
25. Jämställdhetsbudgetering del 1 
–Hur mäter vi jämställdhet?

• Hanna Lundborg, samordnare, Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) 

• Maria Price, kanslichef, Rådet för främjande av kommunala 
analyser (RKA)



Vad är jämställdhetsbudgetering?

• Jämställdhetsbudgetering = Jämställdhetsintegrering i mål och 
budgetprocesser. 

• Att säkerställa att gemensamma resurser fördelas på ett rättvist sätt mellan 
kvinnor och män, flickor och pojkar samt att de insatser som görs leder till 
ökad jämställdhet.

• Det handlar både om att jämställdhetsintegrera den ekonomiska politiken 
och om att jämställdhetsintegrera styrning och uppföljning av ekonomi och 
verksamheter.

• Se till att budgeten är bekönad, det vill säga att satsningar, utfall mål och 
indikatorer synliggör skillnader mellan kvinnor och män, flickor och pojkar.  

• Om mål och utgifter är könsblinda/generella är risken stor att mer resurser 
tillfaller män och pojkar.



Varför jämställdhetsbudgetera?

• För att vara säkra på att vi svarar upp mot alla våra medborgares 
behov.

• För att kunna utveckla, effektivisera och förbättra styrning, 
uppföljning och i förlängningen våra verksamheter.

• För bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

• För att det är ett åtagande enligt CEMR-deklarationen, (om ni har 
signerat den).



Viktiga utgångspunkter

• Jämställdhet = Jämlikhet mellan könen. (Ett samhällstillstånd, d.v.s. mer än 
diskriminering och mänskliga rättigheter.)

• Kön = Juridiskt kön, d.v.s. kvinnor och män, flickor och pojkar. 

• Använd jämställdhet som utgångspunkt och anlägg andra perspektiv när så 
är relevant. Jämställdhet hjälper dig att upptäcka andra snedfördelningar. 

• Ett jämställdhetsperspektiv ska finnas med i alla delar av alla processer. Då 
bidrar jämställdhet till att förbättra den ordinarie verksamheten, istället för 
att bli ett sidoprojekt. 

• De jämställdhetspolitiska målen hjälper dig att vässa budgetens mål och 
indikatorer samt att identifiera, analysera och åtgärda orättvis fördelning av 
resurser.



Hur mäter vi 
jämställdhet?

Hanna Lundborg, SKL
Maria Price, RKA 



Varför mäta jämställdhet?

NULÄGE FÖRÄNDRING NYLÄGE

Börja i nuläget! Hur ser det ut idag? 



Statistiken finns – använd den!



Vad finns?

− Socialtjänst (äldre och ek bist)

− Brukarundersökningar socialtjänst

−Hälso- och sjukvård

− Kollektivtrafik

− Trygghet och säkerhet

− Företagsklimat

− Planläggning och tidsåtgång

−Miljöarbete (antibiotika)

−Grundskola

−Gymnasieskola

− Kommunens kvalitet i korthet

− Folkhälsa 

− Jämställdhet

− Integration

− Kommunal arbetsmarknadsstatistik

−Mänskliga rättigheter

− Barn och unga i fokus

− Strategi för hälsa



Könsuppdelad 
statistik 
bara början

Analys

Prioritering
Mål

Resurser

Planering



Rådet för främjnde av kommunala analyser

Analysera resultat, prioritera 
viktigaste avvikelserna och besluta om 
åtgärder

Kvinnor och män, flickor och 

pojkar

Styrsystem – mål och 

resultat

Kvalitetsarbete

Skola, hemtjänst, simhall, bygglovskontor 

osv

Lagar

Policies

Rikt-linjer

Rutiner

Pro-gram



Hur gör man då?



Rådet för främjnde av kommunala analyser

Jämför med andra



Rådet för främjnde av kommunala analyser

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.
Det beror på att man mätte vid fel tidpunkt.
Hur ska vi vara säkra på att vi jämför samma saker?
De äldre har blivit så sjuka.
Vi har tagit emot många nyanlända.
Det måste vara slumpen!
Men det är ju inte alla som har svarat på enkäten!
Men det finns ju ändå skillnader mellan könen…



Rådet för främjnde av kommunala analyser

Avvikelser i 
relation till…

Vad som skulle ha gjorts
(åtgärder och aktiviteter)

Vad det skulle ha kostat
(budgetavvikelse, kostnader och 
nettokostnadsavvikelse)

Vilka mål som har satts 
upp(verksamhetsresultat)

Vilket uppdrag verksamheten 
har (lagar m.m.)

