjuds en 
jämställd förskola, där flickor och pojkar får möjligheter att pröva och utveckla 
förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsmönster. 
Skolinspektionen besökte totalt 36 förskolor, både fristående och kommunala. 
Den sammantagna bilden av resultatet är att jämställdhetsuppdraget inte 
genomsyrar de granskade förskolornas verksamhet, att förskolepersonalen själv 
inte anser sig ha tillräcklig kunskap, vare sig teoretiskt eller för det praktiska 
genomförandet av jämställdhetsuppdraget och att jämställdhetsarbetet inom 
förskolan behöver utvecklas. Granskningen förväntas leda till att de 
förskolechefer och huvudmän som ansvarar för besökta förskolor inleder ett 
arbete med att synliggöra jämställdhetsuppdraget och inventera vilken typ av 
kompetensutveckling som behövs för att uppdraget ska kunna utföras.  
 
I andra projekt har jämställdhetsfrågorna haft en central roll. Projektet Omsorg på 
obekväm arbetstid, som pågått under året, visar att de flesta kommuner (70 
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procent) erbjuder omsorg på kvällar, nätter och helger, men att omsorgen inte 
alltid anpassas efter föräldrarnas behov. En aspekt av detta är att avsaknaden av 
omsorg ofta påverkar ensamstående kvinnor mer än andra grupper. I projektet 
Särskilt stöd i förskolan, som påbörjades under 2016, ingår att granska hur 
verksamheten anpassas så att flickor och pojkar i behov av särskilt stöd får 
möjlighet att utveckla sin sociala delaktighet och sitt lärande.  
 
Till kvalitetsgranskningar som har avrapporterats under året hör Kränkningar på 
nätet och Omfattande ogiltig frånvaro. I granskningen av kränkningar på nätet 
intervjuades flickor och pojkar var för sig, bland annat därför att vi i anmälningar 
till Barn- och elevombudet, BEO, har sett att flickor är extra utsatta. 
Granskningen av ogiltig frånvaro har visat på skillnader mellan könen. Bland 
annat är upprepad ströfrånvaro vanligare hos pojkar än hos flickor. 
 
Lika rättigheter  
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.  
Skolinspektionen har analyserat könsskillnader i anmälningar som berör 
kränkande behandling och om handläggning av anmälningsärenden och insatser 
påverkar pojkar och flickor olika. Tidigare uppföljningar av anmälningsärenden 
har visat att färre ärenden som inkommer avser flickor än pojkar, särskilt när det 
gäller kränkande be-handling och att det är en högre andel av pojkarnas ärenden, 
relativt sett, som leder till kritik och skadeståndsbeslut i kränkningsärenden. 
Under hösten har myndigheten, med hjälp av extern kompetens, tittat närmare på 
dessa iakttagelser. Dels genom en analys av skillnader mellan flickor och pojkar i 
anmälningar av kränkande behandling, dels genom en analys av om och i så fall 
hur handläggningen av och insatserna gällande kränkande behandling påverkar 
pojkar och flickor olika.  
 
Analyserna bekräftar tidigare kända mönster, att färre anmälningar som inkommer 
gäller flickor än pojkar. I gymnasiet är det dock fler anmälningar som gäller flickor 
än pojkar. Anmälningarna som rör pojkar gäller i större utsträckning fysiska 
kränkningar, medan anmälningar som gäller flickor i större utsträckning handlar 
om verbala kränkningar och utfrysning. Studier kring kränkningar visar inga 
tydliga mönster om något kön generellt är mer utsatt för kränkningar. Däremot 
pekar flera studier på att subtila kränkningar, såsom social uteslutning, oftare 
drabbar flickor.  
 
Analysen tyder på att det ofta läggs mer resurser på sådana kränkningar som 
vanligtvis är skadeståndsgrundande, vilket är kränkningar som oftare drabbar 
pojkar. Det finns potential att utveckla utredningsmetodiken i ärenden som rör 
subtila kränkningar och kompetensen i att genomföra svåra samtal med barn. 
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Detta för att komma längre i svårutredda kränkningar som drabbar flickor och 
pojkar i olika grad.  
 
Resultatet ligger till grund för framtida kompetensutveckling och internt 
kunskapsutbyte för att säkra jämställd handläggning av anmälningsärenden. 
Analysen kommer också att ligga till grund för utveckling av vårt 
informationsuppdrag att belysa skolors och huvudmäns arbete mot kränkande 
behandling utifrån ett jämställdhetsperspektiv.  
 
Stimulera till utveckling  
Områden i 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.  
 
Arbetet med att integrera jämställdhetsperspektivet i styrdokumenten för 
kvalitetsgranskningar har påbörjats men behöver prioriteras tydligare framöver. 
Därigenom ska myndigheten på sikt säkra både att områden som behöver belysas 
särskilt ur jämställdhetsperspektiv får utrymme när myndigheten prioriterar vilka 
granskningar som görs och att frågor kring jämställdhet väcks i alla granskningar 
där det är relevant. Detta förväntas leda till att jämställdhetsfrågor löpande ryms i 
de granskningar myndigheten gör och att de alltid berörs när det inte finns skäl 
som talar emot. 
 
GENOMFÖRDA AKTIVITETER  

o Deltagit i såväl externa som interna utbildningar kopplade till uppdraget. 
o Utredningsstödet och inspektörernas stödmaterial för tillsyn har 

förstärkts, utredare utbildats och tillsynprocessen kartlagts. 
o Analyserat könsskillnader i anmälningar som berör kränkande behandling 

och om handläggning av anmälningsärenden. 
o En granskning om Förskolans arbete med jämställdhet har genomförts. 
o Utbildning för enhetschefer och utredare i tillsynen.  
o Kartläggning av tillsynsprocessen ur genusperspektiv har förberetts. 
o Tagit fram ett internt mål för att säkra arbetet med 

jämställdhetsintegrering. 
o Avrapporterat kvalitetsgranskningarna ”Kränkningar på nätet” och 

”Omfattande ogiltig frånvaro”, i båda framkommer skillnader mellan 
könen. 
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RESULTAT  

Granskningen av förskolans arbete med jämställdhet förväntas leda till att de 
förskolechefer och huvudmän som ansvarar för besökta förskolor inleder ett 
arbete med att synliggöra jämställdhetsuppdraget och inventera vilken typ av 
kompetensutveckling som behövs för att uppdraget ska kunna utföras.  
 
SAMHÄLLSNYTTA UTAV ARBETET MED JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING  

Ingen samhällsnytta beskrivs i avsnittet om jämställdhetsintegrering. 
 
ANKYTNING TILL DE JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅLEN  

Skolinspektionen uppger att verksamheten ska bidra till måluppfyllelsen av dessa 
samtliga jämställdhetspolitiska delmål, även de nya, främst målet om jämställd 
utbildning. När det gäller målet om jämställd hälsa kan myndigheten bidra genom 
att granska elevhälsan. 
 
JÄMSTÄLLDHET PÅ ANDRA STÄLLEN I ÅRSREDOVISNINGEN 

Förekommer i liten utstäckning (tre textstycken som nämner jämställdhet). 

 

Svenska EFS-rådet  
AVSNITT OM JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING   

Programperioden 2014–2020 genomför vi med fokus på att de horisontella 
principerna - jämställdhet, icke-diskriminering, tillgänglighet och ekologisk 
hållbarhet - integreras i alla delar av programkedjan. I enlighet med 
regeringsuppdraget tog vi 2015 fram en handlingsplan för arbetet med 
jämställdhetsintegrering. Arbetet genomför vi i tre huvudsakliga delar: 

 Jämställdhet integreras i det dagliga arbetet med att förvalta fonderna 

 Våra styr- och stöddokument jämställdhetsintegreras. 

 Projekt och andra insatser som får stöd från Socialfonden 

jämställdhetsintegreras i syfte att bidra till en jämställd arbetsmarknad. 
Under året har flera aktiviteter genomförts utifrån handlingsplanens mål- och 
aktivitetslista. 
 
Integrering av jämställdhet och icke-diskriminering i det dagliga arbetet  
Vi har med stöd av ESI-support genomfört en rad aktiviteter för att stärka vår 
interna kompetens och kunskap om jämställdhetsintegrering. För att skapa en 
utgångspunkt för att följa arbetet med jämställdhetsintegrering och de övriga 
horisontella principerna har en 0-basmäting genomförts. Mätningen omfattade 
övervakningskommittén, SFP, projekt och våra olika enheter. 
 
Myndighetens styr- och stöddokument är jämställdhetsintegrerade 
Med utgångspunkt från vår styrmodell görs fördjupad uppföljning av 
kärnprocesserna – utlysning, beslut och uppföljning – två gånger per år. En viktig 
del av granskningen är att följa hur jämställdhet har blivit integrerat i beredningen 
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och beslut om stöd och i projektuppföljningen. Under 2016 har vi har tagit fram 
en ny modell för verksamhetsplanering. Verksamhetsplanen för 2017–2019 
tydliggör att vi ska arbeta aktivt för att bryta den könssegregerade 
arbetsmarknaden. Särskilt fokus kommer vi att rikta mot utlandsfödda kvinnor 
som är lågt representerade både på arbetsmarknaden och i arbetskraften. 
 
Med stöd av ESI-support har vi utvecklat bedömningskriterierna för jämställdhet. 
Programrelaterade styr- och stöddokument har också jämställdhetsintegreras. 
Beträffande handlingsplanens aktivitetsindikatorer har 2 205 arbetslösa kvinnor 
och 3 334 arbetslösa män deltagit i projekt inom programområde 2. För gruppen 
arbetslösa utomeuropeiskt födda projektdeltagare hade 719 kvinnor och 1 053 
män deltagit i projekt inom programområde 2. För övriga aktivitets- och 
resultatindikatorer har mätningar inte genomförts under 2016. Resultatet pekar 
mot att mer insatser behöver göras om en jämnare fördelning mellan insatser för 
respektive kön inom socialfondsinsatserna ska uppnås. 
 
Projektverksamhet 
Organisationer som tilldelats projektmedel har kunskap om 
jämställdhetsintegrering och tillämpar den i projekten så att de bidrar till en 
jämställd arbetsmarknad. Uppföljningen av jämställdhetsintegreringen visar att 
perspektivet har beaktats i ansökningar som beviljats stöd. Projektuppföljningen 
pekar också på att projekten i varierande grad arbetar med att integrera 
jämställdhetsperspektivet i sina genomförandefaser. ESI-support har genomfört 
workshops, informationsinsatser och lärnätverk. Deras helpdesk har svarat på 
drygt 150 frågor från stödsökande/projekt om de horisontella kriterierna. Likaså 
har ett fördjupat stöd riktats till ett utvalt strategiskt projekt på temat att bryta 
könssegregeringen och att verka för fler heltidstjänster. 
 
GENOMFÖRDA AKTIVITETER  

o Har genomfört en 0-basmätning för att skapa en utgångspunkt för att följa 
arbetet med jämställdhetsintegrering. 

o Tagit fram en ny modell för verksamhetsplanering. 
o Fördjupad uppföljning av kärnprocesserna, utlysning, beslut och 

uppföljning för att följa hur jämställdhet har blivit integrerat i 
beredningen. 

o Bedömningskriterierna för jämställdhet har utvecklats. 
o Programrelaterade styr- och stöddokument har jämställdhetsintegreras. 
o ESI-support har genomfört workshops, informationsinsatser och 

lärnätverk. 
o Gett fördjupat stöd till ett utvalt strategiskt projekt på temat att bryta 

könssegregeringen på arbetsmarknaden och att verka för fler 
heltidstjänster. 
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o Uppföljning av projektmedel. 
 
RESULTAT  

Uppföljning av projektmedel. Uppföljningen av jämställdhetsintegreringen visar 
att perspektivet har beaktats i ansökningar som beviljats stöd. 
Projektuppföljningen pekar också på att projekten i varierande grad arbetar med 
att integrera jämställdhetsperspektivet i sina genomförandefaser. 
 
SAMHÄLLSNYTTA UTAV ARBETET MED JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING  

Bryta könssegregeringen på arbetsmarknaden. 

 
ANKYTNING TILL DE JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅLEN  

Genomförda aktiviteter knyts inte på något tydligt sätt till det 
jämställdhetspolitiska målen men myndigheten uppger att 
jämställdhetsintegreringen syftar till att nå en jämställd arbetsmarknad.  
 
JÄMSTÄLLDHET PÅ ANDRA STÄLLEN I ÅRSREDOVISNINGEN 

Det förekommer sex textstycken som nämner jämställdhet. 

 

Tillväxtanalys  
AVSNITT OM JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING   

I regleringsbrevet för 2015 fick Tillväxtanalys i uppdrag att ta fram en plan för 
utveckling av arbetet med jämställdhetsintegrering i verksamheten. Planen 
redovisades i november 2015. Redovisning av åtgärder och resultat ska göras i 
årsredovisningen under åren 2016–2018. Tre utvecklingsområden identifierades 
för de kommande tre åren: kunskap, arbetssätt och kommunikation. 

 
Under 2016 har en arbetsgrupp bildats och ledningsgruppen har valt ut ett antal 
projekt som under 2017 ska integrera jämställdhetsperspektivet i sitt arbete i syfte 
att ta fram modeller och exempel på arbetssätt. Erfarenheterna från projekten ska 
spridas i organisationen och ge inspel till arbetet att utveckla organisationens 
former för ett jämställdhetsintegrerat arbetssätt. Under året har även riktlinjer för 
normmedveten kommunikation tagits fram och medarbetare i arbetsgruppen har 
deltagit i aktiviteter som anordnats av Nationella sekretariatet för genusforskning. 
Vid två tillfällen under året har utbildningsinsatser gjorts för all personal. Under 
våren hölls ett seminarium för alla medarbetare om normkritisk granskning av 
bilder och under hösten en halvdagsutbildning om jämställd-hetsintegrering. 
Detta för att ge alla en likartad plattform för arbetet. Tillväxtanalys har också 
sedan 2013 ett pågående regeringsuppdrag med inriktning mot en jämställdhets-
politisk satsning ”Utvärdering av programmet kvinnors företagande”. Uppdraget 
delredovisas årligen och en slutrapport ska lämnas i december 2018. Under 2016 
publicerades ”Främja kvinnors företagande – utvärdering av affärsutveckling för aktiva 
företag” (PM 2016:15) och ”Främja kvinnors företagande – utvärdering av insatser inom 
Entreprenörskap vid universitet och högskola” (PM 2016:16). 
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GENOMFÖRDA AKTIVITETER  

o Under 2016 har en arbetsgrupp bildats. 
o och ledningsgruppen har valt ut ett antal projekt som under 2017 ska 

integrera jämställdhetsperspektivet i sitt arbete i syfte att ta fram modeller 
och exempel på arbetssätt. 

o Under året har även riktlinjer för normmedveten kommunikation tagits 
fram. 

o Medarbetare i arbetsgruppen har deltagit i aktiviteter som anordnats av 
Nationella sekretariatet för genusforskning. 

o Vid två tillfällen under året har utbildningsinsatser gjorts för all personal. 
Under våren hölls ett seminarium för alla medarbetare om normkritisk 
granskning av bilder och under hösten en halvdagsutbildning om 
jämställdhetsintegrering. 

o Två PM om att främja kvinnors företagande. 
 
RESULTAT  

Inga specifika resultat beskrivs i avsnittet om jämställdhetsintegrering.  
 
SAMHÄLLSNYTTA UTAV ARBETET MED JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING  

Ingen samhällsnytta beskrivs i avsnittet om jämställdhetsintegrering. 

 
ANKYTNING TILL DE JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅLEN  

Genomförda aktiviteter och resultat kopplas inte ihop med de 
jämställdhetspolitiska målen. 
 
JÄMSTÄLLDHET PÅ ANDRA STÄLLEN I ÅRSREDOVISNINGEN 

Förekommer ingen text om jämställdhet någon annanstans i årsredovisningen. 

 

Tillväxtverket 
AVSNITT OM JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING   

Det finns inget samlat avsnitt om jämställdhetsintegrering årsredovisningen. 
Däremot finns skrivningar om jämställdhet i avsnitten ”öppet näringsliv”, 
”jämställd regional tillväxt”, ”resurscentra för kvinnor” (ett särskilt 
regeringsuppdrag) ”jämställd regional tillväxt” (ett särskilt regeringsuppdrag), ” 
”De 8 regionala strukturfondsprogrammen”, ”bedömning”, ”Vårt arbete för ökad 
mångfald- och jämställdhet” och ”resultat 2016”. Nedan återges dessa avsnitt 
utom de som rör ”resurscentra för kvinnor” samt ”jämställd regional tillväxt” 
eftersom myndigheten uppger att detta är särskilda regeringsuppdrag. 
Öppet näringsliv 
Företagandet behöver bli relevant som sysselsättning för bredare grupper av 
människor som utifrån olika erfarenheter kan förverkliga affärsidéer. En mångfald 
av människor som driver olika sorters företag ger stärkt innovationsförmåga och 
konkurrenskraft. Vi arbetar för att hela befolkningens kompetens, företagsamhet 



 
 

 

85 

  

och erfarenheter tas tillvara. Tillväxtverkets mångfaldsarbete handlar om 
jämställdhet mellan kvinnor och män i tillväxtarbetet, om företagande bland 
nyanlända, och om nya företagsformer som kan öka mångfalden i näringslivet t ex 
kooperativa företag och arbetsintegrerande sociala företag. 

 
De 8 regionala strukturfondsprogrammen 
De europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna) är de främsta 
verktygen för att förverkliga EU:s långsiktiga tillväxt och sysselsättningsstrategi.  
För att förstärka det regionala inflytandet har Sverige valt att även 2014- 2020 ha 8 
regionala strukturfondsprogram.  Projektportföljen bestod främst av projekt som 
syftar till att stärka företagens konkurrenskraft, medan antalet projekt med inslag 
av integration och koldioxidsnålekonomi var begränsat. Tillväxtverket 
genomförde därför särskilda insatser för att stärka inslagen av integration och 
koldioxidsnålekonomi inför framtida utlysningar. Vidare har vi aktivt jobbat med 
att åstadkomma ett större fokus på insatser för de horisontella kriterierna, främst 
jämställdhet samt integration och mångfald. 

Vårt arbete för ökad mångfald- och jämställdhet 

Tillväxtverket ska verka för ekonomisk förnyelse och omvandling och behöver 
därför nå ut till breda grupper av människor, branscher och företagsformer som 
med olika infallsvinklar kan vara med och utveckla affärsområden och svenskt 
näringsliv. 

Ledningen slog 2015 fast följande utgångspunkter för myndighetens 
mångfaldsarbete: 

o Mångfald är en strategisk fråga och en förutsättning för att myndigheten 
ska kunna verka för ekonomisk omvandling och förnyelse; 

o Syftet med mångfaldsuppföljningen är att kvalitetssäkra myndighetens 
processer och identifiera utvecklingsbehov; 

o Resultatet för myndigheten som helhet bör ligga i linje med 
riksgenomsnittet för företagsledares bakgrund men relateras till de 
uppdrag myndigheten har. 
 

Tillväxtverkets mångfaldsarbete förs inom tre huvudområden: 

o integrering av mångfaldsaspekter i våra kärnprocesser, till exempel i 
utveckling av insatser och bedömning av ansökningar om stöd och medel; 
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o särskilda satsningar som syftar till att främja ett diversifierat och öppet 
näringsliv, genom insatser som är riktade till såväl företag som 
företagsfrämjande aktörer; 

o mångfaldsarbete med fokus på vår egen kompetensförsörjning. 

Mångfaldsarbetet 2016 
På verksövergripande nivå genomfördes följande åtgärder under 2016: 

o Vi tog fram en mångfaldsrapport för 2015 som omfattade 
verksövergripande resultat och åtgärder samt analyser på insatsnivå. 

o Ledningsgruppen diskuterade 2015 års resultat och fattade beslut om 
uppdaterade riktlinjer för förbättrad uppföljning, utbildning av 
handläggare kopplat till bedömning av ansökan samt utökad dialog med 
uppdragsgivare. 

o Vi integrerade riktlinjer för mångfaldsaspekter i Nytta, som är en metod 
och ett verktyg för uppföljningar och utvärderingar i utvecklingen av nya 
insatser. 

o Vi erbjöd handläggare utbildning i att använda mångfaldsuppdelad statistik 
i uppföljningar och utvärderingar av insatser. 

o Vårt mångfaldsarbete ingick som en del av utbildningen av nyanställda. 
o Medarbetarna har haft en stödperson som de kunnat vända sig för att få 

stöd i uppföljningar, utvärderingar och åtgärder på insatsnivå. 

År 2015 konstaterade vi att vi behövde förbättra och systematisera insamlingen av 
organisationsnummer och deltagaruppgifter. Detta arbete omfattar 
förutsättningarna för uppföljning generellt och drevs under året av enheten 
Analys. 

Resultat 2016 
Vi använder två huvudindikatorer för att följa integreringen av mångfald i våra 
kärnprocesser: 

o Krav på sökande: andel av beviljade ansökningar som integrerat mångfald 
och jämställdhet i planering, genomförande och uppföljning. 

o Fördelning av stöd: fördelning av beviljade stöd till existerande och 
potentiella företagare utifrån kön, ålder och bakgrund. 

Mångfaldsuppföljningen omfattar samtliga programsatta insatser. Alla insatser ska 
analysera och beskriva hur man arbetar med mångfald och jämställdhet. Den 
statistiska uppföljningen är baserad på organisations- och personnummer men 
omfattar endast insatser där företag eller potentiella företagare är slutmottagare av 
stöd. Stödet kan komma direkt från Tillväxtverket eller via någon intermediär. 
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Årsrapporten för 2015 omfattar inte ERUF då det inte var möjligt att få ut 
organisationsnummer ur Nyps 2020. 

År 2016 var det 48 procent av de projekt som beviljades medel som integrerade 
jämställdhet (aktivt eller delvis i planering, genomförande och uppföljning) i sina 
projekt. Motsvarande andel som integrerade mångfald på samma vis var 53 
procent. Siffrorna avser nationella medel.  

GENOMFÖRDA AKTIVITETER  

o Tillväxtverket har genomfört särskilda insatser för att stärka inslagen av 
integration och koldioxidsnålekonomi inför framtida utlysningar i de 
regionala strukturprogrammen samt arbetet aktivt med att åstadkomma ett 
större fokus på insatser för de horisontella kriterierna, främst jämställdhet 
samt integration och mångfald. 

o Vi tog fram en mångfaldsrapport för 2015 som omfattade 
verksövergripande resultat och åtgärder samt analyser på insatsnivå. 

o Ledningsgruppen diskuterade 2015 års resultat och fattade beslut om 
uppdaterade riktlinjer för förbättrad uppföljning, utbildning av 
handläggare kopplat till bedömning av ansökan samt utökad dialog med 
uppdragsgivare. 

o Vi integrerade riktlinjer för mångfaldsaspekter i Nytta, som är en metod 
och ett verktyg för uppföljningar och utvärderingar i utvecklingen av nya 
insatser. 

o Vi erbjöd handläggare utbildning i att använda mångfaldsuppdelad statistik 
i uppföljningar och utvärderingar av insatser. 

o Vårt mångfaldsarbete ingick som en del av utbildningen av nyanställda. 
o Medarbetarna har haft en stödperson som de kunnat vända sig för att få 

stöd i uppföljningar, utvärderingar och åtgärder på insatsnivå 

RESULTAT  

År 2016 var det 48 procent av de projekt som beviljades medel som integrerade 
jämställdhet (aktivt eller delvis i planering, genomförande och uppföljning) i sina 
projekt. Motsvarande andel som integrerade mångfald på samma vis var 53 
procent. Siffrorna avser nationella medel. 
 
