
25. Lär dig granska 
budgeten ur ett 
jämställdhetsperspektiv

ONSDAG 10.30-11.30
ERIK GUSTAF GEIJER



25. Lär dig granska budgeten 
ur ett jämställdhetsperspektiv

Johanna Alm Dahlin, strategisk projektledare, Sveriges 

Kvinnolobby 

Anna Giotas Sandquist, ordförande, Sveriges Kvinnolobby 

Per-Samuel Nisser, ordförande kommunstyrelsen (M), 

Karlstad kommun 

Lars Sätterberg, ekonomidirektör, Karlstad kommun



VERKSTAD: 
Lär dig granska budgeten ur ett 

jämställdhetsperspektiv



VARFÖR GRANSKA BUDGETAR?

 I en budget tydliggörs målsättningar och förutsättningar - Vem får 
vad och på vilka villkor? Hur stor del av offentliga medel får 
kvinnor respektive män, flickor respektive pojkar? 

Olika grupper har olika förutsättningar och behov - om mål och 
utgifter är könsblinda/generella är risken stor att mer resurser 
tillfaller män och pojkar.

Genom jämställdhetsgranskning kan resursfördelningen 
synliggöras - och åtgärdas.

• Det är i vardagen – i skola, vård, omsorg och andra verksamheter 
– som jämställdhet kan förverkligas. Det ger kommuner, 
landsting, regioner och andra organisationer  särskilda 
möjligheter, och särskilt ansvar, att bidra till jämställdhet.



VÅRT METODMATERIAL

• Jämställt utfall? är ett redskap för jämställdhetsgranskning av 
budgetar och årsredovisningar på lokal och regional nivå.

• Det är ett arbetsmaterial som ska utvecklas – kom gärna med 
synpunkter.

• Visar hur kommuners, regioners och landstings budgetdokument 
och årsredovisningar är uppbyggda och går steg för steg igenom 
hur man kan granska dem ur ett jämställdhetsperspektiv.

• Utformat för att användas av privatpersoner och civilsamhälle, 
men är också användbart för förtroendevalda och 
tjänstepersoner som arbetar med budgetprocesser. 



HUR LÄGGA EN JÄMSTÄLLD BUDGET?

• Att jämställdhetsintegrera budgetprocesser innebär att säkerställa att 
budgetarbetet bidrar till jämställdhet. Jämställdhet ska genomsyra alla led 
av processen, från formulering av mål och förslag till fördelning av resurser 
och uppföljning av verksamheters resultat. 

• För att det ska gå att följa vart resurser går och vilken effekt de får, måste 
tabeller och diagram bygga på könsuppdelad statistik. 

• Utifrån statistiken kan vi se om verksamheter uppnår lika goda resultat och 
kvalitet oavsett kön. Könsuppdelad statistik är också en grund för 
konsekvensanalyser utifrån de jämställdhetspolitiska målen.

• Genom att undersöka vilka effekter förslag och reformer får för 
jämställdheten, går det att ta reda på vilka åtgärder som behövs för att 
rätta till skevheter. 

• Om jämställdhetsmålen inte har översatts till budgetmässiga beslut ska 
resurser omdirigeras för att få en rättvis fördelning mellan kvinnor och 
män. 



GRANSKNING

Granska dokumenten 
och diskutera utifrån 
frågorna i ”Mall för 
granskning”.



Har du frågor om budgetgranskning? Vill du ta del av metoderna? 

Hör av dig till Sveriges Kvinnolobby!

www.sverigeskvinnolobby.se 
info@sverigeskvinnolobby.se