Liknande/ Andra kommuner, 
mellan kön, mellan enheter, Riket



Samla information

❑ Nationell statistik, könsuppdelad

❑ Data från verksamhetssystem

❑ Brukarsynpunkter

❑ Medarbetarförslag

❑ Tidigare analyser

❑ Tidigare åtgärder

Olika utgångspunkter:

• Uppföljning/analys av antagna mål och mått

• Nulägesanalys inför mål- och budgetprocess

• Analys av resultat i  rapport (ÖJ, KKiK etc)

• Genomlysning/utredning av specifikt område



Visning av Kolada!



Rådet för främjnde av kommunala analyser

❑ lagar

❑ mål 

❑ över tid

❑ riket

❑ liknande kommuner

❑ kommungrupp

❑ län

❑ enheter

Fokusera
• Vilka avvikelser syns mellan kvinnor och män, 

flickor och pojkar?

• Finns avvikelser i jämförelse med annat?

• Vilka avvikelser är ett problem?

• Vilka är viktigast att åtgärda?



Rådet för främjnde av kommunala analyser

Möjliga orsaker till avvikelse

Omvärld Enhet FörvaltningMedborgare
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Ledarskap

Ambitionsnivå

Effektivitet

Kompetens

Arbetssätt 

Medarbetar-

engagemang
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Rådet för främjnde av kommunala analyser

Dra slutsatser

• Vilka föreslagna orsaker stämmer?

• Vilka stämmer inte? (Avfärda myter)

• Vilka är de viktigaste orsakerna?

• Vilka samband finns?

• Vilka åtgärder/aktiviteter har fungerat resp inte 

fungerat

• Varför?

• Vad behöver det tas fram nya åtgärdsförslag 

för? 



Rådet för främjnde av kommunala analyser

Föreslå åtgärder

• Vilka avvikelser ska åtgärdas? Varför? Förväntad 

effekt?

• Hur kan det åtgärdas? (Nya mål eller uppdrag till 

verksamheten?)

• Vad behöver göras/vilka aktiviteter?

• Beskriv olika möjliga alternativ

• Vem är ansvarig?

• Hur kan tidplanen se ut?

• Kommunicera förslagen med berörda



Rådet för främjnde av kommunala analyser

Om åtgärderna ska tas med i 

planering/styrning kan det bli 

förändringar kring: 

Vad som ska göras

Vad det ska kosta

Vilka mål som sätts upp

Vilket uppdrag verksamheten ska 

ha 



Och så lite övning…

− Leta reda på ett resultat för din kommun/region där du ser 

skillnader som får dig att reagera. Reflektera kring detta runt bordet!

−Diskutera hur ni arbetar med analys utifrån könsuppdelade statistik 

på hemmaplan och hur ni kan utveckla arbetet!



Vad är jämställdhetsbudgetering?

• Jämställdhetsbudgetering = Jämställdhetsintegrering i mål och 
budgetprocesser. 

• Att säkerställa att gemensamma resurser fördelas på ett rättvist sätt mellan 
kvinnor och män, flickor och pojkar samt att de insatser som görs leder till 
ökad jämställdhet.

• Det handlar både om att jämställdhetsintegrera den ekonomiska politiken 
och om att jämställdhetsintegrera styrning och uppföljning av ekonomi och 
verksamheter.

• Se till att budgeten är bekönad, det vill säga att satsningar, utfall mål och 
indikatorer synliggör skillnader mellan kvinnor och män, flickor och pojkar.  

• Om mål och utgifter är könsblinda/generella är risken stor att mer resurser 
tillfaller män och pojkar.



Varför jämställdhetsbudgetera?

• För att vara säkra på att ni svarar upp mot alla våra medborgares 
behov.

• För att kunna utveckla, effektivisera och förbättra er styrning, 
uppföljning och i förlängningen era verksamheter.

• För bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

• För att det är ert åtagande enligt CEMR-deklarationen, (om ni har 
signerat den).



Viktiga utgångspunkter

• Jämställdhet = Jämlikhet mellan könen. (Ett samhällstillstånd, d.v.s. mer än 
diskriminering och mänskliga rättigheter.)

• Kön = Juridiskt kön, d.v.s. kvinnor och män, flickor och pojkar. 

• Använd jämställdhet som utgångspunkt och anlägg andra perspektiv när så 
är relevant. Jämställdhet hjälper dig att upptäcka andra snedfördelningar. 

• Ett jämställdhetsperspektiv ska finnas med i alla delar av alla processer. Då 
bidrar jämställdhet till att förbättra den ordinarie verksamheten, istället för 
att bli ett sidoprojekt. 

• De jämställdhetspolitiska målen hjälper dig att vässa budgeten mål och 
indikatorer samt att identifiera, analysera och åtgärda orättvis fördelning av 
resurser.