SAMHÄLLSNYTTA UTAV ARBETET MED JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING  

Tillväxtverkets mångfaldsarbete handlar om jämställdhet mellan kvinnor och män 
i tillväxtarbetet, om företagande bland nyanlända, och om nya företagsformer som 
kan öka mångfalden i näringslivet t ex kooperativa företag och arbetsintegrerande 
sociala företag.  
Tillväxtverket ska verka för ekonomisk förnyelse och omvandling och behöver 
därför nå ut till breda grupper av människor, branscher och företagsformer som 
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med olika infallsvinklar kan vara med och utveckla affärsområden och svenskt 
näringsliv 

 
ANKYTNING TILL DE JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅLEN  

Genomförda aktiviteter och resultat kopplas inte ihop med de 
jämställdhetspolitiska målen. 

 
JÄMSTÄLLDHET PÅ ANDRA STÄLLEN I ÅRSREDOVISNINGEN 

Förekommer i textstycken om resurscentra för kvinnor och jämställd regional 
tillväxt.  

 

Universitetskanslersämbetet  
AVSNITT OM JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING   

– uppgift enligt 6 § instruktionen  
 
UKÄ ska integrera ett jämställdhetsperspektiv i all sin verksamhet.  
Ämbetet arbetar sedan länge med det i rekryteringsarbetet av ordförande och 
bedömare i sakkunniggrupperna för utvärderingar, examenstillståndsprövningar 
och uppföljningar. Tabellen nedan redovisar könsfördelningen i de 
bedömargrupper som medverkat i myndighetens granskningar. 
 

Fördelning av kvinnor och män i 

bedömargrupper och bland ordföranden 

och bedömare 2016 (antal och procent)                        

 

 
 
                        

                          Kvinnor Män 
                       Antal                 Procent             Antal  Procent  
Ordförande 
pilotutvärderingar 
forskarnivå  

3  43  4  57  

Bedömare 
pilotutvärderingar 
forskarnivå  

20  33  41  67  

Bedömare 
examenstillståndsp
rövningar*  

21  57  16  43  

Uppföljningar*  25  74  9  26  
Totalt  69  50  70  50  

*I examenstillståndsprövningar och uppföljningar utses inte alltid ordföranden. 

Ett annat sätt att integrera ett jämställdhetsperspektiv i verksamheten är att all 
individbaserad statistik som samlas in av UKÄ redovisas uppdelat på kvinnor och 
män, och statistiken kommenteras ofta just utifrån skillnader eller likheter mellan 
könen. I många av UKÄ:s rapporter och analyser har också gjorts särskilda 
fördjupningar kring jämställdhetsperspektivet, särskilt de som rör etablering och 
arbetsmarknadsutsikter samt nybörjare och regional rekrytering.  
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Sedan 2015 ingår Universitetskanslersämbetet i regeringens satsning på 
jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM. Det innebär att UKÄ i 
regleringsbrevet för 2015 fick i uppdrag att redovisa en plan för hur myndigheten 
avsåg att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering. Syftet är att verksamheten 
ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. I uppdraget ingår också att 
redovisa åtgärder och resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering i 
myndighetens årsredovisningar för åren 2016-2018.  
 
Under 2015 togs således en plan för jämställdhetsintegrering på 
Universitetskanslersämbetet för 2016-2018 fram. UKÄ:s ledningsgrupp har det 
övergripande ansvaret för att utvecklingsarbetet med jämställdhetsintegrering 
genomförs som planerat. 
 
Åtgärder/aktiviteter  
JiM-uppdraget innebär att UKÄ under 2016 har intensifierat sitt arbete med 
jämställdhetsintegrering. UKÄ inriktar arbetet på myndighetens externt riktade 
verksamhet inom ramen för kärnuppdragen. Dessutom sker i enlighet med 
uppdraget ett utvecklingsarbete för att i högre grad än tidigare 
jämställdhetsintegrera myndighetens styrprocesser, det vill säga 
verksamhetsplaneringen och verksamhetsuppföljningen.  
 
Kvalitetssäkring  
Under 2016 togs en projektplan fram för utvärderingsavdelningens arbete med 
jämställdhetsintegrering. Den innehåller mål, aktiviteter och indikatorer att följa 
upp för kvalitetssäkringsområdet. Detta har bland annat resulterat i att 
vägledningarna för de olika komponenterna nu inkluderar ett 
jämställdhetsperspektiv som lärosätena ska beakta i granskningarna. Under slutet 
av 2016 genomfördes en utbildningsinsats för UKÄ:s utvärderingsavdelning om 
inkluderande grupparbete med särskilt fokus på jämställdhet och 
intervjusituationer.  
 
Under året har en översyn av handböcker och manualer för att integrera ett 
jämställdhetsperspektiv inletts. Dessutom har utbildningar av bedömare tagits 
fram som syftar till att ge bedömare grundläggande kunskap om jämställdhet och 
ojämställdhet med särskilt fokus på möten och intervjutillfällen.  
 
Granskning av effektivitet, uppföljning, officiell statistik  
Ett jämställdhetsperspektiv ska regelmässigt beaktas i arbetet med 
regeringsuppdrag och egeninitierade projekt inom ramen för arbetet med analys- 
och uppföljningsuppdraget, liksom i arbetet med den officiella statistiken. Under 
2016 har det exempelvis skett i arbetet med regeringsuppdraget om 
förutsättningar för studentinflytandet efter kårobligatoriets avskaffande. Även 
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inom ramen för uppdraget att utvärdera försöksverksamhet med kompletterande 
pedagogisk utbildning finns ett jämställdhetsperspektiv med.  
 
Vidare har övergången till högre utbildning analyserats ur ett genusperspektiv i 
olika studier och statistiska analyser som UKÄ gjort under året, på ett mer 
genomgripande sätt än tidigare. Det gäller exempelvis rapporten Färre påbörjar 
högre utbildning – Rekrytering till högre utbildning från Sveriges län och 
kommuner (Statistisk analys), och rapporten Kvinnor och män i högskolan 
(Rapport 2016:16). En viktig jämställdhetsfråga för högre utbildning som också 
belystes i denna rapport var frågan om könsbundna studieval. I samband med att 
rapporten publicerades arrangerade UKÄ ett frukostseminarium med 
paneldiskussion och medverkan av ministern för högre utbildning och forskning, 
för att uppmärksamma frågor om jämställdhet inom högre utbildning ytterligare.  
 
I årsrapporten, där UKÄ årligen redovisar sammanfattande analyser över 
utvecklingen av verksamheten vid universitet och högskolor, integrerades 2016 ett 
jämställdhetsperspektiv i än högre utsträckning än tidigare, och avsikten är att det 
ska ske även fortsättningsvis. 
 
Tillsyn  
I november 2016 arrangerade UKÄ i samverkan med Nationella sekretariatet för 
genusforskning en erfarenhetsträff och ett kunskapsutbyte för tillsynsmyndigheter 
om jämställdhetsintegrering av tillsynsverksamhet. Företrädare för tolv 
myndigheter deltog. Erfarenhetsutbytet gav inspel till det utvecklingsarbete som 
har inletts på UKÄ under 2016 angående hur frågor om jämställdhet kan ställas 
vid lärosätestillsyn och inom ramen för de tillsynsprojekt som genomförs.  
 
Kommunikation  
Under 2016 har ett utvecklingsarbete inletts i samband med att en ny extern 
webbplats har arbetats fram som lanseras i början av 2017, i syfte att integrera ett 
jämställdhetsperspektiv i vårt sätt att kommunicera via webben, både vad gäller 
bild och text. Hela kommunikationsavdelningen har genomgått en utbildning i 
normkritisk kommunikation. Arbetet med en ny kommunikationsplattform för 
UKÄ har också inletts, vilket innebär att konkreta åtgärder för hur ett 
jämställdhetsperspektiv integreras i all vår externa kommunikation tas fram. 
Utvecklingsarbetet fortsätter under 2017.  
 
Styrprocesser  
Sedan tidigare har UKÄ beskrivit i verksamhetsplanen hur ett 
jämställdhetsperspektiv integreras i de olika verksamheterna. Under 2016 har 
rutinerna för hur ett jämställdhetsperspektiv ska integreras i myndighetens olika 
uppdrag och verksamheter utvecklats. Samordnaren för UKÄ:s arbete med 
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jämställdhetsintegrering deltar i ledningsgruppens verksamhetsplanering. 
Avdelningscheferna kan också vända sig till samordnaren för att få stöd i hur 
aktiviteterna på den egna avdelningen bör eller kan jämställdhetsintegreras.  
Under 2016 inleddes också ett arbete för att utveckla tydligare rutiner för den 
löpande och den årliga uppföljningen gällande hur jämställdhet beaktas i de olika 
verksamheterna. Vidare har en översyn av myndighetens olika mallar för 
projektplaner inletts, som kommer att resultera i tydligare rutiner för hur ett 
jämställdhetsperspektiv ska integreras i de olika projekten, inklusive förbättrat 
stöd till projektledare och rutiner för uppföljning.  
 
Under 2016 har ett arbete pågått med att ta fram en 
kompetensförsörjningsstrategi för UKÄ (se även under kompetensförsörjning). I 
denna strategi har ett jämställdhetsperspektiv integrerats. Det handlar i första 
hand om att reflektera över på vilka sätt ett jämställdhetsperspektiv kan anläggas 
på de olika insatserna som har identifierats som viktiga för att UKÄ ska ha den 
kompetens som myndigheten behöver, men också om att identifiera vilka 
kompetensutvecklande insatser som krävs gällande jämställdhetsintegrering.  
 
Övrigt  
Representanter för UKÄ har deltagit vid samtliga tillfällen då Nationella 
sekretariatet för genusforskning har arrangerat nätverksträffar och 
erfarenhetsutbyten för JiM-myndigheter under 2016. UKÄ deltar också i de 
möten som hålls i nätverket för JiM-myndigheter med uppdrag inom högskolan. 
 
GENOMFÖRDA AKTIVITETER  

o Individbaserad statistik redovisas uppdelat på kvinnor och män. 
o Beaktande av jämställdhetsperspektiv vid rekrytering till 

beredningsgrupper. 
o Särskilda fördjupningar i jämställdhetsperspektivet i många av UKÄ:s 

rapporter. 
 
Under Kvalitetssäkring 

o Under 2016 togs en projektplan fram för utvärderingsavdelningens arbete 
med jämställdhetsintegrering. 

o Under slutet av 2016 genomfördes en utbildningsinsats för UKÄ:s 
utvärderingsavdelning om inkluderande grupparbete med särskilt fokus på 
jämställdhet och intervjusituationer. 

o Under året har en översyn av handböcker och manualer för att integrera 
ett jämställdhetsperspektiv inletts. 

o Utbildningar av bedömare tagits fram som syftar till att ge bedömare 
grundläggande kunskap om jämställdhet och ojämställdhet med särskilt 
fokus på möten och intervjutillfällen. 
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Under Granskning av effektivitet, uppföljning, officiell statistik.  

o Övergången till högre utbildning har analyserats ur ett genusperspektiv i 
olika studier och statistiska analyser som UKÄ gjort under året. 

o Frukostseminarium med paneldiskussion och medverkan av ministern för 
högre utbildning och forskning i samband med att rapporten Kvinnor och 
män i högskolan (Rapport 2016:16) släpptes. 

o I årsrapporten integrerades ett jämställdhetsperspektiv i högre 
utsträckning än tidigare. 

 
Under Tillsyn  

o UKÄ arrangerade, i samverkan med Nationella sekretariatet för 
genusforskning, en erfarenhetsträff och ett kunskapsutbyte för 
tillsynsmyndigheter om jämställdhetsintegrering av tillsynsverksamhet.  

 
Under kommunikation  

o Inlett utvecklingsarbete för en ny webbplats i syfte att integrera ett 
jämställdhetsperspektiv i kommunikation på web.  

o Hela kommunikationsavdelningen har genomgått en utbildning i 
normkritisk kommunikation. 

o Arbetet med en ny kommunikationsplattform för UKÄ har inletts.  
 
Under Styrprocesser 

o Under 2016 har rutinerna för hur ett jämställdhetsperspektiv ska 
integreras i myndighetens olika uppdrag och verksamheter utvecklats. 

o Utvecklat tydligare rutiner för den löpande och årliga verksamheten 
uppföljningen gällande hur jämställdhet beaktas i de olika 
verksamhetsplanerna, översyn av myndigheternas olika mallar för 
projektplaner har inletts.  

o Integrerat ett jämställdhetsperspektiv i kompetensförsörjningsstrategin.  
o Samordnaren för UKÄ:s arbete med jämställdhetsintegrering deltar i 

ledningsgruppens verksamhetsplanering. 
 
Under Övrigt 

o Representanter för UKÄ har deltagit vid samtliga tillfällen då Nationella 
sekretariatet för genusforskning har arrangerat nätverksträffar och 
erfarenhetsutbyten.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

93 

  

RESULTAT  

o Under 2016 togs en projektplan fram för utvärderingsavdelningens arbete 
med jämställdhetsintegrering. Detta har bland annat resulterat i att 
vägledningarna för de olika komponenterna nu inkluderar ett 
jämställdhetsperspektiv som lärosätena ska beakta i granskningarna. 

o Utbildningar har gett bedömare grundläggande kunskaper. 
o Individbaserad statistik redovisas uppdelat på kvinnor och män. 

 
SAMHÄLLSNYTTA UTAV ARBETET MED JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING  

o Uppmärksamma frågor om jämställdhet inom högre utbildning. 

 
ANKYTNING TILL DE JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅLEN  

Genomförda aktiviteter och resultat kopplas inte ihop med de 
jämställdhetspolitiska målen men i texten framgår dock att könsbundna studieval 
är en fråga de har arbetat med. 
 
JÄMSTÄLLDHET PÅ ANDRA STÄLLEN I ÅRSREDOVISNINGEN 

Förekommer i liten utstäckning. Ett textstycke som nämner 
jämställdhetsintegrering. 

 

Universitets- och högskolerådet  
AVSNITT OM JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING   

Regeringen har i regleringsbrevet för 2016 gett UHR i uppdrag att 
jämställdhetsintegrera sin kärnverksamhet. Uppdraget skall utföras 2015-2018 och 
avrapporteras såväl separat som i årsredovisningen. Arbetet har löpt på som 
planerat under 2016. Bland annat har samtliga policy- och styrdokument på 
myndigheten setts över med fokus på jämställdhet och mångfald. Slutredovisning 
ska göras senast den 22 februari 2018.  
 
Under året har flera av myndighetens webbplatser setts över i syfte att säkerställa 
att bildval och tilltal inte är alltför könsstereotypa med hjälp av fotograf med 
särskild kompetens inom området. Webbplatserna som sågs över är Uhr.se, 
Studera.nu och Utbyten.se. Resultatet var relativt bra. Men viss justering har 
genomförts för att korrigera de snedbalanser som fanns.  
 
En granskning utifrån jämställdhetsperspektiv har också gjorts av bilder och texter 
som används i arbetet med information om internationellt utbyte och samarbete. 
Som en del i arbetet med jämställdhetsintegrering har UHR säkerställt att statistik 
uppdelat på kön kan tas fram ur bedömningsverksamhetens ären-
dehanteringssystem. Detta möjliggör att under 2017 kunna göra analyser av 
handläggningstid och utfall av bedömningar utifrån kön. 
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UHR har under 2016 påbörjat ett arbete med att undersöka om 
informationsmöten och konferenser verkligen inkluderar alla grupper avseende 
tilltal, bildval, fysiska förutsättningar i lokaler. Resultatet kommer att presenteras 
under 2017 och arbetet kommer också att fortsätta. 
 
Myndighetens chefer har under året fått utbildning i jämställdhet och mångfald. I 
UHR:s introduktionsutbildning för nyanställda ingår avsnitt om jämställdhet och 
mångfald och under året har utbildningen genomlysts utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv. 
 
Under året har UHR sett över om och på vilket sätt antagningsstatistiken behöver 
anpassas med anledning av uppdraget att jämställdhetsintegrera myndighetens 
kärnverksamhet. Åtgärderna genomförs under 2017. 
 
Under året har UHR också sett över möjligheterna att undersöka hur contact 
center (CC), bemöter de sökande. I syfte att undersöka om bemötandet påverkas 
av kön, brytning eller namn har en enkät genomförts. Resultatet kommer att 
presenteras under 2017.”  
 
GENOMFÖRDA AKTIVITETER  

o Under året har flera av myndighetens webbplatser setts över i syfte att 
säkerställa att bildval och tilltal inte är alltför könsstereotypa med hjälp av 
fotograf med särskild kompetens inom området. Webbplatserna som sågs 
över är Uhr.se, Studera.nu och Utbyten.se. 

o En granskning utifrån jämställdhetsperspektiv har också gjorts av bilder 
och texter som används i arbetet med information om internationellt 
utbyte och samarbete. 

o Som en del i arbetet med jämställdhetsintegrering har UHR säkerställt att 
statistik uppdelat på kön kan tas fram ur bedömningsverksamhetens ären-
dehanteringssystem. 

o UHR har under 2016 påbörjat ett arbete med att undersöka om 
informationsmöten och konferenser verkligen inkluderar alla grupper 
avseende tilltal, bildval, fysiska förutsättningar i lokaler. 

o kommer att presenteras under 2017 och arbetet kommer också att 
fortsätta. 

o Myndighetens chefer har under året fått utbildning i jämställdhet och 
mångfald.  

o I UHR:s introduktionsutbildning för nyanställda ingår avsnitt om 
jämställdhet och mångfald och under året har utbildningen genomlysts 
utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 
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o Under året har UHR sett över om och på vilket sätt antagningsstatistiken 
behöver anpassas med anledning av uppdraget att jämställdhetsintegrera 
myndighetens kärnverksamhet 

o Under året har UHR också sett över möjligheterna att undersöka hur 
contact center (CC), bemöter de sökande. 

 
RESULTAT  

 
o I UHR:s introduktionsutbildning för nyanställda ingår avsnitt om 

jämställdhet och mångfald. 
 

UHR nämner i övrigt inga resultat men listar några aktiviteter där de säger att 
resultaten kommer att kommer synas under 2017.  
 

o Tagit fram statistik - Detta möjliggör att under 2017 kunna göra analyser 
av handläggningstid och utfall av bedömningar utifrån kön. 

o Inkluderande informationsmöten och konferenser - Resultatet kommer att 
presenteras under 2017 och arbetet kommer också att fortsätta. 

o Contact center (CC) - Resultatet kommer att presenteras under 2017. 
 
SAMHÄLLSNYTTA UTAV ARBETET MED JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING  

Ingen samhällsnytta beskrivs i avsnittet om jämställdhetsintegrering. 

 
ANKYTNING TILL DE JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅLEN  

Genomförda aktiviteter och resultat kopplas inte ihop med de 
jämställdhetspolitiska målen. 
 
JÄMSTÄLLDHET PÅ ANDRA STÄLLEN I ÅRSREDOVISNINGEN 

Förekommer inga andra stycken om jämställdhet än de redovisade ovan. 

 
Vetenskapsrådet  
AVSNITT OM JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING   

Vetenskapsrådet har ett större avsnitt som heter jämställdhet i sin årsredovisning 
och en underrubrik som specifikt berör jämställdhetsintegrering. Det är svårt att 
utifrån texten i årsredovisningen särskilja aktiviteter och resultat om 
Vetenskapsrådet ser som en del i jämställdhetsintegreringen från andra insatser på 
jämställdhetsområdet. Samtliga avsnitt som finns under det större avsnittet 
jämställdhet är därför inklippta nedan (i något fall i förkortad version).  
 
2.1.4 Jämställdhet 
Vetenskapsrådet ska, enligt sin instruktion, främja jämställdheten inom sitt 
verksamhetsområde. Myndigheten anser också att forskningen gagnas om både 
kvinnor och män deltar och bidrar med sin kompetens och sina erfarenheter. 



 
 

 

96 

  

Vetenskapsrådet har sedan 2003 en jämställdhetsstrategi som innehåller följande 
operationella mål: Vetenskapsrådet ska (i) ha en jämn könsfördelning i sina 
beredningsgrupper, (ii) verka för att andelen kvinnor och män bland dem som 
söker bidrag hos Vetenskapsrådet motsvarar andelen kvinnor och män bland de 
potentiellt sökande forskarna, (iii) ha samma beviljandegrad för kvinnor och män 
samt ha samma genomsnittliga storlek på bidragsbeloppen till kvinnor och män 
med hänsyn till forskningens karaktär och till stödformen, (iv) inkludera ett 
jämställdhetsperspektiv i varje analys och utvärdering där så ar möjligt samt (v) 
integrera jämställdhetsperspektivet i myndighetens externa kommunikation. 
 
Vetenskapsrådet analyserar fortlöpande jämställdheten i sitt forskningsstöd, och 
analyser publiceras regelbundet. Vidare studerar myndigheten den egna 
beredningsprocessen genom jämställdhetsobservationer vartannat år. Dessa 
analyser ger underlag för en ständigt pågående förbättring och kvalitetssäkring av 
processerna för fördelning av forskningsstöd. Arbetet har resulterat i jämnare 
beviljandegrader under senare år och jämnare genomsnittliga bidragsbelopp 
mellan kvinnor och män. Effekten av arbetet ar därmed i förlängningen att 
jämställdheten främjas aven på lärosätena. 
 
På uppdrag av regeringen gör Vetenskapsrådet en analys av svenska forskares 
framgång i att beviljas medel från Europeiska forskningsrådet, ERC. I denna är 
jämställdhetsperspektivet en viktig komponent. Analysen kommer att bli klar 
2017, men det framgår redan att när det gäller Advanced Grants har svenska 
kvinnor lägre beviljandegrad än genomsnittet och bara hälften så hög 
beviljandegrad som svenska män. Analysen kommer också att ge förslag på 
åtgärder för att främja kvinnliga svenska forskares framgång att erhålla medel från 
ERC. 

 
Könsfördelningen i vetenskapsrådets beredningsgrupper 
Inom naturvetenskap och teknikvetenskap är andelen kvinnor på lärosätena lägre 
än inom övriga vetenskapsområden. Det avspeglas också i en något lägre andel 
kvinnor i beredningsgrupperna inom naturvetenskap och teknikvetenskap. 
Samtidigt har andelen ökat successivt, från 22 procent då Vetenskapsrådet 
bildades år 2001, till 42 procent 2016, vilket brukar räknas som en acceptabelt 
jämn könsfördelning. Även inom övriga områden var könsfördelningen i 
beredningsgrupperna jämn, det vill saga minst 40 procent av varje kön. 
Fördelningen mellan kvinnor och män i beredningsgrupperna 2016 anges i tabell 
x, avsnitt 2.7. Totalt sett var 46 procent av ledamöterna kvinnor. 
 
