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samt jämställdhetscoach



Ge chefen en jämställdhetscoach

– så fungerar Polisens Gender Coach-program

Paul Murray, Gender Coach (NCGM), Mats Löfving, Polischef Nationella Operativa Avdelningen, 

Ulf Johansson, Polischef Region Stockholm, Viktoria Saxby, Gender Coach (Hope Comms)



Välkomna! Dagordning:

• Case Polisen: Hur påverkar jämställdhet?

• Varför är jämställdhet en ledningsfråga?

• Vad är Gender Coach programmet?

• Varför funkar GCP?

• Hur kan du starta ett GCP i din verksamhet?
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Hans & Hanna – Vi dömer olika!

Medvetandegöra kunskap. 
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“Jämställdhet är inte en åsiktsfråga, 

det är en kunskapsfråga.”



Synliggöra det “osynliga”

Många könsstereotyper/roller är vi så vana vid som

“normala” - att vi inte ens märker dem





För att förändra måste man:

1. VILJA = se nyttan

2. AGERA = ha verktyg för att “göra jämställdhet”

Polisen, 18% - 35% kvinnor chefer på 12 år

“Normalt” idag - behöver inte vara det imorgon. 

Går att förändra!



Varför är jämställdhet en ledningsfråga?

• Ledarskapet ytterst ansvariga – #metoo - agera

• Ledarskapet sätter värdegrunden

• Företag - skyldighet driva företaget optimalt, 

CSR/lönsamhet - ansvar aktieägare.

• Offentliga verksamheter:

Kan man ens säga att man är en bra ledare om 

man inte ger alla medborgare samma service & 

trygghet?



Varför arbeta med jämställdhet?

Motivation? “PK"

Rättvisa?

Representation 

Äkta demokrati?



Eller - för att lyckas bättre?
Identifiera vinsterna för dig o din organisation

Operativ nytta

- Intern (Organisation)

- Extern (Verksamhetsnytta)

= Bli en bättre chef



Sex = Biology       Gender = Social

Gender 101



Gender/jämställdhet =

Förutsättning för en framgångsrik Polisverksamhet

(alla offentliga verksamheter)

- Nå alla medborgare

- Erbjuda likvärdig service

- Trygghet för alla

- Skydda alla medborgare



• Ett 2-års program organiserat för att: 

1. öka ledarskapets kunskaper om gender/jämställdhet

2. utveckla kompetens om hur man integrerar jämställdhet

(kapacitetsuppbyggnad)

• Kombinerar teoretiskt lärande (seminarier/föreläsningar), 

med personlig coaching.

• Ledarna tilldelas personliga tränare med specialistkunskap, i 1 år.

År 1: - Ökad förståelse och kunskap - Skriva en personlig handlingsplan

År 2: - Genomförande av handlingsplanen

VAD är Gender Coach Programmet? 



• Modellen utvecklad specifikt för ledarskap/chefer

• Tidsanpassat - till chefernas tidsschema

• Praktiskt arbete - hur jämställdhetsintegrerar man sin organisation?

• Utbyta erfarenheter andra chefer

• Individuella sessioner egen coach (ca 2h, varannan vecka)

• Konkret handlingsplan (aktiviteter) - för chefen själv. 

(Att delegera i organisationen, i.e. som alla andra frågor, i.e. “terror”)



• “Trygg lärandemiljö” ny kunskap – "genus, jämställdhet, jämställdhetsintegrering"

Bekväm att leda strategiskt arbete inom området, tala inför medarbetare etc. 

• Fungerande mix! Coachen expert sakfrågan, Chefen expert organisation + bransch.

• Ingen MAKT-problematik!

Coachen extern = kan ifrågasätta nuvarande sätt

Chefen kan ställa alla frågor, ej intern medarbetare

• Nätverk andra chefer - stöd, jämföra motstånd/framgångar, dela “best practices”

Varför funkar GCP?



• Värna självintresset! (What´s in it for me?) 

• GCP som ledarskapsutbildning, strategisk ledning

• Organisationsutveckling

• Bra egna karriären

• Bli en bättre chef

• Nätverk andra chefer

• Info - goda ex/best practices, integreras egna verksamheten:

Ex. DDR, Montenegro

Ex. Polisen, fler kvinnor chefer

Ex. Lönsamma företag (aktieägarintresse!)

Hur motiverar man chefer att deltaga?

Vilka är VINSTERNA för chefen själv?



• Bättre resultat, uppfylla mål

• Verksamhetsnytta, operativ nytta (mer än rättvisefrågan)

• Värna alla medborgare lika villkor

• Större lönsamhet (Hålla budgetar, spara/omfördela)

• Arbetsmiljö - nöjdare medarbetare (lönsamhet/produktivitet)

• Arbetsmiljö - riskminimering, ex. #metoo

• Varumärke - internt (attrahera/behålla talang/hållbarhet)

• Varumärke - externt (konsument/medborgare)

Hur motiverar man chefer att deltaga?



Vilka är coachernas uppgift?

Att hjälpa adepten (chefen) att: 

• Kunskap i jämställdhet, inkl. lagstiftning, international agreements, 

forskning, rapporter, nationella riktlinjer & mål, metoder, verktyg mm

• Motivation för jämställdhetsintegrering

• Hantering av utmaningar/motstånd i organisationen

• Implementera/följa lagstiftning

• Utveckla en personlig handlingsplan/åtgärdsplan

SMART-mål

Specifika

Mätbara

Aktivitetsbaserade

Resultatbaserade

Tidssatta mål



Hur hittar man rätt coacher?

• Jämställdhetsexpertis

• Tystnadsplikt

• Erfarenheter liknande branscher? (Inte nödvändigt)



“Det ordnar sig med tiden” 

Människor ändrar saker!

Strategiskt, systematiskt arbete

1. Jämställdhetsintegrering = 

verktyg

2. Utbildning/Medvetenhet

förutsättning förstå

omedvetna biases… 



Handlingsplan

- Hands on tasks - vad ska göras, vem ska göra dem, när?

- SMART mål - mätbart, tidssatt.

- Budgetmedel bör ingå





• Coachtiden

• Interaktionen andra chefer

Mest värdefullt med GCP, enligt cheferna:



Ökad

- kunskap = trygghet leda i frågan

- insikt = verksamhetsnyttan (motivation)

- motivation = agerande

i.e. FM, “militär order” 

i.e. Polisen, lyfta vissa frågor, ex. festivalerna

Även högt värderat:



G E N D E R  C O A C H  P R O G R A M  =  L E D A R S K A P E T



Hur kan du starta ett GCP i din verksamhet?



Hur skulle ett GCP kunna se ut i DIN verksamhet?

1. Vilken chef/er skulle kunna beröras?

2. Hur få med sig cheferna?

3. Identifiera vinster för organisationen? (interna/externa)

4. Vilka frågor? (äger chefen)

5. Tidsram passar er kontext? Längd/omfattning?

6. Möjliga coacher? Extern kompetens.

7. Ev. motstånd/utmaningar? 



Lycka till med era

Gender Coach Program-startups 

- programmet fungerar!

Välkomna att kontakta mig med 

frågor/funderingar!

Viktoria Saxby 

hopecomms.com

viktoria.saxby@hopecomms.com

+46 766 104 500

http://hopecomms.com
mailto:viktoria.saxby@hopecomms.com







