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DE JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA DELMÅLEN



”(om)organisering, förbättring, utveckling och 

utvärdering av beslutsprocesser, så att ett 

jämställdhetsperspektiv införlivas i allt 

beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av 

processen, av de aktörer som normalt sett deltar i 

beslutsfattandet.”

Europarådet



EN NATIONELL STRATEGI FÖR ATT FÖREBYGGA 
OCH BEKÄMPA MÄNS VÅLD MOT KVINNOR

• Ett utökat och verkningsfullt 
förebyggande arbete mot våld

• Förbättrad upptäckt av våld och 
starkare skydd och stöd för 
våldsutsatta kvinnor och barn 

• Effektivare brottsbekämpning

• Förbättrad kunskap och 
metodutveckling 



NATIONELL STRATEGI FÖR ATT FÖREBYGGA OCH 
BEKÄMPA MÄNS VÅLD MOT KVINNOR

Strategins tillämpningsområde

• Allt våld som riktas mot kvinnor och flickor på grund av kön

• Våld i nära relationer

• Barn som utsätts/bevittnar våld

• Hedersrelaterat våld och förtryck 

• Prostitution och människohandel för sexuella ändamål

• Sexualbrott

• Kommersialisering och exploatering av kvinnokroppen i reklam, 
media och pornografi 



Regeringens ambition är att verka för 
en omorientering, från ett reaktivt till 

ett proaktivt förhållningssätt

Regeringens skrivelse 2016/17:10
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• Är förvaltningsmyndighet för frågor som rör 
jämställdhetspolitiken

• Utför regeringens uppdrag med fokus på de 
sex jämställdhetspolitiska målen

• Lokaliserade i Angered, Göteborg

• Anställda: Omkring 50 vid starten i januari 
2018. 
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UPPGIFTER FÖR MYNDIGHETEN

• Främjar ett systematiskt, sammanhållet och 
effektivt genomförande av 
jämställdhetspolitiken

• Följer och analyserar utvecklingen

• Samlar och sprider kunskap

• Stödjer statliga myndigheter i deras arbete 

• Främja utveckling av förebyggande insatser

• Samordna arbetet mot människohandel för 
alla ändamål

• Bidragsgivning



SYSTEM FÖR UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV 
JÄMSTÄLLDHETSPOLITIKEN

• Årlig löpande uppföljning 
och analys. 

• En till två fördjupade
uppföljningar per år.  

• En samlad analys år sex. 



UPPDRAG 

• Uppföljning av den nationella strategin för att 
förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor

• Samordning av arbete mot prostitution och 
människohandel samt exploatering av barn

• Universellt våldsförebyggande arbete med barn 
och unga

• Förebygga och motverka hedersrelaterat våld och 
förtryck inklusive barnäktenskap och könsstympning

• Samla och sprida kunskap om sexuella trakasserier.

• Utbildning till utbildningsansvariga vid högskolor och 
universitet om mäns våld mot kvinnor och våld i nära 
relationer

• Jämställdhetsintegrering i myndigheter och på 
lärosäten



VAD GÖR VI PÅ MYNDIGHETEN? 

• Metod och kunskapsutveckling

• Dialogmöten

• Kartläggning

• Konferenser

• Kampanj

• Stöd till olika aktörer



UTVECKLINGSOMRÅDEN

• Verksamhetsanpassat stöd

• Nationellt kompetens och metodstöd inom våldsprevention

• Indikatorer



Ett framgångsrikt jämställdhetsarbete måste 

drivas med tyngd och långsiktighet.

Därför finns Jämställdhetsmyndigheten.

Vi är ingången för er som söker 

kvalitetssäkrad kunskap, samarbete över gränserna 

eller bästa vägen till de jämställdhetspolitiska målen.

JÄMSTÄLLDHETSMYNDIGHETEN

Samlar kraften i Sveriges jämställdhetsarbete



Facebook: 
Jämställdhetsmyndigheten

Instagram:
@jamstalldhetsmyndigheten

Twitter: @jamy_sverigewww.jamstalldhetsmyndigheten.se





TACK!