Könsfördelningen bland de sökande hos vetenskapsrådet 
Andelen kvinnor och män som söker bidrag från Vetenskapsrådet är starkt 
beroende av könsfördelningen bland de potentiellt sökande forskarna. När det 
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gäller projektbidrag och etableringsbidrag är de potentiellt sökande i stort sett 
gruppen disputerade lärare och forskare inom akademin. Liksom tidigare år 
motsvarade andelen ansökningar från kvinnor 2016 i stort sett andelen kvinnor 
bland de potentiellt sökande forskarna (tabell b). Inom humaniora och 
samhällsvetenskap var andelen kvinnor bland de sökande och bland potentiellt 
sökande lika stor. Inom övriga ämnesområdena var andelen kvinnor bland de 
sökande något lägre än andelen kvinnor bland potentiellt sökande. Inom medicin 
och hälsa var skillnaden störst, men inom detta område bor jämförelsen göras 
med försiktighet eftersom sökande inom klinisk medicin inte alltid är anställda vid 
något lärosäte. Inom områdena medicin och hälsa samt naturvetenskap och 
teknikvetenskap bor också noteras att sökande till etableringsbidrag ingår i tabell 
b. 
 
Beviljandegrad och genomsnittlig bidragsstorlek 
Under denna rubrik redovisas beviljandegraden för Vetenskapsrådets olika 
forskningsstöd inom olika discipliner (JiM-stödets kommentar). Utfallet av 
Vetenskapsrådets forskningsstöd för kvinnor och män 2016 redovisas för de 
största stödformerna i avsnitt 2.1.2. Detaljerad information om ansökningar och 
utfallet för projektbidrag inom samtliga områden finns i tabellerna v-a och v-b 
(avsnitt 2.7). Figur 5 visar beviljandegraderna aren 2012–2016 för fria 
projektbidrag. 
 
Analyser av jämställdhet 
Under hösten genomfördes jämställdhetsobservationer i åtta beredningsgrupper. 
Observationerna beskrivs under avsnittet 2.4 Forskningspolitik. Jämställdheten i 
Vetenskapsrådets forskningsstöd följs upp löpnade. Uppföljningarna ar underlag 
för styrelse och ämnesråd i myndighetens jämställdhetsarbete. En mer utförlig 
analys kommer att genomföras 2017. 
 
Jämställdhetsintegrering 
I syfte att bidra till de jämställdhetspolitiska mål som riksdagen fastställt har 
Vetenskapsrådet och 59 andra myndigheter i uppdrag att arbeta med 
jämställdhetsintegrering av sin externa verksamhet. Universitet och högskolor har 
nu också fått ett jämställdhetsintegreringsuppdrag. I det följande beskrivs årets 
arbete enligt Vetenskapsrådets plan för jämställdhetsintegrering.  
 
Utbildning av beredningsgruppernas ledamöter i jämställdhet ingår i dag som en 
integrerad del av verksamheten. Inför granskningsarbetet lyfts jämställdhet fram i 
skriftliga beredningsinstruktioner, på beredningskonferenser samt i början av 
beredningsgruppsmötena. Jämställdhet är ett av de begrepp som understryks för 
att säkerställa beredningsgruppens opartiska bedömning av ansökningarna. Även 
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de medarbetare på Vetenskapsrådet som arbetar i beredningsprocessen utbildas i 
jämställdhet inför beredningsarbetets början. 
 
Under 2016 har en översyn inletts av jämställdheten i miljöstöd och 
excellenssatsningar som Vetenskapsrådet finansierar. En sammanställning och 
analys av könsuppdelad statistik över beviljandegrad, genomsnittligt beviljade 
belopp och över personal i ledande befattningar inom miljöstöd och 
excellenssatsningar har påbörjats. Arbetet rapporteras under 2018, och i samband 
med detta kommer också ett förslag till särskild hanteringsordning vid liknande 
framtida utlysningar att presenteras. 
 
En omvärldsutblick avseende jämställdhetsarbetet vid ett antal europeiska 
forskningsråd har tagits fram. Denna uppdaterar och kompletterar den tidigare 
översikten från 2014. Översikten beskriver mål och policys för, samt uppföljning 
av, jämställdhetsarbetet vid bland annat Europeiska forskningsrådet, Norges 
forskningsråd, RCUK i Storbritannien och NWO i Nederländerna. Se aven avsnitt 
2.4.1. 
 
De jämställdhetsobservationer som genomfördes under 2016 ingår också som en 
aktivitet i integreringsarbetet, se avsnitt 2.4 Forskningspolitik. En 
jämställdhetsanalys av Vetenskapsrådets externa kommunikation genomfördes av 
en extern konsult i slutet av året. Resultatet kommer att presenteras i början av 
2017. En liknande analys gjordes 2014. 
 
Vetenskapsrådet är väl medvetet om vikten av jämställdhet i fördelningen av talare 
vid seminarier och konferenser. Under hösten har en intern policy tagits fram för 
att säkerställa jämställdheten i de möten där myndigheten är arrangör eller 
medarrangör. 
 
För ansökningar om stöd till konferenser infördes hösten 2016 ett krav på jämn 
könsfördelning: minst 40 procent av inbjudna föredragshållare måste vara kvinnor 
och minst 40 procent måste vara män. 
 
Under 2015 tog Vetenskapsrådet initiativ till ett nätverk med myndigheter som 
har jämställdhetsintegreringsuppdrag och vars verksamhet berör universitet och 
högskolor. Medverkande ar Vetenskapsrådet, Forte, Formas, Vinnova, UHR, 
UKÄ, Sida, CSN och DO. Nätverket har träffats två gånger under 2016. 
 
En kartläggning har gjorts av könsfördelningen bland dem som använder 
nationella infrastrukturer respektive sitter i styrgrupper för sådana. En enkät 
sändes till 31 infrastrukturer, varav endast 15 svarade tillräckligt utförligt. 
Resultaten av enkäten har sammanställts, och andelen kvinnor/män bland 
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användarna har jämförts med andelen kvinnor/män på universitet och högskolor 
inom motsvarande områden. Utifrån sammanställningen kommer mål att 
formuleras för jämställdheten i nationella infrastrukturer. 
 
Jämställdheten bland dem som söker och beviljas bidrag inom internationell 
postdok bevakas fortlöpande och en analys kommer att tas fram under 2017. 
 
Två aktiviteter som innefattar vidareutveckling av könsuppdelad statistik skulle 
enligt plan ha utförts 2016, men kommer i stället att göras 2017. Det beror på 
förseningar i utvecklingen av vissa funktionaliteter i det nya ansökningssystemet 
Prisma. 
 
Vetenskapsrådet har deltagit i ett antal kommunikationsinsatser som rör 
jämställdhetsintegrering, se avsnittet nedan om samverkan inom 
jämställdhetsområdet. 
 
Samverkan inom jämställdhetsområdet 
Vetenskapsrådet, Forte, Formas och Vinnova har sedan 2001 en 
samverkansgrupp inom jämställdhetsområdet. Gruppen analyserar fortlöpande 
utfallet för kvinnor och män i de olika myndigheternas utlysningar och diskuterar 
möjliga åtgärder för att främja jämställdheten. 
 
Vetenskapsrådet har också, som beskrivits tidigare, initierat ett nätverk för 
myndigheter som har jämställdhetsintegreringsuppdrag och ansvarsområden som 
beror universitet och högskolor. 
 
Vetenskapsrådet har aktivt deltagit i jämställdhetsdebatten. Inom ramen för 
myndighetens jämställdhetsintegreringsuppdrag deltog exempelvis 
generaldirektören och rådsdirektören i en paneldebatt under Almedalsveckan. I 
november 2016 deltog en medarbetare i en paneldebatt om jämställdhet och 
forskningspolitik med bland annat ministern för högre utbildning och forskning. 
 
Medarbetare från myndigheten har medverkat i ett antal inslag i media, i 
konferenser och i seminarier om jämställdhet och jämställdhetsintegrering. 
Vetenskapsrådet har aven bjudits in till andra myndigheter och organisationer för 
att informera om sitt jämställdhetsarbete. De medarbetare som arbetar med 
jämställdhetsobservationer bjuds exempelvis regelbundet in till seminarier, 
konferenser etc. för att berätta om metoder och resultat. 
 
Vetenskapsrådet deltar också i det europeiska jämställdhetsarbetet, se avsnitt 2.4.5 
under rubriken Jämställdhet. Medarbetare från Vetenskapsrådet deltog också i ett 
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jämställdhetsseminarium i Sydafrika i december 2016, inom ett bilateralt 
samarbete mellan Sverige och Sydafrika. 
 
GENOMFÖRDA AKTIVITETER  

Under Jämställdhetsintegrering 
o Utbildning av beredningsgruppernas ledamöter i jämställdhet. 
o Inför granskningsarbetet lyfts jämställdhet fram i skriftliga 

beredningsinstruktioner, på beredningskonferenser samt i början av 
beredningsgruppsmötena. 

o Medarbetare på Vetenskapsrådet som arbetar i beredningsprocessen 
utbildas i jämställdhet inför beredningsarbetets början.  

o En översyn inletts av jämställdheten i miljöstöd och excellenssatsningar 
som Vetenskapsrådet finansierar.  

o En sammanställning och analys av könsuppdelad statistik över 
beviljandegrad, genomsnittligt beviljade belopp och över personal i 
ledande befattningar inom miljöstöd och excellenssatsningar har påbörjats. 

o En omvärldsutblick avseende jämställdhetsarbetet vid ett antal europeiska 
forskningsråd har tagits fram.  

o En jämställdhetsanalys av Vetenskapsrådets externa kommunikation 
genomfördes av en extern konsult i slutet av året. 

o Under hösten har en intern policy tagits fram för att säkerställa 
jämställdheten i de möten där myndigheten är arrangör eller medarrangör. 

o För ansökningar om stöd till konferenser infördes hösten 2016 ett krav på 
jämn könsfördelning: minst 40 procent av inbjudna föredragshållare måste 
vara kvinnor och minst 40 procent måste vara män. 

o Startat upp nätverk med myndigheter som har 
jämställdhetsintegreringsuppdrag; Forte; Formas, Vinnova, UHR, UKÄ, 
Sida, CSN och DO. 

 
Under Jämställdhet  

o På uppdrag av regeringen gör Vetenskapsrådet en analys av svenska 
forskares framgång i att beviljas medel från Europeiska forskningsrådet, 
ERC. 

o Könsfördelning i Vetenskapsrådets beredningsgrupper och bland de 
sökande hos vetenskapsrådet samt en analys av detta beskrivs i 
årsredovisningen.  

o Under hösten genomfördes jämställdhetsobservationer i åtta 
beredningsgrupper. 

o Vetenskapsrådet, Forte, Formas och Vinnova har sedan 2001 en 
samverkansgrupp inom jämställdhetsområdet. 
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o Aktivt deltagande i jämställdhetsdebatten. Inom ramen för myndighetens 
jämställdhetsintegreringsuppdrag deltog exempelvis generaldirektören och 
rådsdirektoren i en paneldebatt under Almedalsveckan. 

o Medarbetare från myndigheten har medverkat i ett antal inslag i media, i 
konferenser och i seminarier om jämställdhet och jämställdhetsintegrering. 

 
RESULTAT  

o Policy om jämn fördelning av talare vid seminarium och konferenser 
säkerställer jämställdheten i de möten där myndigheten är arrangör eller 
medarrangör. 

 
SAMHÄLLSNYTTA UTAV ARBETET MED JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING  

o Förnyelse främjas av att både kvinnor och män deltar i forskningen. 
o Opartiskt granskningsarbete och bedömande av ansökningar.  
o Fortlöpande analyser av jämställdheten i sitt forskningsstöd ger underlag 

för en ständigt pågående förbättring och kvalitetssäkring av processerna 
för fördelning av forskningsstöd. Arbetet har resulterat i jämnare 
beviljandegrader under senare år och jämnare genomsnittliga 
bidragsbelopp mellan kvinnor och män. Effekten av arbetet är därmed i 
förlängningen att jämställdheten främjas även på lärosätena. 

 
ANKYTNING TILL DE JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅLEN  

Genomförda aktiviteter och resultat kopplas inte specifikt ihop med de 
jämställdhetspolitiska målen men Vetenskapsrådet uppger att de arbetar med 
jämställdhetsintegrering i syfte att bidra till de jämställdhetspolitiska målen. 
 
JÄMSTÄLLDHET PÅ ANDRA STÄLLEN I ÅRSREDOVISNINGEN 

Förekommer i även i andra textstycken, i tabeller och i form av hänvisning till den 
del av årsredovisningen som har rubriken jämställdhet.  

 

Vinnova 
AVSNITT OM JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING   

Vinnova ska redovisa en plan för hur myndigheten avser utveckla arbetet med 
jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de 
jämställdhetspolitiska målen. 
 
Bakgrund 
Under 2015 fick Vinnova i uppdrag att ta fram en plan för hur myndigheten avser 
utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering så att verksamheten bidrar till att nå 
de jämställdhetspolitiska målen. Planen skulle beskriva hur jämställdhet kan 
integreras och bli en del av myndighetens ordinarie verksamhet. 
 
 



 
 

 

102 

  

Genomförande 
28 oktober 2015 redovisades uppdraget till Näringsdepartementet och 
Socialdepartementet. I planen beskrivs hur Vinnovas arbete med 
jämställdhetsintegrering avser att bidra till att nå det övergripande målet för 
svensk jämställdhetspolitik, det vill säga att kvinnor och män ska ha samma makt 
att forma samhället och sina egna liv. Planen fokuserar på vilka mål vi vill uppnå, 
hur vi planerar och utvecklar relevanta angreppssätt för att uppnå resultat, hur vi 
inför och tillämpar dessa angreppssätt på ett systematiskt sätt i verksamheten samt 
hur vi tänkt att utvärdera och förbättra tillämpade angreppssätt. I grunden handlar 
detta om en lärprocess och förändringsresa där ansvaret för genomförandet ligger 
ute i verksamheten med stöd av den interna arbetsgrupp som satts upp. Under 
2016 har Vinnova genomfört insatser inom de nio utvecklingsområden som 
identifierades under kartläggningsprocessen: 1. Styrning och ledning, 2. 
Planeringsprocesser, dokument och policys, 3. Innovationsbegreppet, 4. 
Fördelning av medel och beviljandegrad, 5. Stöd till inkubatorer, testbäddar, 
idéslussar, 6. Bedömningsprocessen, 7. Kommunikation, 8. Upphandling, 9. 
Intern statistik för uppföljning och utvärdering. Vinnova vill särskilt lyfta fram 
nedanstående sex insatser: 
 

o I merparten av genomförda utlysningar har jämställdhetsaspekter lyfts in i 
bedömningskriterier och i utlysningstexter. 

o Innovationstalangerna som genomfördes för andra året hade under 2016 
ett särskilt fokus på kvinnliga innovatörer. 

o En utbildning om en jämställd bedömningsprocess har tagits fram och 
genomförts vid två tillfällen tillsammans med Forskningsrådet för miljö, 
areella näringar och samhällsbyggande och Forskningsrådet för hälsa, 
arbetsliv och välfärd. 

o Utveckling och spridning av NOVA, som är en samling metoder och 
verktyg för Normkreativ Innovation. 

 
o En jämställdhetspolicy har tagits fram för Vinnovas arrangemang och för 

medverkan i konferenser 
o Ett informationsseminarium har anordnats där Vinnova berättat för andra 

myndigheter vad man gör inom uppdraget. 
 
Bedömning 
Vinnova arbetar aktivt med jämställdhetsintegrering i verksamheten. Vår 
bedömning är att arbetet tagit steget från att vara en plan på ett papper till att vara 
medarbetardrivet i kärnverksamheten. Tillgängliga mått för resultatuppföljning av 
genomförda insatser är idag relativt trubbiga då jämställdhet inom 
samverkansprojekt i dagsläget mäts som könsfördelning av projektledare i 
ansökande och beviljade projekt. Ett projekt kan dock innehålla många olika 
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parter och måttet säger inget om fördelningen i projektet som helhet. Trots att 
nuvarande mått endast fokuserar på representation sker en rörelse mot en jämnare 
könsfördelning, om än långsamt. För mer detaljerade siffror se i 2§6 (sid 26). 
 
GENOMFÖRDA AKTIVITETER  

Under 2016 har Vinnova genomfört insatser inom de nio utvecklingsområden 
som identifierades under kartläggningsprocessen: 1. Styrning och ledning, 2. 
Planeringsprocesser, dokument och policys, 3. Innovationsbegreppet, 4. 
Fördelning av medel och beviljandegrad, 5. Stöd till inkubatorer, testbäddar, 
idéslussar, 6. Bedömningsprocessen, 7. Kommunikation, 8. Upphandling, 9. 
Intern statistik för uppföljning och utvärdering. Vinnova vill särskilt lyfta fram 
nedanstående sex insatser: 
 

o I merparten av genomförda utlysningar har jämställdhetsaspekter lyfts in i 
bedömningskriterier och i utlysningstexter. 

o Innovationstalangerna som genomfördes för andra året hade under 2016 
ett särskilt fokus på kvinnliga innovatörer. 

o En utbildning om en jämställd bedömningsprocess har tagits fram och 
genomförts vid två tillfällen tillsammans med Forskningsrådet för miljö, 
areella näringar och samhällsbyggande och Forskningsrådet för hälsa, 
arbetsliv och välfärd. 

o Utveckling och spridning av NOVA, som är en samling metoder och 
verktyg för Normkreativ Innovation. 

o En jämställdhetspolicy har tagits fram för Vinnovas arrangemang och för 
medverkan i konferenser  

o Ett informationsseminarium har anordnats där Vinnova berättat för andra 
myndigheter vad man gör inom uppdraget. 

 
RESULTAT  

o En utbildning om jämställd bedömningsprocess. 
o EN jämställdhetspolicy för Vinnovas arrangemang och medverkan i 

konferenser. 
o Vinnova nämner att det är svårt att genomföra en resultatuppföljning då 

de metoder som finns idag är trubbiga.  
 
SAMHÄLLSNYTTA UTAV ARBETET MED JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING  

Ingen samhällsnytta beskrivs i avsnittet om jämställdhetsintegrering.  

 
ANKYTNING TILL DE JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅLEN  

Genomförda aktiviteter och resultat kopplas inte ihop med de 
jämställdhetspolitiska målen på annat sätt än att de beskriver att de arbetar för att 
bidra till de jämställdhetspolitiska målen. 
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JÄMSTÄLLDHET PÅ ANDRA STÄLLEN I ÅRSREDOVISNINGEN 

Förekommer sju textstycken som nämner jämställdhet. 

 

Åklagarmyndigheten 
AVSNITT OM JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING   

2015 beslutades i enlighet med ett regeringsuppdrag en plan för 
jämställdhetsintegrering i Åklagarmyndigheten. Under 2016 tillsattes tre olika 
arbetsgrupper med uppdrag att genomföra delar av det som beslutats i 
handlingsplanen. Uppdragen till arbetsgrupperna bestod i att ta fram ett 
utbildningsmaterial för implementeringsarbetet i myndigheten, att granska 
styrande dokument för att kartlägga eventuella behov av revidering ur ett 
jämställdhetsperspektiv samt att analysera behov av och möjligheter att ta fram 
könsuppdelad statistik. Samtliga grupper har under året redovisat sina uppdrag. 
Under hösten genomfördes en utbildningsinsats på samtliga arbetsplatser med 
hjälp av det framtagna utbildningsmaterialet. Under året fortsatte ett samarbete 
med Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) för att ta fram en e-utbildning om 
mäns våld mot kvinnor med avsikt att ytterligare höja åklagarnas kompetens på 
området. Beslut har också fattats om att utvecklingen av 
jämställdhetsintegreringen i myndigheten ska följas upp tertialvis under 2017–
2018. 
Åklagar myndigheten beskriver också andra insatser som ett resultat av 
jämställdhetsintegreringen. 
Våld i nära relationer 
Ett samarbete med Nationellt Centrum för Kvinnofrid har inletts under året med 
syfte att utveckla en e-utbildning för Åklagarmyndigheten. E-utbildningen ska 
höja kompetensnivån för samtligaberörda medarbetare inom myndigheten om 
brottsutredningar om våld mot kvinnor, inklusive sexualbrott. Åtgärderna har 
initierats som ett led i Åklagarmyndighetens jämställdhetsintegrering. 
 
GENOMFÖRDA AKTIVITETER  

o Tillsatts tre olika arbetsgrupper med uppdrag att genomföra delar av det 
som beslutats i handlingsplanen. Uppdragen till arbetsgrupperna bestod i 
att ta fram ett utbildningsmaterial för implementeringsarbetet i 
myndigheten, att granska styrande dokument för att kartlägga eventuella 
behov av revidering ur ett jämställdhetsperspektiv samt att analysera 
behov av och möjligheter att ta fram könsuppdelad statistik. 

o Genomfört en utbildningsinsats på samtliga arbetsplatser med hjälp av det 
utbildningsmaterial arbetsgrupperna tagit fram. 

o Fortsatt samarbete med Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) för att 
ta fram en e-utbildning om mäns våld mot kvinnor med avsikt att 
ytterligare höja åklagarnas kompetens på området. 
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o Beslut har fattats om att utvecklingen av jämställdhetsintegreringen i 
myndigheten ska följas upp tertialvis under 2017–2018. 

o Ett samarbete med Nationellt centrum för kvinnofrid i syfte att utveckla 
en e-utbildning. 

o Inom ramen för projektet ”Brott mot barn, våld i nära relationer och 
sexualbrott mot vuxna – ett utvecklat bästa arbetssätt” har två 
erfarenhetsseminarier för relationsvåldsåklagare från helalandet 
genomförts. 

 
RESULTAT  

Inga specifika resultat beskrivs i avsnittet om jämställdhetsintegrering.  
Från andra insatser på jämställdhetsområdet: 

o Checklista för initiala åtgärder på brottsplatsen(våldtäkt). 
o Checklista sexualbrott (vuxna). 

 
SAMHÄLLSNYTTA UTAV ARBETET MED JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING  

Ingen samhällsnytta beskrivs i avsnittet om jämställdhetsintegrering. 

 
ANKYTNING TILL DE JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅLEN  

Genomförda aktiviteter och resultat kopplas inte ihop med de 
jämställdhetspolitiska målen. 
 
JÄMSTÄLLDHET PÅ ANDRA STÄLLEN I ÅRSREDOVISNINGEN 

Åklagarmyndigheten beskriver arbete med jämställdhets under flera olika 
verksamhetsområden under rubrikerna: ”Särskilt om sexualbrott”, 
”utvecklingsarbete” samt ”likabehandlingsfrågor”. 
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Om sammanställningen  
Denna bilaga är en sammanställning av JiM3-myndigheternas planer för 

jämställdhetsintegrering som lämnades in till Regeringskansliet 31 oktober 2016. 

