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Sveriges Kvinnolobbys arbete med 
budgetgranskning
• Granskat regeringens budget ur ett 

jämställdhetsperspektiv i över 10 års 
tid. 

• Erbjuder jämställdhetsgranskningar 
av budgetar och andra 
strategidokument samt temadagar, 
konferenser och utbildningar inom 
jämställdhetsbudgetering.  

• Arrangerar årligen Sveriges största 
jämställdhetskonferens – Forum 
Jämställdhet, där 
jämställdhetsbudgetering alltid är 
ett viktigt tema. 



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.



Mål och indikatorer

• I denna verkstad ska vi fokusera på specifikt på hur mål och indikatorer 
kan utformas på ett jämställdhetsintegrerat sätt.

• Mål = Det resultat man vill åstadkomma med sin handling. Ett mål bör 
vara mätbart och tidsbundet så att man kan fastställa när målet är 
uppnått.

• Indikator = Ett mått som indikerar en utveckling. Exempel på indikatorer 
kan vara sysselsättningsgrad, sjukskrivningar eller skolresutalt. (Titta gärna 
på SCB indikatorer för de jämställdhetspolitiska målen och SKL:s öppna 
jämförelser för Jämställdhet.)

• Om mål och indikatorer är könsblinda/generella kommer de att bidra till 
att upprätthålla ojämställdhet. 

• Vad blev resultatet? I årsredovisningen ska målen följas upp så att utfallet 
blir synligt! Vad återstår? Hur bör målen justeras till nästa budget?



Mål och indikatorer ska …

• Vara jämställdhetsintegrerade i hela budgeten, snarare 
än särskilda jämställdhetsmål. 

• Vara bekönade. (Istället för medborgare – skriv ut kvinnor 
och män, flickor och pojkar)

• Styra mot jämställdhet, det vill säga peka ut en riktning 
som gör att oönskade skillnader mellan könen minskar.

• Spegla de jämställdhetspolitiska målen.

• Fånga reella jämställdhetsproblem i samhället. 



Ett gott exempel 

• Mål: Alla flickor och pojkar i 
Kalaskommunen ska ha lika möjligheter till 
utveckling och lärande oberoende av 
bakgrund och förutsättningar.

• Indikatorer:
• Andel flickor och pojkar med godkända betyg 

i årskurs 6 uppdelat på skola/bostadsområde.
• Andel flickor och pojkar som väljer mans- eller 

kvinnodominerat gymnasieprogram uppdelat 
på skola/bostadsområde.

• Mer?

Ännu vassare -
mätbara, smarta mål!
"2019 har minst X % av 

flickorna och Y % av 
pojkarna godkända

betyg i åk 6"



Övning 1: Granska mål och 
indikatorer
• Att granska sitt eget och andras arbete ur ett 

jämställdhetsperspektiv hjälper er att ta reda på: 
• Vem får vad? Hur mycket? Och till vilket resultat? 
• Svarar budgeten på kvinnors och mäns, flickors och pojkars 

behov?
• Leder de insatser som görs till ökad jämställdhet?

• Tips! Bygg in jämställdhetsgranskning som ett led i ert 
ordinarie budgetarbete och skapa ett tillfälle för att 
utveckla och förstärka budgeten och fördjupa ert eget 
lärande om jämställdhetsbudgetering.



Instruktioner 

• På varje bord finns ett papper med exempel på mål och 
indikatorer för en kommun. Exemplen är påhittade, men 
inspirerade av olika formuleringar som vi har stött på i vårt 
arbete. 

1. Läs igenom målen och indikatorerna tyst för dig själv (3 min)

2. När alla har läst klart, diskutera i gruppen: (10 min)
• Är målen och indikatorerna bekönade?
• Styr målen och indikatorerna mot ökad jämställdhet?
• Mäter indikatorerna huruvida målet uppnås? 

3. Gemensam diskussion om era iakttagelser (7 min)



Övning 2: Formulera nya mål och 
indikatorer
• I denna övning kan ni arbeta med något av de exempel 

på verksamheter som vi har förberett. Ni kan också välja 
att arbeta med att utveckla ett mål och en eller flera 
indikatorer i er egen organisations budget. 

Instruktioner

1. Er uppgift är att formulera om målen och indikatorerna 
så att de är mer jämställdhetsintegrerade och styr mot 
jämställdhet. Det är också fritt fram att lägga till nya mål 
och indikatorer som ni tror behövs! (10 min)

2. Gemensam diskussion om era förslag (7 min)



Sammanfattning och slutsatser

• En budget med jämställdhetsintegrerade mål och 
indikatorer bidrar till:
• Att kommunen möter alla medborgares behov på bästa sätt.

• En god hushållning med ekonomiska resurser.

• Ökad jämställdhet och jämlikhet i organisationen och samhället.

• Att budgetprocessen utvecklas och förbättras.



Veta mer? 

• Budgetpropositionens bilaga om ekonomisk jämställdhet

• Regeringens arbete med jämställdhetsbudgetering

• ESV-rapport om könsuppdelad statistik i reformarbetet

• Jämställ.nu - verktygslåda för gender budgeting

• SKL:s Öppna Jämförelser – jämställdhet 

• CEMR-deklarationen

• Propositionen ”Delad makt – delat ansvar”

• SCB:s indikatorer för att följa upp jämställdhet

• Sveriges Kvinnolobbys lathund för budgetgranskning

• Kom till Forum Jämställdhet 30-31 januari i Luleå!

• Jämställdhetsmyndigheten

http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2017/09/ekonomisk-jamstalldhet----utdrag-ur-budgetpropositionen-for-2018/
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/jamstalldhet/jamstalldhetsbudgetering/
https://www.esv.se/publicerat/publikationer/2017/konsuppdelad-statistik-i-regeringens-reformarbete/
http://www.jamstall.nu/verktygslada/gender-budgeting/
https://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser/jamstalldhet.9814.html
https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/den-europeiska-deklarationen-for-jamstalldhet-mellan-kvinnor-och-man-pa-lokal-och-regional-niva.html
https://data.riksdagen.se/fil/EDCAFA56-8FC6-4C54-B6E3-BE3B5001646C
https://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Temaomraden/Jamstalldhet/Indikatorer/
http://sverigeskvinnolobby.se/wp-content/uploads/2013/08/Jamstallt-utfall_webb.pdf
http://forumjamstalldhet.se/
https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/

