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Inför dag tre i höst, förslag till 
upplägg på presentation

 Introduktion – det här var kvalitetsbristen vi identifierade och så här önskar vi att det såg 

ut 

 Mål och syfte – det här ville vi uppnå

 Målgrupp – de här grupperna av kvinnor/män, flickor/pojkar berörs av förbättringsarbetet

 Metod – så här gjorde vi

 Resultat och effekt – det här uppnådde vi /så här långt har vi hunnit, så här ska vi gå 

vidare



Säkerhet



Material hittar ni här
Jämställ.nu – allt om jämställdhet Vår presentation skickas 

efter utbildningen

Filmer finns här: www.youtube.com/channel/UChdFBHqbyJjyjvcfKVV-LdQ/videos?view=0&shelf_id=0&sort=dd

http://www.jamstall.nu/
http://www.jamstall.nu/
http://www.youtube.com/channel/UChdFBHqbyJjyjvcfKVV-LdQ/videos?view=0&shelf_id=0&sort=dd


Utbildningens upplägg

Dag 1 och 2

 Teori och begrepp: Jämställdhet, kön, genus, 
normkritik och intersektionalitet

 Jämställdhetspolitiska mål – vad innebär de 
konkret för kommunens 
verksamhetsområden?

 Könsuppdelad statistik

 Jämställdhetsintegrering

 Jämställdhetsintegrerad budget

 Styrning och ledning

 Systematiskt förbättringsarbete



Diskutera vid borden och 
markera på linjen era samlade 
kompetenser

1. Jämställdhet

2. Förbättringsarbete

3. Att sätta mål

4. Att styra mot mål

5. Att följa upp och utvärdera



(Från Region Värmlands material Schyst!)



Kompetenstrappan

Omedvetet kompetent

Medvetet kompetent

Medvetet inkompetent

Omedvetet inkompetent



Teorier och begrepp



De jämställdhetspolitiska 
målen

Kvinnor och män ska ha samma makt att forma 

samhället och sina egna liv.

En jämn 

fördelning av 

makt och 

inflytande

Ekonomisk 

jämställd-

het

Jämn 

fördelning 

av det 

obetalda 

hem- och 

omsorgs-

arbetet

Mäns våld 

mot kvinnor 

ska upphöra

Jämställd 

hälsa

Jämställd 

utbildning



Vad innebär målen för er, konkret i 
era verksamheter?



Jämställdhetsintegrering

 En strategi för att nå jämställdhetsmål.

 Ett systematiskt förbättringsarbete som är en del i 

verksamhetsutvecklingen.

 Europarådets definition:

 Ett jämställdhetsperspektiv införlivas i allt beslutsfattande,

 på alla nivåer och i alla steg av processen,

 av de aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattandet.



Jämställdhetsintegrera alla processer

Styrning

Ledning Kärnverksamhet Stöd

Invånare: kvinnor och män, flickor och pojkar

Verksamhets-

planering

Budgetering

Uppföljning
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Män och hälsa

https://www.youtube.com/watch?v=-tG26F-2-V0
https://www.youtube.com/watch?v=-tG26F-2-V0


Vad är det för likhet mellan en 
mamma och en pappa?



Män och barn

https://www.youtube.com/watch?v=eSbOPb5ggwc
https://www.youtube.com/watch?v=eSbOPb5ggwc


Könsuppdelad statistik

 Synliggöra kvinnor och män och få 

en bild av hur det ser ut på en 

generell nivå.

 Jämföra över tid

 Kvantitativt

 Juridiskt kön

 Data insamlad, analyserad och 

presenterad efter kön.



www.kolada.se

https://www.kolada.se/index.php?_p=jamforelse&unit_id=16775
https://www.kolada.se/index.php?_p=jamforelse&unit_id=16775




Samla information

 Könsuppdelad statistik

 Annan data 

 Tidigare analyser

 Tidigare åtgärder

 Annat material



Inledande analys:

Hur ser resultatet ut?

Finns det avvikelser?
I jämförelse med vad?

Är avvikelsen ett problem?
Varför och för vem?



När det avviker….

Fel på statistiken!!

Vem har lämnat in de där siffrorna?

Det måste vara fel inrapporterat!

Det är en ny person som ansvarar för det där nu.

Jamen det är väl naturligt att det är lite olika.

De håller sig inte till sanningen i våra 

jämförelsekommuner.

Men det är ju helt olika förutsättningar!

Det beror på att man mätte vid fel tidpunkt.

Hur ska vi vara säkra på att vi jämför samma saker?

Vi är ju ändå en storstad.

Det måste vara slumpen!

Men det är ju inte alla som har svarat på enkäten!

Det är så speciellt här hos oss.



Välkomna till dag två!



Ett steg fram

http://www.levandehistoria.se/sites/default/files/material_file/bryt-tredje-upplagan.pdf



Utgångspunkter

 Sverige är inte jämställt

 Jämställdhet handlar om både kvinnor och män. Även personer som inte identifierar sig 

som kvinnor eller män 

 Både kvinnor och män förlorar på ojämställdhet 

 Både kvinnor och män upprätthåller ojämställdhet 

 Jämställdhet är ett kunskapsområde

 Alltid kön − aldrig bara kön



Gender budgeting

https://youtu.be/1iHvgF3Lz0A
https://youtu.be/1iHvgF3Lz0A


Vad styr arbetet med jämställdhet?