Sammanställningen är ordnad enligt följande: Identifierade jämställdhetsproblem 

som myndighetens integreringsarbete ska bidra till att lösa, aktiviteter, mål1 för 

arbetet, jämställdhetspolitiska mål2 samt samverkan med andra myndigheter.   

 

Barnombudsmannen  
IDENTIFIERAT PROBLEM 

o Flickor och pojkar som upplevt könsrelaterat våld och/eller som har 

barnspecifika asylskäl som inte utgår från normen riskerar att osynliggöras 

i asylutredningar. 

o Mottagandet av asylsökande barn (både i familj och ensamkommande) tar 

inte tillräcklig hänsyn till flickor och pojkar och riskerar att bidra till att 

upprätthålla eller förstärka ojämställdhet. 

o Barnperspektivet i form av ojämställdhet som påverkar flickor och pojkar 

är osynliggjort i de nuvarande jämställdhetspolitiska målen och viktiga 

jämställdhetspolitiska mål saknas. 

o Jämställdhet nämns inte i alla styrdokument. 

o Barnombudsmannen synliggör och kommunicerar inte alltid det 

jämställdhetsarbete som utförs. 

o Barnombudsmannens språkliga beskrivning av barn som pojkar och 

flickor förmedlar en tvåkönsnorm och kan upplevas diskriminerande av 

barn som definierar sig i andra termer. 

o Ombudsmanna-institutionernas titel förmedlar en 

tvåkönsnorm/föreställning att ombudsmannen är en man. 

 
JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅL 

Delmål 4. Kopplingar till målen utifrån barnkonventionen, myndigheten 

uppmärksammar att barnperspektivet inte finns med på ett tydligt sätt i målen.   
 

 

 

 

                                                        
1  Under rubriken ”mål” listas de effektmål som myndigheten beskriver för sitt arbete. 
2 Vid framtagandet av planerna hade de nya jämställdhetspolitiska målen ännu inte trätt i kraft. 
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MÅL 

o Alla barn får en asylutredning som säkerställer en individuell prövning av 

barnets asylskäl och där frågor om könsrelaterat våld/barnspecifika 

asylskäl uppmärksammas. 

o De jämställdhetspolitiska målen har setts över ur ett barnrättsperspektiv 

och målen har ändrats så att jämställdhetsmålen tydligt även omfattar 

barn. 
 

AKTIVITETER 

Barn på flykt  

o Barnombudsmannen uppmärksammar i rapporten eventuella skillnader 

och/eller brister i bemötande av/stöd till pojkar och flickor som kan leda 

till att barns egna upplevelser av exempelvis könsrelaterat våld inte 

uppmärksammas i asylutredningen. Barnombudsmannen lämnar i 

rapporten förslag på hur detta kan förbättras. 

o Barnombudsmannen har i hela arbetet med årsrapporten (planering, 

genomförande, analys och utvärdering) haft ett 

köns/jämställdhetsperspektiv. Barnombudsmannen uppmärksammar i 

rapporten eventuella skillnader mellan myndigheters bemötande av/stöd 

till pojkar och flickor. Barnombudsmannen uppmärksammar i rapporten 

eventuella skillnader mellan pojkars och flickors erfarenheter, åsikter och 

behov. Barnombudsmannen lämnar i rapporten förslag på hur 

myndigheters ojämställda bemötande av/stöd till pojkar och flickor kan 

förbättras. I Barnombudsmannens kommunikation av årsrapporten 

synliggörs köns/jämställdhetsperspektivet. 

 

De jämställdhetspolitiska målen  

Rapporten om Barns röster om jämställdhet kommuniceras tillsammans med 

Socialdepartementet i november 2016. Barnombudsmannen tar fram mål för 2017 

som handlar om att följa och bidra till den fortsatta utvecklingen av de 

jämställdhetspolitiska målen. 

 

Barnombudsmannen 

o Genomlysning av styrdokument. 

o Policyn för extern kommunikation ses över (och andra 

kommunikationspolicyer genomlyses i samma syfte). 

o Översyn av enkäter och information riktad till barn. 
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o Frågan om ombudsmanna-institutionens titel tas upp i 

myndighetsdialogen samt i denna rapportering 
 

SAMVERKAN OCH KOPPLING TILL ANDRA MYNDIGHETER  

NCK. 

 

Ekobrottsmyndigheten 
IDENTIFIERAT PROBLEM 

o Män begår ekonomiska brott i större utsträckning än kvinnor. 

o Det finns risk för att ekonomisk brottslighet i kvinnodominerade 

branscher underskattas och inte granskas i samma grad som andra 

branscher. Det innebär att företagare i branschen som begår ekonomiska 

brott inte har samma risk för upptäckt, vilket skapar osund konkurrens för 

seriösa företagare. 

o Det är möjligt att kvinnors brottslighet systematiskt underskattas. Det 

finns risk att kvinnor och män inte är lika inför lagen, och att beslut inom 

ramen för rättsprocessen är strängare mot män än mot kvinnor. 

o Kvinnor utnyttjas i viss omfattning som formella företrädare för bolag 

(målvakter) som faktiskt drivs av deras partner, vilket skapar en stark 

beroendesituation för kvinnan. 
 

JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅL 

Beskrivs inte. 
 

MÅL 

o Mäns ekobrott ska förebyggas i högre utsträckning.  

o Ekobrott ska förebyggas och upptäckas i kvinnodominerade branscher i 

samma omfattning som ekobrott i mansdominerade branscher. 

o Män och kvinnor är lika inför lagen och inom Ekobrottsmyndigheten ska 

kön inte påverka i vilken mån kvinnor misstänks, grips, anhålls, begärs 

häktad, åtalas eller vilket påföljd som åklagaren yrkar på. 

o Kvinnor som används som målvakter i bolag som drivs av deras partner 

ska enklare komma ur beroende-situationen de försatts i.  
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AKTIVITETER 

Effektmål 1: Mäns ekobrott ska förebyggas i högre utsträckning.  

o EBM har ett brottsförebyggande perspektiv i remissyttranden när det är 

relevant  

o EBM följer upp och utvärderar hur effektiva brottsförebyggande insatser 

mot män har varit  

o EBM deltar i relevanta befintliga samverkansforum som rör manliga 

branscher så som bygg, städ, transport m fl, så som BBIS, stora 

branschgruppen m fl  

o EBM deltar i och ordnar möten, utbildningar och evenemang som 

exempelvis föreläsare och utställare för att belysa mäns ekobrott  

o Ett brottsförebyggande perspektiv anläggs när det är möjligt i EBM:s yttre 

kommunikation för att ge män fler tillfällen att ta till sig information om 

ekobrott  

o EBM driver och uppdaterar hemsidan ekobrott.se för att sprida kunskap 

till män  

o Statistik redovisas på kön när det är möjligt i myndighetens årsredovisning 

och Ekobrottsmyndighetens lägesbild om ekonomisk brottslighet i Sverige  

o Statistik tas fram årligen om antal kvinnor och män vid anmälan om brott, 

delgiven misstanke, åtal väckt, och vid andra tillfällen där det är relevant  

 

Effektmål 2: Ekobrott ska förebyggas och upptäckas i kvinnodominerade 

branscher i samma omfattning som ekobrott i mansdominerade branscher 

o EBM skapar ett informationsunderlag som belyser hur ekobrott i pink-

collar crime-branscher lättare kan förebyggas  

o Samverka med Skatteverket och Kronofogdemyndigheten i frågan om att 

rikta insatser (förebyggande och granskande) mot kvinnodominerade 

branscher 

o Starta och driva brottsförebyggande samverkan jämförlig med BBIS för 

pink-collar-crime-branscher  

o Det brottsförebyggande nyhetsbrev som EBM publicerar belyser ekobrott 

i kvinnodominerade branscher  

o En fördjupad kartläggning och analys genomförs  
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Effektmål 3: Män och kvinnor är lika inför lagen och inom 

Ekobrottsmyndigheten ska kön inte påverka i vilken mån kvinnor misstänks, 

grips, anhålls, begärs häktad, åtalas eller vilket påföljd som åklagaren yrkar 

på.  

o Resonera med Skatteverket i frågan om att rikta granskningsinsatser mot 

kvinnodominerade branscher  

o Resonera med konkursförvaltarna genom Rubicon för att belysa frågan 

om kvinnors ekonomiska brottslighet  

o EBM skapar ett informationsunderlag som belyser hur ekobrott i pink-

collar crime-branscher lättare kan upptäckas  

o En fördjupad kartläggning och analys genomförs för att eventuella 

åtgärder ska rikta sig mot rätt fråga och rätt målgrupp  

 

Effektmål 4: Kvinnor som används som målvakter i bolag som drivs av deras 

partner ska enklare komma ur beroende-situationen de försatts i.  

o Medarbetare i den operativa verksamheten ska särskilt uppmärksamma 

kvinnliga målvakter utifrån den problematik som kan finnas med en stark 

beroendesituation  

o Ett informationsblad och en blankett tas fram som underlättar för 

kvinnorna att spärra sig hos Bolagsverket  

o Ett informationsunderlag tas fram som komplement till informationsblad 

och blankett (4.1.2)  

o EBM skapar kontakt och informerar relevanta aktörer som arbetar med 

skydd av våldsutsatta kvinnor  
 

SAMVERKAN OCH KOPPLING TILL ANDRA MYNDIGHETER  

Befintlig samverkan med Rubicon och Bolagsverket. Aktivitet att starta 

samverkan med Kronofogden och Skatteverket.  

 

Ekonomistyrningsverket  
IDENTIFIERAT PROBLEM 

o Det är ett problem att relevant könsuppdelad statistik och nyckeltal inte 

synliggörs och analyseras tillräckligt. 

o Det är ett problem att många myndigheter tycker det är svårt, och inte är 

tillräckligt skickliga, att väva in jämställdhetsperspektiv i arbetet med 

verksamhetsutveckling, planering och uppföljning. 
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o Jämställdhetsanalyser och jämställdhetsbudgetering inte är en integrerad 

del i budgetprocessen. 

o Det finns eventuellt en risk att ESV:s medarbetare bemöter kvinnor 

respektive män olika i samband med externa kontakter, som till exempel 

vid rådgivning, utbildning, revisioner etc (Det finns en risk att vi i dessa 

utåtriktade verksamheter inte synliggör kvinnor och män lika mycket och 

finnas en risk att EU-projekt granskas olika beroende på om de som drivs 

av kvinnor eller män.). 
 

JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅL 

Samtliga fyra jämställdhetspolitiska delmål.  
 

MÅL 

ESV bidrar till att de jämställdhetspolitiska målen nås och bättre synliggöra 

jämställdhetsperspektivet i samhället.  
 

AKTIVITETER 

Könsuppdelad statistik och analys i andra myndigheter 

o Till 1 oktober 2017 kartlägga vilken könsuppdelad statistik som ett urval 

av myndigheter presenterar i sina årsredovisningar. Under 2018 ska detta 

resultera i att goda exempel lyfts fram av ESV, bland annat på vår 

webbplats.  

o Ta fram förslag till ändrade regler om myndigheters årsredovisning i syfte 

att få bra och relevant könsuppdelad statistik och analyser i myndigheters 

årsredovisningar. Klart senast 1maj 2018.  

o Integrera frågor om könsuppdelad statistik i myndigheternas 

årsredovisningar i ESV:s ordinarie stöd och utbildningsverksamhet.  

o På ESV-dagen 2017 genomför vi ett spår som handlar om olika aspekter 

på jämställdhetsintegrering.  

 

Könsuppdelad statistik och analys i EVS 

o Till 1 oktober 2017 kartlägga vilken könsuppdelad statistik som finns vid 

ett antal statliga myndigheter och vad av detta som skulle vara intressant 

att presentera i ESV:s olika produkter. Vid behov identifierar vi områden 

där det saknas könsuppdelad statistik.  
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o Utreda hösten 2017 hur vi så enkelt som möjligt (digitalt) kan samla in 

information från myndigheterna utan att deras uppgiftslämnarbörda blir 

för stor.  

o Avgöra hur långt vi ska gå vad gäller analys av den könsuppdelade 

statistiken. Vi ser ett stegvis avgörande och införande under 2017 och 

2018.  

 

Verksamhetsutveckling, planering och uppföljning 

o Senast 1 december 2017 ska ESV ha byggt upp egen kompetens kring 

jämställdhetsorienterad planering, uppföljning och analys, till exempel 

jämställdhetsbudgetering, Sjuan och JämKAS, med mera.  

o Tillsammans med Nationella sekretariatet för genusforskning, vid 

Göteborgs universitetdriva ett utvecklingsprojekt kring 

jämställdhetsbudgetering under 2017 och 2018.  

o Utveckla vårt utbildningsutbud så att vi ger myndigheter kunskap om hur 

man kan ta fram och följa upp relevanta mål, både kvantitativa och 

kvalitativa, i sitt arbete med jämställdhetsintegrering samt hur man i övrigt 

arbetar med jämställdhetsorienterad planering och uppföljning. Klart 

senast hösten 2018.  

o På ESV-dagen 2017 har vi ett spår om olika aspekter på 

jämställdhetsintegrering.  

 

Stöd till finansdepartementet  

o Under våren 2017 bjuda in handläggare från Finansdepartementet för att 

få kunskap om hur de arbetar med jämställdhetsbudgetering och samtidigt 

informera vad vi gör på området jämställdhetsintegrering. 

  

Bemötande och kommunikation  

o För att öka kunskapen om jämställdhet och jämställdhetsintegrering hos 

ESV:s medarbetare ägnar vi den årliga myndighetsdagen 2017 åt dessa 

frågor. Det blir både ett internt och externt fokus. Alla medarbetare deltar.  

o Diskutera jämställdhetsintegrering på enheter och avdelningar. Med 

utgångspunkt från handlingsplanen – vad kan vi tydliggöra/förändra? 

Varje enhet eller avdelning genomför minst en sådan diskussion under 

2017.  
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o Justera vår interna rutin för remissyttranden så att det blir tydligt att vi ska 

ha ett jämställdhetsperspektiv i alla remissvar där det är relevant. Klart maj 

2017.  
 

SAMVERKAN OCH KOPPLING TILL ANDRA MYNDIGHETER  

Inget uttalat.  

 

Folkbildningsrådet  
IDENTIFIERAT PROBLEM 

o Brist på systematiskt och integrerat jämställdhetsarbete. 

o Könsstereotypa ämnesval. 

o Kvinnor i asyl-och etableringsverksamheter. 
 

JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅL 

Samtliga fyra jämställdhetspolitiska delmål.  
 

MÅL 

o Deltagare i studieförbundens musikcirkelverksamhet och folkhögskolors 

allmänna kurs gör i mindre utsträckning könsstereotypa ämnesval. 

o De asyl-och etableringsverksamheter som genomförs i studieförbund och 

folkhögskolor bidrar till att utrikesfödda position på arbetsmarknaden och 

i samhället stärks.  

o Deltagare i studieförbundens och folkhögskolors verksamheter ges samma 

möjligheter att ta plats, ta del av resurser och att utöva inflytande oavsett 

kön. Deltagarna möter inga könsstereotypa uttryck eller läromedel i 

studiesituationer och utsätts inte för trakasserier på grund av kön eller 

sexuella trakasserier. 
 

AKTIVITETER 

Studieförbund och folkhögskolor  

o Informera om Folkbildningsrådets uppdrag inom regeringens satsning på 

jämställdhetsintegrering i Myndigheter, Jim. 

o Genomföra en diskussion om jämställdhetsintegrering i folkbildningen. 

Detta görs i samband med regeringens folkbildningsforum. 

o Inventera behov hos studieförbund och folkhögskolor. 
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o Process (hur den ska se ut kommer att definieras tillsammans med 

företrädare för studieförbund och folkhögskolor) för gemensamt lärande 

och gemensamma ställningstagande. 

o Genomföra kontinuerliga avstämningar med studieförbund och 

folkhögskolor genom en referensgrupp. 

o Utbildnings- och stödinsatser t.ex. i form av regionala träffar. 

o Lokala handlingsplaner för jämställdhetsintegrering tas fram på 

studieförbund och folkhögskolor.  

 

Folkbildningsrådet  

Målområde 1- Brist på systematik och integrerat jämställdhetsarbete  

o Styrprocesser och styrdokument ses över och kompetensstöd förändras så 

att de stöder ett jämställt och icke-diskriminerande arbetssätt. Nödvändig 

kompetensutveckling sker för att relevant personal ska kunna arbeta i 

enlighet med förändringarna. 

o Rutiner för jämställt och icke-diskriminerande bemötande och 

kommunikation tas fram. Nödvändig kompetensutveckling sker för att all 

personal ska kunna arbeta i enighet med rutinerna.  

o Förändringar i rutiner för uppföljning och statistikinsamling.  

o Förändringar i rutiner för utvärdering och analys av folkbildningens 

samhällseffekter.  

 

Målområde 2 – könsstereotypiska ämnesval  

o Frågan om könsstereotypa ämnes- och inriktningsval lyfts fram i 

Folkbildningsrådets uppföljnings- och utvärderingsarbete. 

o Nödvändiga kompetensutvecklings-insatser för berörd personal på 

Folkbildningsrådet genomförs. 

o Folkbildningsrådet tar tillsammans med och kompetensstöd 

folkbildningen fram en plan för vilket stöd som 

o Folkbildningsrådet kan ge för att uppnå effektmålen inom målområdet. 

o Nödvändiga kompetensutvecklings-insatser för berörd personal på 

Folkbildningsrådet genomförs. 

o Identifiera processer och strukturer som leder till könsstereotypa val.  

o Genomföra en studie om ämnesval i folkhögskolan med avseende på kön 

och klassbakgrund.  
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Målområde 3 – Kvinnor i asyl- och etableringsprocesser 

o Införandet av särskild uppföljnings och utvärderingsrutiner för asyl- och 

etableringsinsatser 

o Folkbildningsrådet tar tillsammans med folkbildningen fram en plan för 

vilket stöd Folkbildningsrådet kan ge för att uppnå effektmålen inom 

målområdet. 

o Nödvändiga kompetensutvecklingsinsatser för berörd personal på 

Folkbildningsrådet genomförs. 
 

SAMVERKAN OCH KOPPLING TILL ANDRA MYNDIGHETER  

Ingen samverkan.  

 

Formas 
IDENTIFIERAT PROBLEM 

o Finns en tendens att män rent generellt tilldelas längre anslag i större 

utsträckning än kvinnor. 

o Trots att forskning inom Formas ansvarsområden omfattar många 

frågeställningar som i allra högsta grad berör ett jämställdhets- och 

genusperspektiv eller intersektionellt perspektiv, är sådana ansökningar 

om forskningsbidrag relativt få. Likaså är beviljningsgraden av de inkomna 

ansökningarna låg, t.ex. kvinnor har svårare att etablera sig i seniora 

positioner inom akademin.  

o Kvinnor har svårare att etablera sig i seniora positioner inom akademin. 
 

JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅL 

Delmål 1 och 2.  
 

MÅL 

o Forskare ska oavsett kön, ha samma villkor och möjligheter att ta del av 

Formas forskningsmedel. 

o Den forskning Formas finansierar ska i högre utsträckning präglas av ett 

jämställdhets- och/eller genus- och intersektionellt perspektiv och därmed 

kunna vara lika relevant för alla kvinnor och män. 

o Formas ska bidra till en jämställd akademi genom samverkan med andra 

forskningsfinansiärer och lärosäten kring jämställdhetsintegrering.  
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AKTIVITETER 

Beredningsprocessen 

o En jämnare könsfördelning i beredningsgrupperna. 

o Utbildning av ledamöter och ordföranden i beredningsgrupperna. 

o Utbildning av forskningssekreterare/ansvariga handläggare för 

beredningsgrupper. 

o Revidering och utveckling av den årliga öppna utlysningens 

beredningsgruppstruktur. 

o Ta fram och utveckla rutiner för utformningen av utlysningstexter inom 

de internationella utlysningarna, EU-utlysningarna samt Formas övriga 

riktade satsningar. 

o Utveckla rutinerna för rekrytering av beredningsgruppsledamöter för att 

säkerställa kompetens inom genus och intersektionalitet i 

beredningsgrupperna. 

o Översyn och revidering av bedömningskriterierna (särskilt 

relevanskriteriet). 

o Pilotutlysning med krav på att redogöra hur genus-/jämställdhet integreras 

i ansökan. 

o Utveckla rutinerna för rekrytering av, instruktioner till och utbildning av 

relevansbedömare för att bättre avspegla ett brett samhällsperspektiv och 

en balans mellan näringsliv, civilsamhälle och den offentliga sektorn. 

 

Policy och analys  

o Utveckla jämställdhetsfrågorna i implementeringen av Formas 

internationella strategi. 

o Aktiv deltagare i nätverksarbete med andra finansiärer, universitet och 

högskolor och andra högskoleaktörer. 

o Översyn av Formas bidragsformer för att matcha karriärsystemet.  

o Formas ska samverka med lärosäten, forskningsfinansiärer och andra 

berörda aktörer för att säkerställa att jämställdhetsperspektivet återfinns i 

pågående initiativ på forskningsområdet. 

o Driva frågor om jämställdhet och genus inom EUSam och ERA-

policyutskottet. 

o Utreda tillsammans med universitet och högskolor hur vi kan öka andelen 

kvinnor bland de sökande till Formas EU utlysningar. 

o Belysa jämställdhet och genus i våra projekt om nyttiggörande, samverkan, 

och genomslag. 
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Styrning och uppföljning 

o Utveckla rutiner och statistik för uppföljning  

o Utveckla verktyg för att synliggöra och följa upp fördelning av medel i 

riktade satsningar och för att förutse hur val av inriktning och område 

påverkar jämställdhet. 

 

Kommunikation 

o En jämställdhetsintegrerad kommunikationsstrategi och bildpolicy. 

o Utbildning i inkluderande kommunikation och texter. 

o Riktade kommunikationsinsatser till underrepresenterade målgrupper. 
 

SAMVERKAN OCH KOPPLING TILL ANDRA MYNDIGHETER  

Forte och Vinnova.  

 

Försvarets materielverk 
IDENTIFIERAT PROBLEM 

o Den materiella förmågan är inte lika anpassad för kvinnor som för män.  

o Experter inom försvarssektorn är framförallt män och utgör ofta 

singelkompetens inom sitt område. Utifrån detta faller ansvaret tungt på 

enskilda individer vilket till exempel kan leda till att experterna förväntas 

åka på tjänsteresor i samband med systemutformning/produktutveckling 

eller vara i beredskap vid Försvarsmaktens insatser. Tjänsteresorna är ofta 

långa och frekvent förekommande, vilket gör att möjligheten att fördela 

ansvaret för hem- och omsorgsarbete försvåras. Det får i sin tur 

konsekvenser för både FMV:s medarbetare men även för den/de personer 

(partner och/eller annan person) som ska upprätthålla ansvaret för hem 

och omsorg under tjänsteresan. 

o FMV ska ha en kultur som främjar ett jämställt bemötande.  

o Jämställdhetsperspektivet behöver stärkas i FMV:s ledning, styrdokument 

och uppföljning. Idag finns ett jämställdhetsperspektiv beskrivet enbart i 

FMV Plan för jämställdhet och lika villkor. 

