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Mål med timmen

• Vad är skillnaden mellan jämställdhet och jämlikhet? 

• Vad är jämställdhetsintegrering?

• Hur bidrar jämställdhet till ökad lönsamhet, innovations-
och konkurrenskraft? 

• Grundkursen ger dig en förståelse för hur 
jämställdhetsintegrering hänger ihop med verksamhets-
och kvalitetsutveckling. 



Jämställdhet / Jämlikhet

• Jämställdhet handlar om jämlikhet mellan kvinnor 
och män som ska ha samma möjlighet att forma 
samhället och sina egna liv. Området omfattar bland 
annat frågor som makt, inflytande, ekonomi, hälsa, 
utbildning, arbete och fysisk integritet.
(Regeringens hemsida)

• Jämlikhet betyder att alla människor har samma 
värde och ska behandlas likvärdigt, oavsett till 
exempel etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller 
funktionsnedsättning. 
(NE)



Skapa likvärdig service genom att

- Integrera jämställdhetsperspektivet i 
ledning och styrningssystemet

- Integrera jämställdhetsperspektivet i 
kärnprocesserna
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Vad?

Politik
Jämställdhetspolitiska 

målen

Varför?

Teori
Genussystemteorin

Hur?

Strategi
Jämställdhets-

integrering

Svensk jämställdhetspolitik
SOU 2007:15



Kvinnor och män ska ha samma makt att 
forma samhället och sina egna liv

(SOU 2015:86, Skrivelse 2016/17:10)

1.Makt och 
inflytande

2. Ekonomisk 
jämställdhet

3. Jämställd 
utbildning

4. Obetalt hem- och 
omsorgsarbete

5. Jämställd hälsa

6. Mäns våld mot 
kvinnor ska  upphöra



Globala målen
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Vad är jämställdhetsintegrering?

Strategi

Jämställdhet skall integreras som 

ett perspektiv i ordinarie sakfrågor, 

i alla led i beslutsprocessen och 

verksamheten

Jämställdhet skall uppnås genom 
att förändra normer, omfördela 
makt och resurser i den ordinarie 
verksamheten

Arbetet ska utföras av dem som 
normalt arbetar i verksamheten



Vad står i era styrande dokument om 
jämställdhet? 

Foto: Finansdepartementet / Regeringskansliet



Styrkedjan

CC BY-ND 2.0 Max Klingensmith



Checklista jämställdhetsintegring, SKR

Checklista här under steg 1

https://skr.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/jamstalldhet/modellkommuner/modellenssteg.11650.html#5.6b78741215a632d39cbad65b
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Varför är det ojämställt?

Genussystemet, ett sätt att förklara och förstå hur 
(o)jämställdheten utrycker sig.

• Könens isärhållande – kvinnor och män ses som 
varandras motsatser 

• Hierarki – mannen ses som norm

Professor Yvonne Hirdman



Genussystemet

Bildkälla: Genusfotografen







Fälld reklam Bianca Ingrossos sminkmärke



Redraw the balance



Resultatkedja

Aktivitet
Ny/ändrad 

produkt
Nytt/ändrat 
arbetssätt

Nytt/ändrat 
utfall

Samhällseffekt

Källa: Statskontoret

http://www.statskontoret.se/globalassets/publikationer/2019/201914.pdf


Den lärande organisationen 2.0, kap 7



Nyttan för företag

• Lönsamt

• Bättre beslut

• Stärker varumärke

• Bättre arbetsplats

Bild: Allbright



Modellkommuner och Modellregioner

• Jämställdhetsintegrerar sin styrning och ledning genom att 
systematiskt jämföra arbetssätt med varandra

• Nästa omgång börjar i september 2020. Inbjudan går ut i 
mars, deadline för ansökan 4 juni

• Läs mer här

https://skr.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/jamstalldhet/modellkommunerregioner.10200.html


Vad tar du med dig från föreläsningen?
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Strategutbildning 
Globala målen och jämställdhetsintegrering

Start mars 2020, fem tillfällen 
Forum jämställdhet 

Rabatt 1 500 kr, ange FJ vid anmälan

www.jamstalldhetsexperterna.se 