Internationella konventioner

Europeiska konventioner 

Nationell lagstiftning

Jämställdhetspolitiska mål

Regionala och lokala 

jämställdhets(integrerade) mål



https://www.youtube.com/watch?v=jcdB0W6OGMY
https://www.youtube.com/watch?v=jcdB0W6OGMY


Rita er styrkedja

Var finns jämställdhet?

Var fungerar länkarna?

Var brister det?



Övergripande mål för Jönköping 
kommuns jämställdhetsarbete

 Jönköpings kommun ska främja jämställdhet mellan, kvinnor och män, flickor och pojkar, 

för både kommunens invånare och anställda samt motverka diskriminering. 

 Kommunen ska arbeta aktivt för att uppnå de nationella jämställdhetspolitiska målen. Alla 

kvinnor och män, flickor och pojkar, som är invånare eller som vistas i Jönköpings 

kommun ska ha rätt till bemötande, service och myndighetsutövning som är likvärdiga 

oavsett kön. (I Mål och budget)

 All kommunal verksamhet ska arbeta aktivt med jämställdhetsintegrering enligt CEMR-

deklarationen om jämställdhet.

”Grunden för jämställdhetsarbetet i Jönköpings kommun 2015–2020 är kommunens 

jämställdhetsplan. Utifrån denna utarbetar varje förvaltning/bolag årligen en handlingsplan 

som konkretiserar målen i jämställdhetsplanen.”



Jönköpings kommuns 
jämställdhetsplan 2015-2020 

 Innehåller tre delar: 

 En strategidel

 En handlingsplan för CEMR*-deklarationen förjämställdhet här benämnd 

”Verksamhets-perspektivet” (medborgarfokus)

 En plan för aktiva åtgärder gällande diskrimi-neringslagen här benämnd 

”Arbetsgivar-perspektivet” (medarbetarfokus).



Jämställda beslut - checklista för 
politiker

Steg Ja Nej

1. Berör beslutet kvinnor och män,

flickor och pojkar?

Gå vidare till steg 2. Checklistan ska inte 

användas.

2. Individbaserad statistik är uppdelad

på kön.

Gå vidare till steg 3. Återremitteras för 

komplettering.

3. Underlaget beskriver beslutets 

konsekvenser för kvinnor och män, 

flickor och pojkar.

Gå vidare till steg 4. Återremitteras för 

komplettering.

4. I underlaget föreslås åtgärder för att 

komma tillrätta med skillnader för 

kvinnor och män som inte har sakliga 

skäl.

Gå vidare till steg 5. Återremitteras för 

komplettering.

5. Underlaget innehåller en analys av 

hur de föreslagna åtgärderna bidrar till 

organisationens jämställdhetsmål.

Underlaget ger 

förutsättningar för ett 

jämställt beslut.

Återremitteras för 

komplettering.



Modellkommuner, processen, 
checklistan

https://skl.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/jamstalldhet/modellkommuner/modellenssteg.11650.html
https://skl.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/jamstalldhet/modellkommuner/modellenssteg.11650.html


https://www.youtube.com/watch?v=Bgpq7dN7NWM
https://www.youtube.com/watch?v=Bgpq7dN7NWM


Förändra resultatet?

Att göra 
samma sak

Om och om 
igen

Men 
förvänta sig

Ett annat 

Resultat



Att göra på ett annat sätt

https://www.youtube.com/watch?v=H-omeA8qF0Q
https://www.youtube.com/watch?v=H-omeA8qF0Q


Förbättringsmodell PDSA

1. Problem: Vad är problemet?

2. Mål: Vad vill vi åstadkomma ?

3. Mått: Hur vet vi att förändring är 

förbättring?

4. Idéer: Vilka förändringar kan leda 

till en förbättring?

Agera Planera

GöraStudera



Förbättringsarbete
– utgå från önskad effekt

Resurser
Planerade 
aktiviteter

Kortsiktigt 
resultat

Långsiktiga 
effekter



Gemensamma målområden

 Styrdokument innehåller tydliga skrivningar och målformuleringar kring kön och 

jämställdhet.

 Verksamhetens planering, rapportering och uppföljning innehåller könsuppdelad statistik 

och analyser.

 Kvinnor och män, flickor och pojkar har lika möjlighet till inflytande och delaktighet.

 Allt informationsmaterial är jämställdhetssäkrat (text/bild etc.).

 Bemötande, service och myndighetsutövning är likvärdig oavsett kön. 

 Jämställd fördelning av resurser, tex i buget eller i verksamhetsgenomförande (lokaler, tid 

mm).



Förbättringsarbete - gruppövning

1. Välj ett målområde (långsiktig effekt) som är relevant för er verksamhet.

2. Formulera ett kortsiktigt resultat.

3. Hitta hinder – vad hindrar er från att komma dit?

4. Hur kan vart och ett av hindren raseras? Brainstorma kring ett hinder i taget. Hitta 3-4 

sätt att rasera respektive hinder.



SKL:s stöd till medlemmarna 2018

 Modellkommuner

 Pilotprojekt, benchmarking

Material från män och jämställdhet

 Jämställdhetsnätverket

 Jämställ.nu

 Könsuppdelad statistik i Kolada: 

”Jämföraren”

 Jämställdhetsintegrering av SKL:s 

kansli 

Utbildningar

 Leda och styra för hållbar 

jämställdhet

 Jämställdhetsanalys

 Jämställdhetsintegrerad 

budget



Tack för oss och lycka till!

Kontaktuppgifter:

 birgitta.andersson@skl.se

mailto:birgitta.andersson@skl.se