 
JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅL 

Delmål 1, 2 och 3.  
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MÅL 

o FMV har kunskap och förståelse för Försvarsmaktens behov av materiel 

till både kvinnor och män, ur ett materielförsörjningsperspektiv.  

o FMV tillhandahåller effektiv, användbar och säker materiel, som är 

anpassad för Försvarsmaktens användare, både kvinnor och män.  
 

AKTIVITETER 

o Inför Human Factor Integration i processerna kring försvarslogiken, 

under hela livscykeln. 

o Säkerställ att VOV finns med i processerna kring försvarslogiken, under 

hela livscykeln. 

o Inventera vilka befintliga utbildningar som behöver anpassas avseende 

HFI. 

o Utarbeta HFI-utbildning. 

o Införa könsrelaterad statistik vid avvikelsehantering, kopplat till FM 

PRIO. 

o Uppmuntra till ökad militär kunskap för projekten, dvs om en typ av 

material ska tas fram bör projekten sätta sig in i behoven grundligt. 

o Arbeta vidare med FMVs värdegrund och tydliggör mäns och kvinnors 

förutsättningar och villkor i värdegrunden som syftar till att 

jämställdhetsperspektivet omhändertas. 

o Inventera de utbildningar där jämställdhet bör ingå. 

o Utveckla metoder och arbetssätt som möjliggör dialog om hur vi utifrån 

vår värdegrund utvecklar en kultur som leder till jämställt bemötande och 

jämställda prioriteringar och beslut. 

o Genomför attitydmätningar. 

o Identifiera hur kompetensöverföring kan ske och vid behov tillämpa 1:st 

line och 2:nd line vid expertfrågor.  

o Utarbeta stöd vid upphandling i form av checklistor/metoder för att väga 

in och värdesätta resursers ”livssituation”. 

o Belysa expertberoendet i samband med beredskapsperspektiv. 

o Identifiera var ”singelkompetenserna” finns.  

o Förtydliga rollbeskrivningarna på FMV och utarbeta en strategi för vilken 

expertkompetens som ska finnas inom FMV.  
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SAMVERKAN OCH KOPPLING TILL ANDRA MYNDIGHETER  

Försvarsmakten och Samverkansrådet för jämställdhet och jämlikhet tillsammans 

med Försvarsmakten, Rekryteringsmyndigheten och Försvarshögskolan.  

 

Inspektionen för socialförsäkringen 
IDENTIFIERAT PROBLEM 

o Det finns stora skillnader mellan kvinnor och män i nyttjandet av 

socialförsäkringarna, även om variationen är stor mellan olika förmåner. 

o I vissa fall kan de skillnader som finns mellan kvinnor och män eller 

mellan olika grupper av kvinnor och män bero på hur handläggning och 

beslutsfattande hos de beslutande myndigheterna fungerar. 

o Myndigheternas information kan vidare vara mer eller mindre väl 

anpassad till kvinnors respektive mäns behov. Skillnaderna kan också ha 

sin grund i de handläggande myndigheternas styrning. 

o Ibland kan regelverkets utformning bidra till att skapa en ojämställdhet 

mellan kvinnor och män. Som exempel på detta kan nämnas förmånen 

vårdbidrag, som bland annat syftar till att ge viss ekonomisk 

kompensation till föräldrar som behöver ta hand om ett barn med 

funktionsnedsättning. I andra fall kan det handla om att försäkringens 

utformning i sig gynnar kvinnor i högre utsträckning än män eller vice 

versa. 
 

JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅL 

Framförallt delmål 2 och 3, till viss del även 1 och 4.  
 

MÅL 

SF:s granskningar synliggörs de jämställdhetsproblem som finns på 

socialförsäkringsområdet och förslag lämnas om vad som kan göras åt problemen. 

 
AKTIVITETER 

Granskningsverksamheten  

o ISF avser att fortsätta arbetet med att kartlägga vilka jämställdhetsproblem 

som finns på socialförsäkringsområdet som grund för att kunna identifiera 

eventuella ytterligare mål och aktiviteter. 

o För att jämställdhetsperspektivet ska få genomslag i ISF:s tillsyns- och 

granskningsverksamhet bedömer myndigheten att det tydligt måste framgå 

i myndighetens styrdokument att det alltid ska övervägas om det finns 
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några centrala jämställdhetsfrågor, och i så fall vilka, som ska belysas i 

granskningsprojekten. Det ska också tydliggöras att i de fall 

jämställdhetsperspektivet inte behandlas i en granskning ska detta 

motiveras. Det finns även behov av att utveckla ett metodstöd för 

genomförande av jämställdhetsanalyser i gransknings- och tillsynsarbetet. 

o För att arbetet med jämställdhetsanalyser ska få tillräckligt genomslag i 

praktiken och för att skapa en hållbarhet över tid bedömer ISF även att 

det behöver finnas tillräcklig kunskap om jämställdhetsfrågor hos alla 

medarbetare inom granskningsverksamheten, men också tillräckligt många 

personer på myndigheten med särskilda kunskaper om 

jämställdhetsfrågor. För att uppnå detta behöver ytterligare 

kunskapshöjande åtgärder vidtas 

o En samordnare med ansvar att hålla samman arbetet med 

jämställdhetsintegrering ska utses och ges möjlighet att knyta till sig 

personer vid myndigheten som har ett särskilt intresse för och kunskaper 

om jämställdhetsfrågor. En sådan grupp ska fungera både som stöd och 

inspiratörer för resten av verksamheten. 

 

Styrprocesser  

o ISF avser att tydliggöra hur ansvaret för jämställdhetsintegrering i 

verksamheten ska fördelas i myndighetens arbetsordning. Under hösten 

2016 och början av våren 2017 kommer myndigheten att arbeta med att ta 

fram tydligare mål för verksamheten och utveckla en verksamhetsstrategi. 

Jämställdhetsperspektivet ska vara en del av det arbetet. 

o Jämställdhetsperspektivet ska tas med i anvisningarna för myndighetens 

verksamhetsplanering och i verksamhetsplanen.  

o ISF ska utveckla en ordning för att följa upp i vilken utsträckning 

jämställdhetsperspektivet har beaktats i genomförda granskningsprojekt. 

o Ledningsgruppen kommer återkommande att diskutera hur 

jämställdhetsperspektivet integreras i granskningsverksamheten, vilket 

bland annat syftar till att följa hur arbetet med jämställdhetsintegrering 

fortlöper.  

o Resultatet av jämställdhetsintegreringsarbetet ska vidare redovisas i 

myndighetens årsredovisning och även i den årliga rapport som 

myndigheten ska lämna till regeringen varje år. 
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o ISF:s rutiner för handläggning av remisser ska ses över så att det tydligt 

framgår att ISF ska anlägga ett jämställdhetsperspektiv vid hanteringen av 

remissvar.  

o Övriga styr- och stöddokument ska också ses över för att identifiera 

eventuella behov av att införa ett jämställdhetsperspektiv. 

 

Kunskapshöjande åtgärder  

o JIM-gruppen ska delta i en nätverksträff för tillsynsmyndigheter som 

arbetar med jämställdhetsintegrering i november 2016. JIM-gruppen 

kommer därefter att, på lämpligt sätt, förmedla relevant kunskap från 

träffen till medarbetarna. 

o ISF planerar att låta chefer och medarbetare få göra olika 

värderingsövningar för att medvetandegöra fördomar. ISF avser också att 

någon eller några gånger per år bjuda in föreläsare som kan inspirera 

medarbetarna i jämställdhetsabetet och tillföra myndigheten ny kunskap 

på området.  

o Jämställdhetsintegreringsarbetet kommer att tas upp vid introduktionen av 

nyanställda. Vidare kommer ledningsgruppen att ha regelbundna 

avstämningar av hur arbetet med att integrera ett jämställdhetsperspektiv i 

granskningsverksamheten fortskrider, vilket bland annat ska leda till att 

höja kunskapen och medvetandenivån om jämställdhetsfrågorna. 

o ISF avser också att inleda en dialog med andra myndigheter med liknande 

uppdrag som ISF, till exempel Tillväxtanalys, Brottsförebyggande rådet 

(Brå) och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om 

jämställdhetsintegreringsarbetet.  

o Myndigheten kommer också att verka för ett kunskapsutbyte med 

Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. 

 

Kommunikation 

o ISF avser att genomföra en jämställdhetsanalys av myndighetens externa 

webbplats. 

o ISF avser också att se över hur myndigheten kommunicerar resultaten av 

sina granskningar för att undersöka om det finns behov av att göra 

kommunikationen mer jämställd. 
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SAMVERKAN OCH KOPPLING TILL ANDRA MYNDIGHETER  

Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Framtida samverkan med 

Tillväxtanalys, Brottsförebyggande rådet och Inspektionen för vård och omsorg. 

 

Konsumentverket 
IDENTIFIERAT PROBLEM 

o Kvinnor och män klagar olika, lika många kvinnor som män tar kontakt 

men mäns frågor rör ett fåtal produktområden (fordon, bilvärderingar, 

reparation och elektronik) medan kvinnors klagomål täcker fler 

(hälsa/omsorg utbildning och personlig som rör kläder skor barnartiklar 

smycken etc.)  

o Kvinnor och män har olika förutsättningar för att göra ett lyckat köp.  

o Kvinnor och män har olika konsumtionsmönster.  

o Problemet är att vi har idag inte har tillräcklig kunskap för att bedöma vad 

skillnaderna i att agera som konsumenter beror på. 
 

JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅL 

Delmål 1 och 2.  
 

MÅL 

Kvinnor ska ha lika goda förutsättningar som män att agera som konsumenter.  
 

AKTIVITETER 

Kommunikation  

o Utvärdera Konsumentverkets webbplatser och sociala medier utifrån ett 

jämställdshetsperspektiv.  

o Utvärdera Konsumentverkets bilder och illustrationer ur ett 

jämställdhetsperspektiv.  

 

Analys  

o Genomföra seminarium för Konsumentverkets personal som belyser 

skillnader i mäns och kvinnors förutsättningar/agerande som 

konsumenter.  

o Ta fram rutiner/PM för hur vi ska redovisa statistik, uppföljningar och 

analyser med kön som övergripande indelningsgrund.  

o Ta fram rutiner för att säkerställa att vi har ett jämställdhetsperspektiv i 

upplägg, genomförande och analys av våra undersökningar.  
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o Genomföra en undersökning om konsumenters förutsättningar/  

agerande på några marknader, ur ett jämställdhetsperspektiv.  

o Kartlägga den forskning som finns om konsumenters 

förutsättningar/agerande ur ett jämställdhetsperspektiv.  

o Föreslå upplägg och åtgärder för att ha ett jämställdhetsperspektiv på 2018 

års Konsumentrapport.  

o Analysera statistik från konsumentmarknadsundersökningen (KMU) 

utifrån kvinnors och mäns möjligheter att agera miljömässigt hållbart.  

o Uppmärksamma konsumentbyråerna, Fastighetsmäklarinspektionen och 

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) och eventuellt andra aktörer på 

att börja registrera anmälningar på kön.  

o Utreda och föreslå upplägg för att kunna ha ett jämställdhetsperspektiv i 

vår omvärldsbevakning och i omvärldsrapporter.  

o Integrera ett jämställdhetsperspektiv på vetenskapliga rådets årliga 

seminarium.  

o Integrera ett jämställdhetsperspektiv i Konsumentverkets arbete med att 

starta upp ett Forum för miljösmart konsumtion och livsstil.  

o Genomföra utbildningsinsatser för berörd personal i hur 

jämställdhetsanalyser av statistik och data kan göras.  

o Ta fram rutiner för att säkerställa att vi har ett jämställdhetsperspektiv i 

upplägg, genomförande och analys av våra undersökningar.  

o Utreda och lämna förslag på hur Konsumentverket kan integrera ett 

jämställdhetsperspektiv i funktionshinderfrågorna.  

o Föreslå åtgärder för hur beslutsunderlag till ledningen inför 

verksamhetsplaneringenen kan ha ett jämställdhetsperspektiv  

o Införa ett jämställdhetsperspektiv på handläggning av statligt stöd till 

organisationer på konsumentområdet.  

 

Verksamhetsstöd  

o Översyn av styrdokument för verksamhetsplanering, i syfte att integrera 

ett jämställdhetsperspektiv  

o Integrera jämställdhetsmålen i organisationens övriga mål.  

o Föreslå åtgärder för hur beslutsunderlag till ledningen inför 

verksamhetsplaneringenen kan ha ett jämställdhetsperspektiv.  

o Identifiera och samordna utbildningsbehov och utbildningsinsatser om 

jämställdhet och genus för Konsumentverkets personal.  
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o Se över planeringsdokumentet i syfte att få in jämställdhetsperspektivet i 

såväl underlag för planering (t.ex. skadestatistik och anmälningar uppdelat 

på kön) samt prioriteringsgrunder.  

 

Utvärdering  

o Utvärdera och följa upp upplysningstjänsten ur ett 

jämställdhetsperspektiv, både statistik och bemötande.  

o Utvärdera och följa upp Konsument Europas vägledning ur ett 

jämställdhetsperspektiv, både statistik och bemötande.  

 

Kunskapsstöd  

o Integrera ett jämställdhetsperspektiv inom ramen för uppdraget Fördjupad 

samverkan mot överskuldsättning.  

o Integrera ett jämställdhetsperspektiv vid utveckling och utvärdering av 

stödet till konsumentvägledare och budget- och skuldrådgivare.  

o Integrera ett jämställdhetsperspektiv vid utveckling och utvärdering av 

stödet till skolan, såväl utifrån ett lärar- som elevperspektiv.  

o Utreda och utveckla inhämtande av information från Hallå konsuments 

ärendehanteringssystem i syfte att mäta samtalslängd vid 

telefonrådgivning.  
 

SAMVERKAN OCH KOPPLING TILL ANDRA MYNDIGHETER  

Nej, inget som nämns explicit.  

 

Kronofogdemyndigheten 
IDENTIFIERAT PROBLEM 

o Fler män än kvinnor är skuldsatta hos Kronofogden. Inom Kronofogdens 

samtliga kärnverksamheter finns det en överrepresentation av män i 

förhållande till antalet mål. Det är flest män som är svarande inom den 

summariska processen, det är flest män som är gäldenärer i 

verkställigheten, det är flest män som ansöker om skuldsanering och det är 

flest män som går i konkurs.  

o Skillnader i vårt bemötande av vad män och kvinnor vid deras kontakt 

med myndigheten. De har små indikationer på att deras bild av vem som 

är gäldenär, och vad statistisk fakta säger om vem gäldenären är, inte 

stämmer överens. Deras bild av sin målgrupp är alltså annan än den 

verkliga.  De ser också vissa tendenser till olika bemötande av män och 
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kvinnor. Sammantaget indikerar både ovanstående bild av gäldenären och 

resultatet från undersökningen, att vi behöver arbeta vidare med vårt 

bemötande så att vi inte gör några skillnader mellan olika grupper (särskilt 

borgenär - gäldenär) eller mellan könen. 

o Ensamstående män och ensamstående kvinnor med barn riskerar 

avhysning i större utsträckning än andra grupper. Sammanfattningsvis är 

det fler män än kvinnor som avhyses av Kronofogden, varav 

ensamstående män är en grupp som är överrepresenterad i relation till 

antalet avhysta personer. I de fall då barn berörs av avhysningar, 

framträder ensamstående kvinnor med barn som en annan utsatt grupp. 

o Större andel kvinnor än män får skuldsanering. Enligt Kronofogdens egen 

statistik hade större andel kvinnor (72 %) än män (62% ) framgång med 

sina ansökningar om skuldsanering under 2015. Mönstret har varit 

detsamma under 2013 och 2014. Det finns flera möjliga anledningar till 

detta men utifrån den information som finns tillgänglig idag, går det inte 

att exakt säga varför statistiken ser ut på detta sätt. Det behövs en grundlig 

genomgång av många ärenden för att få fram orsaken eller orsakerna till 

detta. Vi vill därför undersöka denna fråga närmare genom ett 

forskningsuppdrag. Beroende på resultatet från forskningsuppdraget 

kommer vi sedan vidta de åtgärder som behövs, internt och/eller externt 

gentemot de personer som ansöker om skuldsanering och andra aktörer. 
 

JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅL 

Delmål 1 och 2.  
 

MÅL 

o Bidra till att färre personer blir skuldsatta/restförda hos Kronofogden, 

särskilt identifierade grupper.  

o Ökad kunskap om privatekonomi och insolvensprocessen särskilt hos 

riktade grupper av män men även generellt sett.  

o Lika möjligheter och villkor för män och kvinnor och andra grupper i 

kontakt med myndigheten. 

o Bidra till att färre personer blir avhysta av Kronofogden, inklusive 

ensamstående män och ensamstående kvinnor med barn.  
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AKTIVITETER 

Fler män än kvinnor skuldsatta hos Kronofogden 

o Ytterligare kartläggning och analys under 2017 av orsakerna till att fler 

män/unga män är restförda, inklusive unga vuxna som slutat 

grundskolan/gymnasiet och inte läst vidare. Vi bör även undersöka om 

och i så fall hur vi kan komma in tidigare i livssituationer som kan 

innebära en risk för att personen hamnar hos Kronofogden i framtiden.  

o Analys under hösten 2017 av Kronofogdens externa kommunikation för 

att se om vi även når unga vuxna och då särskilt unga män. Beroende på 

resultat, förändra denna.  

o Fortsatt prioritering och genomförande av proaktiva dialoger samt andra 

kontakter med förstagångs gäldenärer, särskilt unga vuxna. 

o Fortsatt prioritering av information till högstadie- och gymnasieelever. 

o Beroende på resultat av analysen, ta fram riktad information till 

män/grupper av män och/eller vid särskilda skeenden i livet att användas i 

olika sammanhang och medier. 

o Vidareutveckling av systematik i framtagandet och analys under 2017 och 

2018 av köns- och gruppuppdelad statistik.  

o Underlätta sättet att få fram statistik utifrån ett jämställdhets- och 

jämlikhetsperspektiv i samband med uppdatering av Kronofogdens IT-

system.  

o Beroende på resultaten i kartläggning och analysen ta initiativ till och 

medverka vid riktade insatser i form av utbildning, informationskampanj, 

m.m. gentemot identifierade riskgrupper, företrädelsevis med andra 

aktörer. 

 

Skillnader i vårt bemötande av män och kvinnor vid deras kontakt med 

myndigheten 

o Möjligen vidta ytterligare analys och/eller undersökningar kring 

bemötande under 2017 och/eller 2018 inom vissa eller samtliga 

kärnverksamheter.  

o Revidera den interna utbildningen om bemötande med början under 2017. 

När klar, bör samtliga anställda genomföra den. 

o Under våren 2017 ta fram övnings/diskussionsuppgifter om bemötande 

med bl.a. jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv för diskussion på alla 

team. 
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o Årligen återkommande övnings/diskussionsuppgift på alla team om 

bemötande med jämställdhetsperspektiv men även jämlikhet-, mångfald- 

och barnperspektiv. 

o Fortsatt kartläggning och analys av vårt bemötande under våren 2017, 

inklusive genomgång av samtliga utbildningar. Chefsutbildningen bör 

prioriteras och revideras eller kompletteras under 2017-2018 med 

uppgifter rörande jämställdhetsfrågor men även mångfald och barn. 

o Inkludering under 2017 av jämställdhetsperspektivet i Kronofogdens 

interna kvalitetsgranskningar för att fåna upp eventuella osakliga skillnader 

mellan män och kvinnor eller mellan olika grupper i bemötandet vid 

kontakt, vår handläggning eller när vi fattar beslut.  

o Vidta åtgärder beroende på resultatet av kvalitetsgranskningar.  

o Löpande beakta behov och preferenser hos olika grupper av gäldenärer 

för att kontakta Kronofogden i framtiden och säkerställa att vi 

tillhandahåller olika digitala kontaktmöjligheter.  

 

Ensamstående män och ensamstående kvinnor med barn riskerar avhysning i 

större utsträckning än andra grupper 

o Fortsatt analys under våren 2018 av varför särskilt ensamstående män och 

ensamstående kvinnor med barn är föremål för avhysning.  

o Analys under våren 2018 av Kronofogdens externa information och 

kommunikation rörande avhysningar och förändring av denna under 

hösten 2018.  

o Utvärdera under hösten 2018 behovet av, och i så fall ta fram under 2018, 

riktad information till olika grupper rörande avhysning/risk för avhysning 

att användas i olika sammanhang och medier.  

o Ta initiativ under 2018 till utbildningsinsatser av budget- och 

skuldrådgivare och personal inom socialtjänsten, familjerätten, m.fl. samt 

gentemot riktade grupper tillsammans med andra aktörer.  

o Utöka under 2017 och 2018 pågående samarbete med hyresvärdar samt 

mellan SUPRO och Verkställigheten, för att fånga upp och agera på tidiga 

signaler om problem med betalning av hyran.  

 

Större andel kvinnor än män får skuldsanering  

o Genomföra en intern begränsad kartläggning och analys under hösten 

2017.  
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o Identifiering av forskare och utlysning av uppdragsforskning under hösten 

2017 för fördjupad kartläggning. 

o Beroende på resultatet från forskningen, genomföra utbildning av 

medarbetare inom skuldsanering.  

o Beroende på resultatet från forskningen, framtagande av riktad 

information till man/grupper av män. Information kan användas på 

hemsidan och i andra informationssammanhang. 

o Beroende på resultatet från forskningen, genomföra utbildningsinsatser av 

budget- och skuldrådgivare, m.fl. samt gentemot riktade grupper 

tillsammans med andra aktörer.  

o Inkludera jämställdhetsperspektivet i våra interna kvalitetsgranskningar 

under 2017 för att följa upp och fånga upp eventuella osakliga skillnader i 

skuldsaneringsprocessen.  

o Vidta åtgärder beroende på resultatet av kvalitetsgranskning. 
 

SAMVERKAN OCH KOPPLING TILL ANDRA MYNDIGHETER  

SUPRO och Verkställigheten.  

 

Läkemedelsverket 
IDENTIFIERAT PROBLEM 

o Kvinnor och män bemöts ofta olika, i många fall helt omedvetet. Det 

gäller även inom hälso- och sjukvården, och det kan inte uteslutas att 

ojämställdhet även råder inom Läkemedelsverkets ansvarsområde.  

o Kvinnor rapporterar oftare misstänkta biverkningar än män samt att män 

får mindre mängd läkemedel men att de oftare får nyare och dyrare 

läkemedel.  Om dessa skillnader beror på ojämställdhet är dock inte helt 

klarlagt. Faktorer som kan förklara skillnader på gruppnivå kan t.ex. vara 

mäns och kvinnors biologi och ålder avseende förekomst av viss sjukdom. 

Ett visst läkemedel kan på gruppnivå utsöndras olika hos män och 

kvinnor på grund av fysiologiska skillnader, men det kan även finnas andra 

förklaringar till skillnader som inte behöver vara kopplade till kön, t ex 

genetik. Utredande analyser är komplexa och kravet på den metodologiska 

kompetensen är hög för att genomföra sådana studier. Med hänsyn till 

detta uppdrags utformning är det svårt att i denna rapport presentera 

aktiviteter kopplat till dessa problem. 
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JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅL 

Delmål 1, indirekt delmål 2 och 3.  
 

MÅL 

o Läkemedelverket ska bemöta kvinnor och män likvärdigt, samt beakta 

jämställdhet i myndighetsutövningen. 

o De jämställdhetsproblem som finns i samhället som berör 

Läkemedelsverkets ansvarsområde ska när så är relevant tydliggöras i 

Läkemedelverkets statistik om kvinnor och män.  

o Information kring läkemedel och dess hantering ska vara tydlig för såväl 

kvinnor som män. 
 

AKTIVITETER 

Läkemedelverket ska bemöta kvinnor och män likvärdigt, samt beakta 

jämställdhet i myndighetsutövningen. 

o Utbildningsmaterial för LV i jämställt bemötande används inom 

respektive verksamhetsområde/ enhet på relevant sätt. 

o LV:s medarbetare ska efter genomgången utbildning även framledes 

bemöta extern part på ett jämställt sätt via telefon, externa möten och 

skriftlig information. 

o Vid revision av styrdokument säkerställ att dessa är jämställda. 

o Inför tillsynsinsatser utbildas inspektörer i jämställt bemötande. 

 

De jämställdhetsproblem som finns i samhället som berör Läkemedelsverkets 

ansvarsområde ska när så är relevant tydliggöras i Läkemedelverkets statistik 

om kvinnor och män. 

o Beakta genusperspektivet i LV:s statistik när så är relevant. 

 

Information kring läkemedel och andra produkter och dess hantering ska vara 

tydlig för såväl kvinnor som män. 

o Ta fram vägledning för att långsiktigt öka medvetenhet och förståelse för 

hur bilder och information påverkar jämställdhet hos berörda parter. 

o Vid planering av kommande undersökningar avseende köp av läkemedel 

från osäkra källor, till exempel på internet, så ska om möjligt och relevant 

skillnader mellan kvinnor och män beaktas. 

o Vid informationsinsatser om hur man handlar läkemedel korrekt, kommer 

särskilt fokus läggas på att kvinnor och män ska kunna ta till sig den i 

samma utsträckning. 
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SAMVERKAN OCH KOPPLING TILL ANDRA MYNDIGHETER  

Ingen samverkan.  

 

Myndigheten för familjerätt och 

föräldraskapsstöd  
IDENTIFIERAT PROBLEM 

o En myndighet under utveckling. Myndighetens arbete kan främja 

jämställdhet och jämlikhet men det finns också en risk att reproducera 

könsstereotypa och ojämlika normer. 

o Brist på jämställdhet och jämlikhet är den viktigaste bakomliggande 

orsaken till internationell adoption. I de länder som barn adopteras från är 

avsaknad av eller svagheter i välfärdssystem samt könsstereotypa 

föreställningar om föräldraskap anledningar till att barn skiljs frän sina 

föräldrar. I den internationella adoptionsverksamheten finns också en 

inneboende global ojämlikhet eftersom många av de mottagande staterna 

finns i västvärlden medan de flesta ursprungsstaterna finns i de delar av 

världen som tidigare varit kolonialiserade av västvärlden. 

o Föräldraskapsstödjande insatser främst når mammor i 

majoritetsbefolkningen medan andra grupper i befolkningen i mindre 

utsträckning tar del av stödet. Om samhällets insatser till stöd för föräldrar 

påverkas av könsstereotypa och andra normativa föreställningar kan 

stödet motverka jämställdhet och jämlikhet. För barnets del kan det 

innebära att möjligheterna att få goda relationer med sina föräldrar 

påverkas av stödinsatser som ger deras föräldrar olika förutsättningar i 

föräldraskapet 

o MFoF:s arbete rör familjer, barn och föräldraskap, områden som 

traditionellt uppfattats som frågor för kvinnor. Detta återspeglas i att 

majoriteten av yrkesverksamma inom MFoF:s verksamhetsområden är 

kvinnor. 

o MFoF:s samlade erfarenhet är att många internationellt adopterade 

personer utsätts för sexistisk och rasistisk diskriminering. En studie som 

publicerades av Statistiska Centralbyrån 20145 visar att skillnader 

förekommer mellan internationellt adopterade och majoritetsbefolkningen 

vad gäller utbildning, inkomster och familjebildning. Skillnaderna mellan 

adopterade och majoritetsbefolkningen är genomgående större för män än 
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för kvinnor. Ett annat exempel är flera studier som visar att unga 

adopterade flickor och kvinnor upplevt fler sexuellt kränkande handlingar 

än kvinnor i majoritetsbefolkningen i motsvarade åldrar. Det handlar ofta 

om sexistiska kommentarer med en tydlig koppling till rasism.  
 

JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅL 

Samtliga fyra jämställdhetspolitiska delmål.  
 

MÅL 

o MFoF:s arbete bidrar till att barn får en trygg uppväxt och bra relationer 

till sina föräldrar genom att det kunskapsbaserade arbetet främjar 

jämställdhet och jämlikhet för föräldrar. MFoF:s arbete med auktorisation 

och tillsyn minimerar risken för att internationell adoptionsverksamhet 

motverkar jämställdhet och jämlikhet i ursprungsländerna. 

o Stöd till föräldrar främjar barnets rätt till att föräldrar ges jämställda och 

jämlika förutsättningar att utvecklas i föräldraskapet. 

o Minskad utsatthet för sexistisk och rasistisk diskriminering för adopterade 

flickor och pojkar, kvinnor och män, i det svenska samhället.  
 

AKTIVITETER 

Styrprocesser 

o Jämställd- och jämlikhetsperspektiven tydliggörs i MFoF:s styrdokument 

(arbetsordning, verksamhetsplan, tillsynsplan). 

 

Stöd till föräldrar  

o Kartläggning. 

o Strategisk planering. 

 

Synliggöra diskriminering av adopterade 

o Ta fram informations- material om sexistisk och rasistisk diskriminering i 

samarbete med unga internationellt adopterade 
 

SAMVERKAN OCH KOPPLING TILL ANDRA MYNDIGHETER  

Ska identifiera tänkbara samarbetspartner.  
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Myndigheten för delaktighet 
IDENTIFIERAT PROBLEM 

o Oavsett funktionsförmåga är flickors/kvinnors levnadsvillkor och 

möjligheter till delaktighet sämre än pojkars/mäns inom flera undersökta 

områden, med vissa undantag. Ett sådant undantag är inom 

utbildningsområdet, där kvinnor med funktionsnedsättning har högre 

utbildningsnivå än män med funktionsnedsättning.  

o Det finns skillnader mellan flickor/kvinnor och pojkar/män med 

funktionsnedsättning när det gäller tillgång till stöd, både inom 

utbildningsområdet och vad gäller tillgången till arbetsmarknadsinsatser 

och socialförsäkringssystemet. De skillnader som finns hos hela 

befolkningen finns även i gruppen personer med funktionsnedsättning. 

Vissa tendenser finns också att skillnader mellan flickor/kvinnor och 

pojkar/män förstärks i gruppen. 

o Även om personer med funktionsnedsättning har en lägre utbildningsnivå 

än övriga befolkningen, har kvinnor en högre utbildningsnivå än män 

såväl bland personer med funktionsnedsättning som i övriga befolkningen. 

Det är en betydligt lägre andel män jämfört med kvinnor med 

funktionsnedsättning som avslutar en högskoleutbildning.  

o Det är vanligare att pojkar med funktionsnedsättning får särskilt stöd i 

skolan än att flickor med funktionsnedsättning får det. Det går däremot 

inte att konstatera att flickor är underrepresenterade, eftersom det finns 

lite kunskap om hur basen ser ut. Viss forskning finns som tyder på att 

flickor i lägre utsträckning upptäcks och får diagnoser inom det 

neuropsykiatriska området.  

o Personer med funktionsnedsättning har lägre sysselsättningsgrad och står i 

högre utsträckning utanför arbetskraften jämfört med övriga 

befolkningen. Kvinnor med funktionsnedsättning har en lägre 

sysselsättningsgrad än män, trots att kvinnor har en högre utbildningsnivå, 

något som annars brukar vara en viktig faktor för att förklara 

sysselsättningsgraden. 

o Personer med funktionsnedsättning och kvinnor generellt ingår i lägre 

utsträckning i gruppen förtroendevalda och kvinnor med 

funktionsnedsättning röstar i lägre utsträckning än kvinnor i övrigt. En 

sådan skillnad kan inte konstateras bland män.  
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o Kvinnor med funktionsnedsättning skattar sin hälsa som sämre än män 

med funktionsnedsättning. Kvinnor med funktionsnedsättning uppger 

även i högre utsträckning än män att de blir utsatta för hot och våld i egen 

eller annans bostad. För våld på allmän plats gäller det omvända 

förhållandet, en högre andel män än kvinnor med funktionsnedsättning 

upplever sig vara utsatta för hot och våld. 
 

JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅL 

Ingen konkret koppling mellan myndighetens arbete och jämställdhetspolitiska 

målen. 

 
MÅL 

Vårt arbete bidrar till att samhällsaktörerna förebygger och undanröjer hinder för 

lika rättigheter och möjligheter till delaktighet och jämlikhet för alla, oavsett 

könstillhörighet eller funktionsförmåga. 
 

AKTIVITETER 

Styrning/Ledning 

o Ta fram en checklista för att jämställdhetsintegrera myndighetens 

utvecklingsaktiviteter.  

o Informera om checklistan.   

o En dokumenterad konsekvensanalys i alla utvecklingsaktiviteter görs 

utifrån checklistans frågor. 

o Myndighetens styrmodell arbetas igenom med hjälp av checklistan och 

uppdateras med verksamhetsmål som synliggör jämställdhetsaspekter 

inom myndighetens verksamhetsområden i syfte att kommande 

verksamhetsplaner bättre bidrar till att synliggöra ojämställdhetsproblem 

inom myndighetens verksamhetsområde. 

o Utveckla myndighetens interna process för årsredovisning med särskild 

inriktning på resultat- och effektmätning med könsuppdelad statistik och 

konsekvensbeskrivningar. 

o Informations/utbildningsinsats till medarbetarna om hur resultat- och 

effektmätning i årsredovisningen som inkluderar könsuppdelad statistik 

och konsekvensbeskrivningar ska utföras. 

o Myndighetens projektplanemall arbetas om och förses med anvisningar 

för hur en konsekvensbeskrivning ur ett jämställdhetsperspektiv ska göras. 
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o Informations/utbildningsinsats om den uppdaterade projektplanemallen 

genomförs i myndigheten. 

o Myndighetens remissrutin och mall för remissvar arbetas om så att det 

tydligt framgår hur och när i processen en konsekvensbeskrivning/analys 

ur ett jämställdhetsperspektiv ska göras. 

o Informations/utbildningsinsats om den uppdaterade remissrutinen och 

remissvarsmallen genomförs i myndigheten. 

o En uppföljning och genomlysning av myndighetens utvecklingsarbete 

med styrnings-ledningsprocesser för att identifiera eventuella 

brister/luckor 

o Framtagande av rutin och mall för att nomineringar och förfrågningar till 

råd, paneler, offentliga utredningar, samråd/referensgrupper etc. ska få en 

jämställd könsrepresentation.  

o I arbetet ingår att myndigheten tar ställning till 40/60 eller 50/50 

representation. 

 

Verksamhetsutveckling 

o Framtagande av rutin för hur myndighetens kunskapsstödjande produkter 

ska hantera ett jämställdhetsperspektiv.  

o Myndighetens strategier inom innovation, standardisering, forskning och 

välfärdsteknologi beskriver hur man ska arbeta med 

jämställdhetsperspektivet inom ramen för verksamhetsområdena. 

o Arbete med en plan för att utveckla myndighetens uppföljningssystem, 

med särskild inriktning på att kunna följa upp levnadsvillkor utifrån kön. 

o Ta fram rutin för beställning och statistikproduktion som ska vara 

uppdelad på kön. 

o Ta fram system för presentation av uppföljningsdata där skillnader på kön 

tydliggörs. 

o Inom ramen för arbetet med omvärldsbevakning undersöka hur 

myndighetens modell för systematisk omvärldsbevakning kan synliggöra 

skillnader i levnadsvillkor mellan kvinnor och män. 

o Arbete enligt direktiv med att ta fram inriktning och modell för 

myndighetens stödjande och främjande verksamhet, där 

jämställdhetsperspektivet inkluderas redan i kartläggningsfasen. 

o Fortsatt arbete med att ta fram en modell för myndighetens stödjande och 

främjande arbetet. 
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o Jämställdhetsperspektivet inkluderas i det pågående arbetet med att 

utveckla myndighetens kommunikationsplattform, där både webb och 

andra kanaler ingår. 

 

Kompetensförsörjning/utveckling  

o Kompetensutbildning i flera steg för samtliga medarbetare på 

myndigheten om hur jämställdhetsperspektivet kan omsättas i 

myndighetens arbete. 

o Jämställdhetsperspektivet beaktas i myndighetens pågående arbete med att 

ta fram en modell för att identifiera såväl nyckelkompetenser som 

bristkompetenser utifrån myndighetens långsiktiga verksamhetsplanering. 
 

SAMVERKAN OCH KOPPLING TILL ANDRA MYNDIGHETER  

Samverkan med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.  

 

Polismyndigheten  
IDENTIFIERAT PROBLEM 

o Våldtäkt. 

o Hedersrelaterat våld och förtryck, äktenskap mot den egna viljan eller 

barnäktenskap. 

o Brott i nära relationer.  

o Behov av förbättrat bemötande av brottsoffret.  

o Behov av att förbättra polisens förmåga i våldtäktsutredningar, både 

avseende bemötande av brottsoffer och uppklaring.  

o Sexuellt ofredande, denna typ av brott, som i allra högsta grad drabbar 

unga, främst kvinnor, med minskad trygghet och begränsad rörelse-frihet 

som resultat. 

o Sexuellt och genusbaserat våld (SGBV). 

o Kvinnor uppger betydligt oftare än män att de känner sig otrygga. 
 

JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅL 

Delmål 1 och 4.  
 

MÅL 

Polisregion Nord 

o Likvärdiga förutsättningar för kvinnor och män att påverka de 

medborgarlöften som upprättas i Polisregion Nord. 
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o Mäns våld mot kvinnor. 

o Upptäcka fler kvinnor i missbruk, i syfte att alla ska få vård och omsorg på 

lika villkor. 

 

Polisregion Mitt 

o Likvärdiga förutsättningar för män och kvinnor att påverka de 

prioriteringar och löften som formuleras i medborgardialoger och 

medborgarlöften. 

o Målet är att region Mitts arbete mot ringa narkotikabrott skall leda till att 

fler kvinnliga missbrukare upptäcks och blir föremål för hjälp- och 

vårdinsatser för sitt narkotikamissbruk. 

 

Polisregion Bergslagen  

o Minskat mörkertal och ökad lagföring kring brott i nära relation. 

o Minska sexuellt ofredande.  

o Minska antalet unga missbrukar, pojkar och flickor samt ge befintliga 

missbrukare lika möjlighet till vårdinsats.  

o Möjlighet för alla att få hjälp och service av polisen. 

 

Polisregion Stockholm 

o Målet är att en jämställdhetsintegrerad planerings- och 

uppföljningsprocess ska ge bättre förutsättningar för att medborgare och 

medarbetare, oavsett kön, ska ha samma rätt att kunna forma villkoren för 

vissa beslutsfattanden inom Polisen samt få möjlighet att ta del av Polisens 

kärnverksamhet på lika villkor.  

o Projektet, träffa rätt, kan på lång sikt bidra till att unga kvinnor och män 

ges samma möjligheter att ta del av samhällets resurser som avsätts till att 

ingripa mot narkotikamissbruk. 

o Förebygga samt hantera händelser och brott rörande sexuella ofredanden i 

anslutning till särskilda händelser på ett framgångsrikt sätt. 

 

Polisregion Öst 

o En minskning av narkotikamissbruket bland kvinnor genom att fler 

drogpåverkade kvinnor upptäcks vilket bidrar till att fler ges möjlighet till 

vård. 

o Ökad trygghet genom minskning av överfallsvåldtäkter och sexuella 

ofredanden mot kvinnor. 
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Polisregion Syd 

o Målet är att män och kvinnor ska ha likvärdiga förutsättningar att påverka 

de prioriteringar och löften som formuleras i medborgardialoger och 

medborgarlöften. 

o Målet är att region Syds arbete mot ringa narkotikabrott skall leda till att 

fler kvinnliga missbrukare blir föremål för hjälp- och vårdinsatser för sitt 

narkotikamissbruk. 

 

Polisregion Väst 

o Utredningsverksamheten ska präglas av ett könsmedvetet förhållningssätt 

så att offer, vittnen och gärningspersoner bemöts jämställt.  

o Polisanställda ska ha en förståelse för vikten av jämställt bemötande i 

yrkesutövandet samt omsätta detta i kontakten med män och kvinnor på 

ett förtroendeskapande sätt.  

 

Nationella operativa avdelningen  

o Medborgarna och medarbetarna ska kunna ta del av kärnverksamheten på 

lika villkor genom att Noas processansvar ska utövas på sådant sätt att 

polisverksamheten i regionerna är likvärdig för alla medborgare oavsett 

kön. 
 

AKTIVITETER 

Region Bergslagen  

 

Brott i nära relation 

o Utveckla samverkan med övriga aktörer så som samhällsråd samt på lokal 

nivå lokala redan etablerade samverkansforum.  

o Kommunikation/information både internt, externt.  

o Organisatoriska förutsättningar för att säkerställa uthållighet i arbetet i 

syfte att öka förtroendet för polisen. Med organisatoriska förutsättningar 

avses personell resurs, lokaler, utrustning etc.  

o I socioekonomiskt utsatta områden bör verk-samheten inriktas mot så 

kallade signalbrott (skadegörelse, narkotikabrott, trafik, inbrott, övergrepp 

i rättssak, klotter, nedskräpning etc.) i syfte att få ingång till annan 

brottslighet t.ex., mäns våld mot kvinnor.  



 
 

 

35 

 

o Införa återkoppling som metod för att öka kvaliteten i 

förstahandsåtgärder.  

o Anpassade öppettider för att öka tillgängligheten för brottsutsatta kvinnor 

och barn.  

o Anpassad arbetstidsförläggning för relevant personal för att säkerställa att 

rätt kompetens finns att tillgå.  

o Anpassade kanaler och forum för möte med medborgarna för att 

underlätta för brottsutsatta kvinnor och barn att få hjälp av polisen.  

 

Sexuellt ofredande  

o Information/kommunikation kring problemet. 

Informationen/kommunikationen ska ske sam-ordnat med lokala aktörer i 

redan etablerade forum.  

o Utveckla samverkan med sedan tidigare etablerade lokala aktörer samt, om 

behov finns, utveckla samverkan med nya aktörer.  

o Anpassad resurs och kompetens vid evenemang där många ungdomar 

förväntas närvara.  

 

Narkotikabrott  

o Vid kontroll av kriminella grupperingar ska ökat fokus riktas mot kvinnor 

i sällskapet.  

o Ökat fokus mot unga missbrukare, pojkar och flickor, i skolmiljö för att 

tidigare bryta ett begynnande missbruk.  

o Samverka med lokala aktörer i redan etablerade forum.  

o Fortgående samverkan i Samhällsrådet kring frågan om unga missbrukare, 

flickor och pojkar.  

 

Tillgänglighet  

o Anpassade öppettider i receptioner utifrån medborgarnas behov. Särskilt 

fokus på möjligheten för ensamstående föräldrar att få del av polisens 

service.  

o Anpassad arbetstidsförläggning för relevant personal i syfte att säkerställa 

at rätt kompetens finns tillgänglig.  

o Ökad närvaro i offentliga miljöer.  

o Information till nyanlända i samverkan med relevanta lokala aktörer.  

o Inventering av arbetsmetoder och öppettider i andra delar av landet i syfte 

att in-hämta goda exempel.  
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Ledning och styrning  

o Vid varje ledningsmöte och operativt ledningsmöte ska utvärdering av 

mötet ske:  

o Har vi beaktat jämställdhetsperspektivet i dagens möte?  

o Har våra beslut stärkt en jämställd leverans av polisverksamhet?  

o Jämställdhetsintegrering ska vara en naturlig del i arbete mot 

organiserad brottslighet och arbetet med medborgar-löften. I varje 

del i aktivitetsplaneringen ska det tydligt framgå i vilken 

utsträckning män och/eller kvinnor är mål för aktiviteten.  

o För att säkerställa implementeringen av jämställdhetsintegreringen 

ska detta arbete införlivas i de regionala uppdragen mot de 

strategiska initiativen ”Organiserad brottslighet” och 

”Medborgarlöften och lokal samverkan”.  

 

Polisregion Mitt  

 

Kompetensutveckling  

o Kompetensförstärkningsinsats avseende jämställdhet, genus och 

intersektionalitet.  

o Kompetensförstärkningsinsatserna behöver nivånpassas utifrån roll och 

funktion.  

o Likabehandlingskommittén ges i uppdrag att verka för att 

jämställdhetsintegration blir ett systematiskt och långsiktigt 

utvecklingsarbete i Polisregion Mitt. Kommittén ska göra en analys av hur 

verksamheten ser ut i dag och komma med förslag på framtida åtgärder 

enligt den arbetsgång som beskrivs i metodbok från JämsStöd, SOU 

2007:15.  

o Likabehandlingskommittén ges vidare i uppdrag att komma med förslag 

på hur jämställdhet ska integreras i regionens verksamhetsuppföljning.  

 

Verksamhet 

o Jämställdhetsintegrering ska finnas med som en särskild punkt på 

dagordningen på samt-liga ledningsgruppsmöten, på alla organisatoriska 

nivåer.  

o Utbildning och informationsinsatser ska ske i befintliga forum såsom 

chefsdagar, arbetsplatsträffar, jämställdhetsdagar.  
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o Säkrande av beredningsförmåga avseende jämställdhetsintegrering inför 

ROLG-möten.  

o Integrera jämställdhet i de underlag som ligger till grund för den lokala 

lägesbilden.  

 

Medborgardialog  

o Resultatet av trygghetsundersökningarna ska presenteras så att mäns 

respektive kvinnors svar ska gå att utläsa.  

o Polisens framtagna underlag/lägesrapporter kring brottslighet, som ska 

ligga till grund för dialogerna, ska ha ett jämställdhetsperspektiv, d.v.s. 

statistik fördelat på kön. På detta sätt kan behov av specifika åtgärder 

riktade till kvinnor, alternativt män, tydligt framgå.  

o Utformning av inbjudan, inbjudan via olika kanaler och val av forum för 

medborgardialoger ska beaktas utifrån ett jämställdhetsperspektiv.  

o Planering av genomförande vid medborgardialoger ska säkerställa att både 

kvinnor och mäns röster har samma möjligheter att göra sig hörda.  

 

Narkotikabrott  

o Ta fram lokala lägesbilder för andelen kvinnor som avkrävs prov i 

samband med misstanke om ringa narkotikabrott. Resultatet ska ligga till 

grund för vidare åtgärder och uppföljning.  

o Utveckla normkritiska metoder och arbetssätt för att på ett tidigt stadium 

upptäcka fler kvinnor i missbruk.  

o Utbilda/informera om träffsäker verksamhet i befintliga forum, såsom vid 

chefsdagar och arbetsplatsträffar.  

o Vid planering och genomförande av alla insatser mot narkotikabrott skall 

jämställdhetsperspektivet beaktas.  

 

Polisregion Nord  

 

Verksamhet 

o Genom utbildning till chefer, arbetsledare och kompetenshöjande insatser 

till medarbetare medvetandegöra jämställdhetsperspektivet, samt att 

utbildningen ska mynna ut i att polisens arbetssätt blir 

jämställdhetsintegrerat. Exempelvis att bryter ner operativa 

beslut/projekt/insatser ur ett genusperspektiv och göra förbättringar där 

det behövs, i operativa beslut, projekt och insatser.  
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o Säkerställa att jämställdhet tydligt framgår i aktivitetsplanering/ 

verksamhetsplanering, till exempel obligatoriskt avsnitt i aktivitetsplanerna 

där jämställdhetsperspektivet kopplas till kärnverksamhetens planerade 

aktiviteter och åtgärder. 

o Skapa förståelse för jämställdhet vid det operativa arbetet inom region 

Nord. Till exempel vid arbetsplatsmöten, medarbetardialoger, 

medarbetardagar och reflektioner i vardagen.  

 

Medborgardialog 

o Identifiera och skapa en nulägesbild över hur jämställdhet är integrerat i 

processen för framtagandet av medborgarlöften.  

o Utformning av ev. inbjudan samt kanalval för medborgardialoger ska ske 

med ett jämställdhetsperspektiv. Särskilt bör plats och tid säkerställas så 

att medborgardia-logerna speglar samhället.  

o Jämn fördelning av urval när det gäller deltagande från allmänheten 

(respondenter) vid de regionala/lokala trygghetsundersökningarna.  

o Planering av genomförande vid medborgardialoger ska säkerställa att både 

kvinnor och mäns röster har samma möjlig-heter att göra sig hörda.  

 

Måns våld mot kvinnor  

o Nulägesbeskrivning med statiskuppgifter.  

o Kartläggning av tidigare arbete  

o Utvärdering av det arbete som utförts  

o Utveckla samverkan med övriga sam-hällsaktörer som arbetar med mäns 

våld mot kvinnor och som jobbar före-byggande med mäns våld mot 

kvinnor  

o En arbetsgrupp bör utses att jobba med de fyra punkterna ovan. 

o Arbetsgruppen bör även titta på hur denna fråga ska hanteras inom 

polismyndigheten samt se hur kompetensutveckling kan ske inom 

området mäns våld mot kvinnor.  

 

Upptäcka fler kvinnor i missbruk  

o Utveckla metoder och arbetssätt för att hitta fler kvinnor i missbruk.  

o Lokal lägesbild bör tas fram som utgångs-punkt för aktivitet och 

uppföljning.  

o Utvärdera och medvetandegöra problemet via reflektioner i vardagen. 

Genomföra riktad motiverande information till polispersonal i yttre tjänst 
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gällande problembilden samt genomföra upp-följande insatser under en 

begränsad tid.  

 

Polisregion Stockholm  

 

Planerings- och uppföljningsprocesser  

o All personal ska få grundläggande utbildning i jämställdhetsperspektiv, 

anpassad till Polisens verk-samhetsområde.  

o Anpassade utbildning-ar/seminarier till nyckelpersoner/funktioner ska 

genomföras 1c) Polismyndigheten, Region Stockholm, ska införliva ett 

jämställdhetsperspektiv i sin planerings- och upp-följnings-process, främst 

i framtagandet av den lokala lägesbilden som fungerar som underlag för 

beslut om vissa prioriteringar för verksamheten.  

o Delar som bör ingå i framtagandet av en lokal lägesbild, så som 

exempelvis medarbetar- och medborgardialoger, statistik och 

underrättelseinformation, ska därför anpassas så att ett ställningstagande 

kring ett jämställdhetsperspektiv måste beaktas.  

 

Jämställ narkotikaspam  

o Testa innehållet i ett utvecklat elektroniskt instrument med avsikten att 

utvärdera nyttan av instrumentet i Polisens arbete.  

 

Sexuellt ofredande  

o Identifiering av problembild samt framtagande av aktuell brottsstatistik.  

o Polisen ska tidigt identifiera sam-verkanspartners, utse ansvariga för 

kontakt med dessa och påbörja sam-verkan.  

o Arbeta med en tydlig kommunikationsstrategi som beskriver och stödjer 

arbetet med att förebygga brott där ungas utsatthet särskilt ska belysas.  

o Underlätta för brottsoffer att anmäla inträffade brott i anslutning till 

brottsplats och tillfälle, till exempel avskild plats för anmälnings-

upptagning (poliskontor).  

o Berörd personal ska utbildas i jämställdhetsperspektivet med anpassning 

till verksamhetsområdet. 

  

Ledning 

o Varje ledningsgrupp ska ha en stående punkt på dagordningen som 

handlar om jämställdhetsintegrering.  
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o Vid varje möte ska det under denna punkt finnas en problemställning som 

belyser en jämställdhetsfråga som exempelvis kan diskuteras i mindre 

grupper och/eller även diskuteras i hela ledningsgruppen.  

o I regionens, områdets, enhetens eller sektionens olika mål skall ämnet 

jämställdhet i kärnverksamheten integreras. 

o Ledningsgrupper på regional nivå ska ha en utsedd jämställdhetsansvarig.  

o Vid beslut om att tillsätta arbets-grupper och ordföranden till dessa bör en 

diskussion föras kring ämne/effekt/jämställdhet.  

 

Polisregion Syd  

 

Verksamhet  

o Jämställdhetsintegrering ska finnas med som en särskild punkt på 

dagordningen på samtliga ledningsgruppsmöten, på alla organisatoriska 

nivåer.  

o Utbildning och information i befintliga forum såsom chefsdagar, 

arbetsplatsträffar, Reflektioner i vardagen etc. ska genomföras.  

o Befintlig instruktion avseende planering i PUM-A kompletteras med 

avsnitt om jämställdhetsintegrering.  

 

Medborgardialog  

o Polisens framtagna underlag/lägesrapporter kring brottslighet som ska 

ligga till grund för dialogerna ska ha ett jämställdhetsperspektiv, d v s 

statistik fördelat på kön. På detta sätt kan behov av specifika åtgärder 

riktade till kvinnor alt män tydligt framgå.  

o Utformning av inbjudan, inbjudan via olika kanaler samt val av forum för 

medborgardialoger ska beaktas utifrån ett jämställdhetsperspektiv.  

o Planering och genomförande av medborgardialoger och 

medarbetardialoger ska säkerställa att både kvinnors och mäns röster har 

samma möjligheter att göra sig hörda.  

o Resultatet av trygghetsundersökningarna ska presenteras så att mäns 

respektive kvinnors svar ska gå att utläsa.  

 

Narkotikabrott  

o Utbildning och information i befintliga forum såsom chefsdagar och 

arbetsplatsträffar.  



 
 

 

41 

 

o Vid planering och genomförande av alla insatser mot narkotikabrott skall 

jämställd-hetsperspektivet beaktas.  

 

Polisregion Väst  

 

Planerings- och styrmodellen  

o Identifiera de viktigaste styrdokumenten för Region Väst och se till att 

jämställd-hetsaspekten finns med.  

o I de instruktioner som styr områdespolisverksamheten bör det tydligt 

framgå att de ska beakta jämställdhetsperspektivet i sin planering av 

verksamheten.  

o I direktiven till regionens kommunpoliser för framtagandet av 

medborgarlöften, lik-som i det nationella metodstödet, ska det framgå att 

jämställdhetsperspektivet ska beaktas vid planering av skilda former av 

medborgardialoger, i syfte att ge alla invånare goda förutsättningar att vara 

med och påverka.  

o Vid framtagandet av underlag för läges-bilden ska statistik och resultat av 

trygg-hetsundersökningar kunna kopplas till kön på ett sätt så att behov av 

specifika åtgärder riktade till kvinnor alt. män tydligt framgår.  

 

Operativ planering och prioritering  

o Integrera jämställdhetsperspektivet i all operativ utbildning som 

genomförs i regionen  

o Genomföra en utbildningsinsats för den strategiska operativa 

ledningsnivån kring vikten av att väva in jämställdhetsaspekten vid 

planering av insatser.  

o Beakta jämställdhetsaspekten i sam-band med framtagandet av 

underrättelse-rapporter och underlag.  

o Beakta vikten av att operativa plane-ringsprocesser bör genomföras med 

kompetenser representerande båda könen.  

o Vid operativa insatser, sträva efter att ha ledningsfunktioner av båda 

könen.  

o Vid medarbetardriven aktivitetsplanering ska kvinnor och män få samma 

möjlighet att bidra. Att medvetandegöra frågan kring jämställdhet vid 

aktivitetsplaneringen i arbetsgrupperna.  
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Utbildningsverksamheten 

o Genomför kontinuerliga utbildningsinsatser för att skapa förståelse för 

hur anmälnings-upptagarens förhållningssätt och före-ställningar ur ett 

jämställdhetsperspektiv kan påverka brottsoffret och kvaliteten på första-

hands-åtgärderna.  

o Analysera gjorda prioriteringar i brott-utredningsverksamheten utifrån 

könet på brottsoffer respektive gärningsman för att se om någon brottstyp 

borde utredas med före-träde.  

o Analysera brottsutredningsprocessen för att se om det finns osakliga 

skillnader i metoder och hantering beroende på kön.  

o Analysera om det finns grupper som sär-behandlas positivt i 

straffprocessen utifrån olika maktdimensioner såsom kön, ålder, etnicitet, 

socioekonomisk ställning, när detta inte är objektivt motiverat.  

o När analysen av B, C och D genomförts ska åtgärder och rutiner ses över 

utifrån resultatet av analysen samt förslag till för-bättringar i 

förekommande fall tas fram.  

o Integrera jämställdhetsperspektivet som en självklar del i all utbildning 

inom utbredningsområdet.  

 

Bemötande, attityd och kompetens  

o En nationell utbildningsplan ska tas fram för samtliga utbildnings-insatser 

som behöver vara likvärdiga inom myndigheten avse-ende jämställdhet. 

o En kortare introducerande utbildning ska genomföras för alla medarbetare 

för att skapa förståelse kring jämställdhetsintegration och varför det är 

viktigt att arbeta med jämställhet i alla delar av verksamheten. Att 

samtidigt öppna medarbetarnas ögon för ett normkritiskt förhållningssätt.  

o En utbildningsinsats särskilt riktad mot chefer på alla nivåer för att ge 

fördjupad kunskap kring jämställdhetsintegreringens betydelse och 

innebörd i syfte att stärka samtalet inom personalgrupperna. (jmf 

chefsdagarna)  

o Integrera jämställdhetsperspektivet som en naturlig del i all regional och 

lokal utbildning inom polisverksamheten.  

o Ta med jämställdhetsperspektivet som ett återkommande tema vid 

utvecklingssam-tal, lönesättande samtal och grupphandledning.  

o Ett jämställdhetsråd eller en berednings-grupp ska bildas. Rådets eller 

berednings-gruppens uppgift är att utgöra ett stöd till ROLG avseende 
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uppföljning och värdering samt initiera ett kontinuerligt uppdaterande av 

relevanta åtgärder.  

 

Polisregion Öst  

 

Verksamhet  

o Bildandet av en beredningsgrupp för jämställdhetsfrågor med 

representation från ATO, skyddsorganisationen och bred representation 

och förankring i organisationen i övrigt.  

o Sammansättning kan variera beroende på vilka områden som ska 

avhandlas. 

o Kompetensförstärkningsinsats avseende jämställdhet, genus och 

intersektionalitet. Kompetensförstärkningsinsatserna behöver nivå 

anpassas utifrån roll, funktion och tidigare förvärvade kunskaper. 

o Utifrån ökad kunskap, aktiviteter för att påverka attityder avseende 

jämställd-het i syfte att åstadkomma en köns-medveten och jämställd 

verksamhet.  

 

Narkotikabrott  

o Ytterligare kartläggning och fördjupad analys avseende regionala 

förhållanden.  

o Informationsinsats avseende nationellt och regionalt läge avseende 

könsfördelning vid misstanke om ringa narkotikabrott.  

o Målformulering och tillvägagångssätt utifrån berörda medarbetare och 

chefers förslag.  

 

Mäns våld mot kvinnor  

o Intern informationsinsats avseende läget vad gäller sexuella ofredanden 

nationellt och i regionen.  

o Uppföljning av tillämpning av den metodik avseende exempelvis 

offentliga tillställningar planering och genomförande som beslutats.  

o Uppföljning av tillämpning av beslut avseende åtgärder vid överfallsvåld-

täkter.  

o Målformulering och tillvägagångssätt utifrån berörda medarbetare och 

chefers förslag.  
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Utredningsverksamhet 

o Analys av utredningsprocessen avseende olikheter utifrån kön. Omfattar 

bl.a. bemötande, ingripande, värdering av brott och prioritering av 

brottstyper, exempelvis hur brott i nära relation prioriteras i för-hållande 

till andra brott.  

o Tillämpning utifrån nationellt beslut avseende metodik och ev. påtalande 

om uppdatering utifrån ovan analys.  

o Framtagna grunder för prioritering av utredning avseende olika brotts-

typer.  

o Målformulering och tillvägagångssätt utifrån berörda medarbetare och 

chefers förslag.  

 

Problem i geografiskt avgränsade områden  

o Undersöka hur vi genomför medborgardialoger och medborgarmöten och 

om vi så långt möjligt säkrar att vi når ett representativt urval av berörda 

medborgare i respektive geografiskt område.  

o Vid behov anpassning och utveckling av var, när och hur 

medborgardialoger och medborgarmöten genomförs.  

 

Styrdokument 

o Genomgång av nationella och regionala styrdokument samt utifrån det 

påtalande om behov av att integrera jämställdhetsarbetet i nationella 

dokument samt införa det i regionala dokument.  
 

SAMVERKAN OCH KOPPLING TILL ANDRA MYNDIGHETER  

Brå. 

 

Rekryteringsmyndigheten 
IDENTIFIERAT PROBLEM 

Inget problem finns framskrivet i planen.  
 

JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅL 

Delmål 1 och 2.  
 

MÅL 

o Rekryteringsmyndighetens bedömningar och test ger kvinnor samma 

möjligheter som män.  
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o Rekryteringsmyndigheten ger kvinnliga medarbetare samma möjligheter 

som manliga.  
 

AKTIVITETER 

o Utforma verktyg/metod/process som stödjer kunderna i att formulera 

jämställda kravprofiler  

o Undersök skillnader i meritvärde mellan kvinnor och män som söker 

polisutbildningen och dess eventuella koppling till skillnaden i UNIQ-

medelvärdet.  

o Undersök och föreslå åtgärder för att säkerställa att UNIQ är 

könsneutralt.  

o Säkerställ genom systematisk urvalsuppföljning att mätningar och 

bedömningar är könsneutrala.  

o Inför ett uppföljningssystem avseende bemötande kopplat till prövning 

och eventuell mönstring.  

o Ta fram mål och mätbara indikatorer för det interna jämställdhetsarbetet.  
 

SAMVERKAN OCH KOPPLING TILL ANDRA MYNDIGHETER  

Samverkan bland annat med uppdragsgivaren; Polis, Försvaret, Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap, Sjöfartsverket, Kustbevakningen.  

 

Rättsmedicinalverket 
IDENTIFIERAT PROBLEM 

o Könsuppdelad statistik har inte varit regelmässigt uppdelad statistik innan, 

då det saknats personalresurser och verktyg för detta. Utan statistiken kan 

de inte identifiera eventuella brister i verksamheten och deras åtgärdsplan 

”kan komma att” kompletteras utifrån resultat.  

o Ett annat problemområde är professionellt bemötande oavsett kön, som 

de också menar inte är utrett. De vet helt enkelt inte om deras målgrupp 

blir okej bemött.  

o Ett tredje område är bedömningar och utlåtanden. Här tas upp problem 

kring att det utifrån rådande lagstiftning inte möjliggör 

moderskapsutredningar – bara faderskapsregleringar är reglerade. De 

menar att det finns ökat behov att fastställa moderskapet för personer 

som inte är födda i Sverige, på grund av invandring.  

o De kopplar lokaler och säkerhetsfrågor för de män och kvinnor som 

genomgår till exempel rättspsyk till frågor om våld mot kvinnor. Det 
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skriver inte att det är ett problem, men att det har spelat in i liknande 

verksamheter, och därför ska finnas med ett jämställdhetsperspektiv 

framöver.  

o Sammanfattningsvis har de inte identifierat något direkt problem mer än 

att de inte har identifierat problem, kartläggningsarbete kvarstår alltså.  
 

JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅL 

Delmål 1 och delvis delmål 4.  
 

MÅL 

o Ökad andel könsuppdelad verksamhetsstatistik 

o Professionellt bemötande oavsett kön 

o Genusneutrala bedömningar och utlåtanden 

o Lokaler och säkerhet är anpassade oavsett kön 

o Säkra att styrande dokument utformas med ett jämställdhetsperspektiv 

o Kvalitetssäkra informationsmaterial ur ett genusperspektiv 
 

AKTIVITETER 

Könsuppdelad verksamhetsstatistik  

o Uppdatera rutinen för årsredovisningen. 

o Könsuppdela statistik gällande tvångsåtgärder enligt LRV, avskiljning och 

ärenden som behandlats av Socialstyrelsens rättsliga råd. 

o Könsuppdela statistik gällande dödsorsaker, expedierade och avslutade 

ärenden. 

o Handledning eller utbildning av statistiker och analytiker avseende 

jämställdhetsanalys. 

o Könsuppdela statistik expedierade ärenden. 

o Påtala eventuella misstänkta osakliga skillnader för berörda ansvariga 

myndigheter. 

o Könsuppdela statistik avseende expedierade ärendens handläggningstid, 

med undantag för avidentifierade ärenden. 

o Statistiker och analytiker analyserar data. 

o Implementering av ett beslutsstödsystem. 

 

Professionellt bemötande oavsett kön  

o Utbildning om jämställt bemötande. 

o Översyn och revidering av instruktioner för telefonsamtal. 
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Genusneutrala bedömningar och utlåtanden  

o Eventuell textanalys av utlåtanden och riskbedömningar med syfte att 

identifiera osakliga könsskillnader. 

o Informera lagstiftaren om problemen med moderskapsundersökningar. 

o Utreda möjligheter att överföra all ärendeinformation elektroniskt och 

avidentifierat. 

 

Lokaler och säkerhet är anpassade oavsett kön  

o Se över och eventuellt förändra aktiviteter och rutiner för aktiviteter inom 

rättspsykiatri. 

o Vid behov revidera och implementera jämställdhetsperspektivet i 

säkerhetsrutiner. 

 

Styrdokument  

o Implementera jämställdhetsperspektivet i föreskrifterna för framtagande 

av styrande dokument, eller revidering av gamla dokument, samt 

genomföra översyn av befintliga styrdokument. 

 

Kvalitetssäkra informationsmaterial  

o Säkerställa att externt informationsmaterial inte skildrar stereotypiska 

bilder av kvinnor och män. 
 

SAMVERKAN OCH KOPPLING TILL ANDRA MYNDIGHETER  

Ingen samverkan. 

 

Statistiska centralbyrån 
IDENTIFIERAT PROBLEM 

Problemet är att en könsmedveten helhetsbild av samhället idag inte speglas fullt 

ut i statistiken. De enstaka statistiska siffrorna kan inte säga något om 

ojämställdheten i samhället men lägger en grund för vidare analys. 

Förutsättningarna för analys och utvärdering kräver att statistiken är 

könsuppdelad, har en god tillgänglighet och även har finare fördelning inom vissa 

områden såsom ålder, utbildningsnivå och födelseland (intersektionalitet). 

Uppföljning av i vilken utsträckning statistiken könsredovisas indikerar att 

kompetenssatsningar krävs både vad gäller att skapa ett jämställdhetsperspektiv 

och hur detta kan integreras i statistikproduktionen. 
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Identifierade utvecklingsområden:  

o Den individbaserade statistiken är inte fullständigt könsuppdelad. 

o Intersektionalitet behövs i utvärdering och analys vilket ställer krav på en 

finare uppdelning av statistiken. 

o Tillgängligheten på webbplatsen och statistikdatabasen kan förbättras. 

o Kompetensen bör breddas och fördjupas. 
 

JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅL 

Specificerar inte utifrån målen men ämnar bidra till alla med statistik som 

kunskapsunderlag.  
 

MÅL 

”SCB ska i sin statistik synliggöra kön och möjliggöra intersektionella analyser och 

utvärderingar. Statistiken ska kunna användas i de analyser som krävs för att integrera ett 

jämställdhetsperspektiv i samhället. SCB ska tillgodose användarnas behov av tillförlitlig och 

lättillgänglig statistik som underlag för analys, debatt och beslut." 
 

AKTIVITETER 

Könsuppdelad statistik  

o Göra en kartläggning av nuläget och ta fram en åtgärdsplan för 

könsuppdelning av den officiella individstatistiken inom SCB.  

o Finna former för att annan statlig statistik inom SCB ska omfattas av 

kravet på könsuppdelad statistik.  

o Se över och effektivisera uppföljningen av individstatistiken enligt 14 § 

förordningen (2001:100). En uppföljning av kravet på könsuppdelning 

skulle eventuellt kunna göras i samband med analysen av kvaliteten i 

statistiken.  

o Samverkan/utbildning av andra statistikansvariga myndigheter som stöd i 

arbetet med att könsuppdela statistiken.  

o Uppdatering och översättning av manualen för könsuppdelad statistik 

(CBM 2004:1)  

o Fortsätta arbetet med att planera och successivt införande av 

könsuppdelning av individstatistiken på SCB.  

o Stödja andra statistikansvariga myndigheter vid införande av 

könsuppdelad statistik. 
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o Information/utbildning av andra statistikansvariga myndigheter kring 

intersektionalitet i statistiska underlag och analyser. 

 

Intersektionalitet  

o Göra en kartläggning och ta fram en plan för några prioriterade 

statistikprodukter och undersöka möjligheterna att finfördela dessa i fler 

kategorier för att kunna göra intersektionella analyser.  

o Undersöka möjligheterna att ta fram en generell metod för 

intersektionalitet t.ex. baserat på AKU:s metod och eventuellt uppdatera 

manualen för könsuppdelad statistik (CBM 2004:1). 

o Fortsätta arbetet med successivt införande av mer finfördelade kategorier i 

prioriterade produkter på SCB, enligt framtagen plan.  

o Lägga grund för en jämställd intersektionell analys och forskning ur ett 

jämställdhetsperspektiv genom egna analyser. 

 

Tillgängligheten på webbplatsen och statistikdatabasen  

o Genomförande av projektet "Utveckling av användarupplevelsen på scb.se 

2016" anpassat till användares krav.  

o Kartlägg möjligheterna att tillgängliggöra regional jämställdhetsstatistik 

som öppen data. 

o Fortsatt arbete med projektet "Utveckling av användarupplevelsen på 

scb.se 2016".  

o Införande av jämställdhetsperspektivet i processer, rutiner och checklistor 

i kommunikationsprocessen. 

 

Kompetensutveckling  

o Plan för införande av jämställdhetsperspektiv i utbildning, seminarier och 

kurser t.ex. introduktionsutbildningen och ledarprogram.  

o Genomgång/utbildning om jämställdhetsperspektiv i statistiken på 

chefsmöten och i ledningsgruppen.  

o Göra en plan för jämställdhetsintegrering av statistikproduktionsprocessen 

och statistikprodukternas processer. 

o Genomförande av plan och påbörjat införande i statistikprodukterna och 

berörda processer. 
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SAMVERKAN OCH KOPPLING TILL ANDRA MYNDIGHETER  

Samordningsansvar gentemot andra statistikansvariga myndigheter (27 stycken). 

Rådgivande roll i Rådet för den officiella statistiken.  

 

Skolforskningsinstitutet 
IDENTIFIERAT PROBLEM 

o Könsstereotypt bemötande; skolans verksamma bemöter elever på olika sätt 

utifrån elevernas kön vilket kan riskera att hindra elevers individuella 

utveckling och lärande. Ett försämrat lärande aktualiserar både det första 

och det andra jämställdhetspolitiska målet. Att både pojkar och flickor 

utvecklar kunskaper och färdigheter i skolan är en förutsättning för att de 

ska kunna verka som aktiva medborgare och att de kunna bli ekonomisk 

självständiga. 

o Sexuella trakasserier och kränkningar som ofta drabbar flickor men som även 

riktas mot exempelvis pojkar med annan sexuell läggning eller 

transpersoner. Detta problem aktualiserar det fjärde målet om att alla ska 

ha rätt och möjlighet till kroppslig integritet. 

o Könsstereotypa studieval; att flickors och pojkars val begränsas av normer 

kring kön. Genom att dessa normer föreskriver att kvinnor i större 

utsträckning bör intressera sig för exempelvis yrken och studieinriktningar 

med fokus på omsorg, aktualiserar de könsstereotypa studievalen det 

tredje jämställdhetsmålet och dess fokus på att kvinnor och män ska ta 

samma ansvar för hemarbete och ha möjligheter att ge och få omsorg på 

lika villkor.  

o Pojkars studieresultat sjunker, delvis till följd av en antipluggkultur som är 

kopplad till rådande maskulinitetsnormer. Detta problem aktualiserar det 

första jämställdhetspolitiska målet, då låga resultat från grundskola och 

gymnasiet riskerar att leda till att denna grupp inte ges samma möjlighet 

att vara aktiva medborgare och inte har samma möjlighet att forma 

villkoren för beslutsfattande. På liknande sätt aktualiseras det andra 

jämställdhetspolitiska målet då låga resultat kan försämra möjligheterna till 

ekonomisk självständighet.  

o Personer som identifierar sig som kvinnor missgynnas vid tilldelning av 

forskningsmedel. Detta problem aktualiserar både det andra 

jämställdhetspolitiska målet om ekonomisk jämställdhet (t.ex. genom att 

kvinnor inte erhåller lika mycket forskningsmedel) och det första målet 
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om en jämn fördelning av makt och inflytande (t.ex. genom att kvinnor 

inte ges samma möjlighet att meritera sig och därigenom uppnå de högsta 

akademiska positionerna).  
 

JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅL 

Samtliga fyra jämställdhetspolitiska delmål.  
 

MÅL 

o Jämställd förskola och skola. 

o Samma möjligheter för kvinnliga och manliga forskare.  
 

AKTIVITETER 

Jämställd skola och förskola  

o Genomföra en workshop kring genusfrågornas betydelse inom arbetet 

med de systematiska översikterna. I denna workshop ska man bl.a. 

diskutera möjliga teman eller inriktningar för en framtida förstudie kring 

en genusrelaterad frågeställning i relation till undervisning och lärande i 

skola eller förskola (bl.a. i relation till det ”genustema” som framkom i den 

behovsinventering som genomfördes på institutet 2015). 

o Tillsätta en arbetsgrupp om hur myndigheten ännu tydligare kan integrera 

ett jämställdhetsperspektiv i arbetet med att genomföra systematiska 

översikter. Denna arbetsgrupp ska dels ta sikte på hur myndigheten kan 

arbeta med frågeställningar som har en explicit genusdimension, men även 

hur processen kring arbetet med systematiska översikter som inte har 

detta explicita fokus kan jämställdhetsintegreras. 

o Upprätta en arbetsgrupp som arbetar med att revidera anvisningarna kring 

ansökans obligatoriska avsnitt kring genus- och mångfaldsperspektiv.  

o Revidera riktlinjerna för hur vi kontaktar och kontrakterar externa 

experter, referensgrupper och andra externa aktörer inom de olika 

projekten så att den könsmässiga sammansättningen också berörs 

o Upprätta statistik över hur många kvinnor respektive män som finns med 

inom projekten med de systematiska översikterna (som experter, 

referenspersoner, manusgranskare och dyl.).  

 

Lika möjligheter för kvinnliga och manliga forskare 

o Upprätta och distribuera ett dokument som kommunicerar myndighetens 

syn på vikten av att integrera ett genusfokus i arbetet med utlysning och 
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fördelning av forskningsmedel. Texten ska distribueras till alla aktörer som 

medverkar i myndighetens arbete med utlysning av forskningsmedel, och 

textens huvudsakliga slutsatser ska också inkluderas i anvisningarna till 

beredningsgruppen. 

o Upprätta könsuppdelad statistik kring samtliga steg i ansökningsprocessen 

(andel kvinnor och män som: söker bidrag, går vidare från den första 

relevansgranskningssteget, ges högsta respektive lägsta betyg utifrån 

kvalitetsgranskningen, erhåller forskningsmedel samt hur höga belopp 

kvinnor respektive män beviljas). 
 

SAMVERKAN OCH KOPPLING TILL ANDRA MYNDIGHETER  

Kopplingar till Skolinspektionen.  

 

Specialpedagogiska skolmyndigheten 
IDENTIFIERAT PROBLEM 

o Flickor får mindre och senare stöd än pojkar. Vi kan konstatera att 

pedagogiskt stöd till flickor efterfrågas i mycket mindre utsträckning än till 

pojkar. Ungefär dubbelt så många ärenden har under de senaste tre åren 

gällt pojkar. Här har myndigheten en stor utmaning att komma fram till 

hur vi kan arbeta främjande för att vårt stöd ska fördelas jämställt till alla 

de elever som behöver få stöd och anpassningar i sin utbildning. När det 

gäller kärnområdet specialpedagogiskt stöd, alltså det stöd som 

myndigheten ger till skolhuvudmän som kontaktar myndigheten för 

rådgivning, kan vi konstatera att statistiken har ett tydligt könsmönster. 

Fler förfrågningar gäller pojkar än flickor.  

o Trakasserier i skolan. Diskrimineringsombudsmannen (2012) har i en 

forskningsöversikt beskrivit pojkar och flickors utsatthet av sexuella 

trakasserier och konstaterat att det finns tydliga könsmönster. 

Forskningsöversikten visar även att sexuella trakasserier ofta finns under 

skoldagen och drabbar såväl pojkar som flickor, men på olika sätt. De 

största skillnaderna är vilken typ av kränkning som de utsätts för. Pojkar 

blir i större utsträckning utsatta för psykiskt och fysiskt våld medan flickor 

oftare blir utsatta för sexuella hot. Flickors utsatthet för sexuella 

trakasserier är mer förekommande än pojkars. Skolverket konstaterar att 

det framförallt är pojkar som utsätter andra för kränkningar i skolan. Men 

pojkar utsätts även för trakasserier av andra pojkar. Pojkars utsatthet är 
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kopplade till både homofobi, rasism och kränkande behandling baserat på 

utseende (Skolverket 2009). 

o Föreställningar om funktionsnedsättning och sexualitet. Forskning visar 

att det är vanligt att framställa i synnerhet kvinnor med 

funktionsnedsättning som att de saknar en sexualitet och ibland även ett 

kön. Kvinnor med funktionsnedsättning kan definieras som ”könlösa” 

eller asexuella. Det finns även en motsatt framställning där kvinnor och 

män med funktionsnedsättning beskrivs som över- eller hypersexuella. 

Denna tvetydiga beskrivning förnekar kvinnors sexualitet alternativt 

beskriver en form av ohämmad eller okontrollerad sexualitet hos män och 

kvinnor med funktionsnedsättning. Båda ytterligheterna fråntar personen 

rätten till sin kropp och sexualitet. 

o Motverka våld. Precis som inom området trakasserier finns det tydliga 

könsmönster kring utsattheten för våld. Flickor och kvinnor är 

överrepresenterade som offer för sexualbrott. Som grupp är pojkar och 

män överrepresenterade som både offer för misshandel och förövare. 

Forskning visar att våld på många sätt är ett problem som är kopplat till 

konstruktioner av maskulinitet och att våld är en normaliserad del i 

pojkars umgänge med varandra. (Ungdomsstyrelsen 2013 s.182) En 

särskild utsatt grupp för våld är flickor med funktionsnedsättning 

(Ungdomsstyrelsen 2013:194). Våldsutsattheten för kvinnor med 

funktionsnedsättning är mer omfattande än hos kvinnor utan 

funktionsnedsättning. Forskningen inom området visar att våldet som 

kvinnor med funktionsnedsättning utsätts för är mer komplext. Kvinnor 

med funktionsnedsättning utsätts i större utsträckning både för 

sexualiserat och fysiskt våld i jämförelse med kvinnor utan 

funktionsnedsättning.  

o Anti-pluggkultur hos pojkar. Flickor som grupp presterar bättre i skolan 

än pojkar som grupp. En orsak är att det finns en anti-pluggkultur som är 

mer utbredd hos pojkar än hos flickor. Vi kan även se att läskunnigheten 

är större hos flickor och att det får konsekvenser för pojkars fallande 

skolresultat. Forskning visar att maskulinitetsnormer i skolan direkt strider 

mot bilden av en studieflitig person, att studieflit är feminint kodat. (SOU 

2015:86 s192,196-197). Det finns även stora könsskillnader i högre 

utbildning där kvinnor som grupp har bättre resultat och högre 

utbildningsnivå. Samma struktur kan vi se hos män och kvinnor med 

funktionsnedsättning.  
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o Flera granskningar av läromedel ur ett genusperspektiv har gjorts av 

Skolverket, Delegationen för jämställdhet i skolan och RFSL. Resultaten 

visar att förekomsten av män är mer frekvent förekommande, att mäns 

perspektiv tar mer utrymme och att män och pojkar är normen i 

läromedlen. Läromedlen som har granskats reproducerar traditionella 

könsmönster och heteronormativ sexualitet. Till stor del visade det sig att 

personer med funktionsnedsättning saknas i de läromedel som granskats. 

När personer med funktionsnedsättning finns med beskrivs de som 

personer som är icke-självständiga och svaga. (Skolverket 2006 s.50-56).  
 

JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅL 

Samtliga fyra jämställdhetspolitiska delmål.  
 

MÅL 

o Bryta pojkars fallande skolresultat  

o Jämställt stöd  

o SPSM har ett jämställt bemötande som återspeglas i myndighetens 

officiella kommunikation  

o SPSM:s interna processer och rutiner är jämställdhetsintegrerade  
 

AKTIVITETER 

Bryta pojkars fallande skolresultat  

o En barnpanel genomförs med elever från specialskolan och barn med 

funktionsnedsättning i grundskolor med fokus på trygghet, studiero och 

studiemotivation.  

o Påbörja ett normkritiskt arbete i alla specialskolor och elevhälsan med 

fokus på maskulinitetsnormer.  

o Medvetet granska betyg för att förändra undervisningen utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv.  

 

Trygghet i skolan – motverka trakasserier  

o I skolornas likabehandlingsplaner planeras och implementeras 

förebyggande arbete mot trakasserier med fokus på maskulinitetsnormer.  

o Implementera och använda sex och samlevnadsundervisning 

ämnesövergripande och utifrån ett normkritiskt perspektiv.  

o Inventera myndighetens läromedel och stödmaterial med anknytning till 

kropp, sex och samlevnad utifrån ett normkritiskt perspektiv.  
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o När nya eller vid revidering av läromedel och stödmaterial om sex och 

samlevnad sker detta utifrån ett normkritiskt perspektiv.  

 

Jämställt stöd  

o Starta en samverkan med skolmyndigheterna om jämställdhetsintegrering.  

o Fortsättning av projektet genusanalys av myndighetens stöd inom området 

NPF.  

o Omarbeta webbutbildning inom NPF med hänsyn tagen till flickors 

behov av stöd.  

o Kunskap om jämställdhet och våra målgrupper delas och publiceras i 

skrifter, på webben och i tidningen Lika värde.  

o Exempel på utvecklingsprojekt med fokus jämställdhet delas och 

publiceras i skrifter, på webben och i tidningen Lika värde.  

o SPSM tar fram en FoU-skrift ”Genusintegrering i specialpedagogikens 

praktik”.  

o SPSM ska sprida kunskap om genus och specialpedagogik i 

forskarnätverk.  

o Deltagande i konferens om disability (Nordic Network on Disability 

Research, NNDR).  

o Se över samtliga åtgärdsprogram på varje skola så att inte en ojämställdhet 

i åtgärderna finns.  

o Revidering av mallar för projektplan och projektrapport samt mall om hur 

idé-PM för myndighetsgemensamma projekt beaktar ett 

jämställdhetsperspektiv.  

o Utarbeta en enhetlig plan för behovsinventeringar för läromedel där 

jämställdhetsperspektiv finns med i hela processen (frågeställningar och 

checklistor samt dokumentation).  

o Läromedelsavdelningen ser över styrande dokument och processer samt 

rutiner för nyproduktion av stödmaterial utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv.  

o Statsbidragsavdelningen ges i uppdrag att se över inom vilka områden det 

är möjligt att få könsuppdelad statistik.  

o Statsbidragsavdelningen ges i uppdrag att se över inom alla de områden 

där bidragsprocessen kan jämställdhetsintegreras.  

o Göra om ansökningarna till SiS-utvecklingsprojekt så att ansökare kan 

beskriva hur de arbetar med skolans jämställdhetsmål. Ta fram 
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könsstatistik för målgruppen samt se över uppföljning och ta fram en mall 

för uppföljning av SIS-utvecklingsprojekt.  

o Bidra i årsredovisningen med könsuppdelad statistik per 

funktionsnedsättning.  

o Jämförande statistik mot längre rådgivningsärenden.  

 

Jämställt bemötande och kommunikation   

o Ta fram rutiner för att säkerställa att intern och extern kommunikation är 

jämställd.  

o En bildpolicy utarbetas som har ett jämställdhetsperspektiv.  

o Jämställhetsintegrera interna processer och rutiner.  

o Informationsinsats till alla myndighetens avdelningar om de 

utvecklingsområden som planen fastställt.  

o Kommunikationsplan utarbetas.  

o Vid introduktion för nyanställda ges en introduktionen i JiM-arbetet och 

utvecklingsområdena. 

o Vid omarbetande av chefintroduktion tas jämställdhetsintegrering med.  

o Rutiner för hur remisser ska innehålla ett jämställdhetsperspektiv 

utarbetas.  

o Ta fram en integrerad checklista för våra beslut (barnperspektivet, 

mänskliga rättigheter och jämställdhet).  

o Utarbeta rutiner för hur myndighetens processer ska vara 

jämställdhetsintegrerade.  

o När myndigheten nyproducerar och reviderar dokument granskas dessa ur 

ett jämställdhets- och genusperspektiv.  

o Till alla kompetensutvecklingsinsatser utvecklas en kvalitetsfaktor 

jämställdhet.  

o När revidering sker av likabehandlingsplan beaktas ett 

jämställdhetsperspektiv. Speciellt avseende förebyggande åtgärder.  
 

SAMVERKAN OCH KOPPLING TILL ANDRA MYNDIGHETER  

Samverkan med Umeå universitet.  
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Tullverket 
IDENTIFIERAT PROBLEM 

o Tullverket ska enligt regeringsbrevet begränsa den organiserade och 

storskaliga brottsligheten och minska antalet nätverk som ängar sig åt 

narkotika, alkohol eller tobakssmuggling eller ekonomisk brottslighet.  

o Det finns en koppling mellan berusning och personer som är inblandade i 

våldsbrott. Miskas missbruk alkohol narkotika så minskar våldet inklusive 

det i nära relationer.  

o Illegal införsel av alkohol, tobak och narkotika inkomstkälla för 

organiserad brottslighet som främst består av män. Män tjänar pengar på 

dessa varor då de säljs på den svarta marknaden. 

o Män är överrepresenterade i smugglingsbrottslighet. Eftersom statistiken 

visar att män begår brott i högre grad än kvinnor och i ännu högre grad 

begår smugglingsbrott finns risken att vi utformar vår 

underrättelseverksamhet en manlig norm. D.v.s. utifrån föreställning om 

att smugglingsbrottslingen är en man. Detta bidrar till 

jämställdhetsproblemet att män är överrepresenterade i 

smugglingsbrottsligheten. 

 

o Risk för att skillnader i bemötande är baserat på kön. Tullverket slår fast 

att ett jämställt bemötande är lika för alla medborgare oavsett kön. Sedan 

hänvisar de till studier och andra myndigheters verksamhet som visar att 

de har skillnader i bemötande.  
 

JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅL 

Delmål 1, 2 och 4.  
 

MÅL 

o Tullverket har säkerställt att män inte är överrepresenterade i 

smugglingsbrottsligheten.  

o Kvinnor och män upplever att de får ett gott bemötande och kvinnor och 

män får dessutom ett gott bemötande. 
 

AKTIVITETER 

Män är överrepresenterade i smugglingsbrottslighet  

o Det är viktigt att myndigheten har god kunskap om betydelsen av 

könsmönster vid till exempel smuggling och informationsinhämtning. För 
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att säkerställa att Tullverket har könsneutrala systemstöd i 

underrättelseverksamheten ska dessa verktyg kvalitetssäkras ur ett 

jämställdhetsperspektiv under 2017.  

o Verksamheten ska under våren ta fram metoder och verktyg för hur 

myndigheten ska säkerställa att systemstöd för riskbedömningar, analyser 

och selektering är könsneutrala. Under hösten kommer därefter systemen 

att kvalitetssäkras ur ett jämställdhetsperspektiv. Eventuella brister ska 

åtgärdas snarast men senast under 2018. Aktiviteten genomförs av 

processen Analysera och selektera och är dokumenterad i processens 

aktivitetsplan för 2017.  

o Processen kommer även under 2017 att gå igenom och uppdatera styrande 

dokument inom underrättelsearbetet för att kvalitetssäkra dem ur ett 

jämställdhetsperspektiv. 

 

Risk för skillnader i bemötande baserat på kön  

o Tullverket har ett bemötandeforum som leds av 

Kommunikationsavdelningen. Bemötandeforum har i uppdrag att 

diskutera frågor som rör Tullverkets bemötande på ett övergripande plan 

samt ta fram situationsanpassade och verksamhetsanpassade verktyg för 

löpande arbete, diskussioner och utveckling av vårt bemötande i alla 

relevanta kanaler.  

o Kommunikationsavdelningen kommer under 2017 att ha i särskilt uppdrag 

i verksamhetsplanen att stärka kunskap och förmåga när det gäller 

jämställt bemötande.  

o För att säkerställa att Tullverket har ett jämställt bemötande ska 

undersökningar genomföras av bemötandet i olika situationer där anställda 

i Tullverket möter medborgare. Inledningsvis ska Tullverket ta fram 

metoder och verktyg för att kontinuerligt kunna mäta att alla får ett gott 

bemötande. Arbetet kommer att samordnas och drivas inom ramen för 

Tullverkets Bemötandeforum eventuellt med stöd av extern expert för att 

höja kunskapen om jämställt bemötande hos forumets medlemmar.  

o Under 2017 kommer en mätning att göras av kommunikationsarbetet och 

bemötandet ur ett jämställdhetsperspektiv i de flöden där vi har de mest 

frekventa kontakterna med externa målgrupper. Dessa resultat kommer att 

kommuniceras internt.  

o Tullverket kommer att ta fram en handlingsplan över vilka åtgärder som 

ska vidtas för att kvalitetssäkra Tullverkets kommunikation och 
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bemötande ur ett jämställdhetsperspektiv. Vi kommer också ta fram 

metoder och åtgärder för att löpande följa upp arbetet med jämställd 

kommunikation och bemötande i olika kanaler för att kunna följa 

utvecklingen. 

o Under 2018 kommer vi att ta fram en interaktiv utbildning och underlag 

till arbetsplatsträffar för att stärka kunskap och förmåga när det gäller 

jämställt bemötande. 

 

Jämställdhetsintegrering av styrdokument. 

o För att integrera jämställdhetsperspektivet i alla delar av verksamheten 

kommer Tullverket att vidta åtgärder för att jämställdhetsintegrera i 

styrdokument och rutiner för utvecklingsprojekt och förvaltning samt i 

planerings- och uppföljningsprocessen. Exempelvis ska styrdokumenten 

för Tullverkets processtyrning kompletteras med att processerna vid 

analyser av till exempel ärendeflöden ska säkerställa att det får med 

information baserat på kön i underlagen för att ta fram förslag till 

förbättringar i processen. Styrdokument för utveckling och förvaltning av 

till exempel IT-system ska kompletteras med krav på att alla möjligheter 

att registrera information baserat på kön ska tillvaratas.  

o I planeringsdirektivet för 2017 framgår att i arbetet med ständiga 

förbättringar i processerna ska ett jämställdhetsperspektiv införlivas. I 

planeringsförutsättningarna i samma dokument framgår att det i 

utvecklingsarbetet och i förvaltningsplanerna för 2017 ska finnas ett 

jämställdhetsperspektiv och att man ska säkerställa att kvinnor och män 

har samma rätt och möjligheter i kontakter med Tullverket. 

 

Övriga insatser  

o Jämställd kommunikation. Under hösten 2016 genomför Tullverket 

förbättringar på webbplatsen tullverket.se. Vi arbetar bland annat med 

tillgänglighet, användbarhet, grafik och språk. Innehållet på webbplatsen 

gås igenom från grunden. Arbetet med texterna genomsyras av ett 

jämställdhetsperspektiv. 
 

SAMVERKAN OCH KOPPLING TILL ANDRA MYNDIGHETER  

Ingen samverkan.  
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