För en rättvis och träffsäker verksamhet –
oavsett kön
Dokumentation från jämställdhetsministerns och arbetsmarknadsministerns
möte med chefer för myndigheter som ingår i regeringens utvecklingsprogram
för jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM)

2

Socialdepartementet

Regeringens utvecklingsprogram för Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) syftar till att stärka och
vidareutveckla myndigheternas arbete med jämställdhetsintegrering. Målsättningen är att myndigheternas
verksamhet ännu bättre ska bidra till att uppnå de
jämställdhetspolitiska målen. Jämställdhetsperspektivet
ska integreras i myndighetens ordinarie verksamhet,
exempelvis i myndigheternas styrprocesser. Utvecklingsprogrammet startade 2013 och omfattar idag 58
myndigheter samt Folkbildningsrådet.
Den 9 april 2018 bjöd jämställdhetsminister Lena
Hallengren och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
in chefer för myndigheter som ingår i JiM till ett möte
i Rosenbad. Mötet handlade om att följa upp resultat
och att dela erfarenheter och kvarstående utmaningar
för jämställdhetsarbetet. I denna dokumentation
redovisas ett urval av de resultat och erfarenheter som
presenterades vid mötet.
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Regeringens förväntningar på
jämställdhetsarbetet är stora
och det är tydligt att jämställdhetsintegrering är en viktig
strategi för att nå resultat. Jag
vill att myndigheterna även
fortsättningsvis ska ha tydliga
uppdrag om jämställdhetsintegrering och fortsätta att
rapportera resultat till regeringen under lång tid framöver.
Jag vill också se mer av samverkan mellan myndigheter”,
säger jämställdhetsminister
Lena Hallengren.
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Jämställdhet kommer inte
av sig självt, det kräver
målmedvetna insatser. Ofta
stöter man på motstånd eller
friktion, då gäller det att ha
tydliga mål och bedriva ett
systematiskt arbete. Vi har
vant oss vid att utgå ifrån en
manlig norm, att det är det
normala. Men vi ger oss inte
förrän jämställdhet är det
normala”, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.
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Likvärdig behandling i handläggningen
på Migrationsverket
”Det finns en fara i att tro att vi är jämställda och
därför är det alltid en ögonöppnare när mätningar görs.
Då ser vi ofta en diskrepans och kan diskutera vad vi ska
göra åt det. När mätningar görs öppnar vi upp för kritik
men det måste myndighetsledningar våga göra för att
uppnå förändring”, säger Mikael Ribbenvik, generaldirektör Migrationsverket.

På en övergripande nivå har Migrationsverket förutsättningar att
motverka skillnader mellan kvinnor
och män, menar Mikael Ribbenvik.
”Vi har följt upp hur vi arbetar,
identifierat förbättringsmöjligheter
och gjort insatser för att säkra
likvärdig behandling. Numera har de
ordinarie kvalitetsuppföljningarna ett
jämställdhetsperspektiv. Det har
därmed blivit möjligt att följa utvecklingen fortlöpande”, säger Mikael
Ribbenvik.

Mikael Ribbenvik framhåller att
kvinnor och flickor på flykt har en
särskilt utsatt situation där våld,
sexuella övergrepp och kränkande
behandling är vanligt. Migrationsverkets uppgift är att värna rätten till
skydd och se till att alla oavsett kön
eller könsidentitet får en likvärdig
prövning och behandling i övrigt.
Migrationsverket har som ett resultat
av de uppföljningar som gjorts
utvecklat en tydligare rättslig styr-
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ning vad gäller utredning och
bedömning av förföljelse på grund av
kön. Myndigheten säkrar också att
landinformationen belyser och
beaktar kvinnors och mäns villkor.
När Mikael Ribbenvik summerar
Migrationsverkets resultat så här
långt konstaterar han att myndigheten har tagit steg framåt i arbetet med
att individualisera prövning, handläggning och ge likvärdig service. Till
exempel betalas numera ekonomisk
ersättning till en familj ut till varje
individ, inte bara till mannen i
familjen. Utvecklade rutiner liksom
stöd och kompetensutveckling för
personalen har varit viktiga inslag
i arbetet. Även informationen till
de sökande har utvecklats.
Myndigheten har en ny handlingsplan för likvärdig behandling
som träder i kraft våren 2018
och som ska vara vägledande i det
fortsatta arbetet.

Om Migrationsverket
Migrationsverket är en myndighet som prövar ansökningar
från personer som vill bosätta
sig i Sverige, komma på besök,
söka skydd undan förföljelse
eller ha svenskt medborgarskap.
Inom flyktingmottagandet
erbjuder Migrationsverket
asylsökande boende och pengar
till mat under tiden de väntar
på besked i asylärendet. När
en flykting har fått tillstånd att
stanna i Sverige betalar myndigheten ut statlig ersättning till
kommuner och landsting. Om
en asylsökande får avslag på
sin ansökan är Migrationsverket
aktiv i arbetet med att få
personen att lämna Sverige.

Jämställdhet en integrerad del av
inspektionsstödet på Arbetsmiljöverket
”Arbetet med jämställdhetsintegrering är utomordentligt
viktigt och inte på något sätt färdigt”, säger Erna ZelminEkenhem, generaldirektör Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket har varit JiMmyndighet sedan 2013. Under åren
2011 – 2014 hade myndigheten också
ett regeringsuppdrag att studera
kvinnors arbetsmiljö. Arbetet med
båda dessa uppdrag har gett myndigheten värdefulla insikter och kunskaper om hur könssegregerad svensk
arbetsmarknad är.

Erna Zelmin- Ekenhem delar med
sig av tre viktiga lärdomar från
Arbetsmiljöverkets arbete:

”Det handlar om synsätt. Att göra det
osynliga och subtila synligt. Först då
kan man försöka formulera eventuella
problem och arbeta på lösningar”,
säger Erna Zelmin-Ekenhem.

• Involvering! Ta med både chefer
och medarbetare i arbetet. Det
skapar förståelse och ökar genomslagskraften.

I syfte att underlätta arbetet både
internt och externt samt för att kunna
arbeta med hur-frågan har myndigheten tagit fram en verktygslåda med
konkreta och handfasta tips, råd och
checklistor. Numera är jämställdhetsfrågorna integrerade i till exempel
inspektionsstödet som används i
samband med myndighetens arbetsmiljöinspektioner.

• Börja med att analysera dagsläget
och se vad som behöver göras och
skapa förståelse för varför något
behöver göras – sedan är det dags
att arbeta med hur det ska göras.

• Implementera i vardagen! Ingen
sidovagn eller något som bara
finns i fina dokument.

Om Arbetsmiljöverket
Arbetsmiljöverket är en myndighet som har regeringens och
riksdagens uppdrag att se till
att lagar om arbetsmiljö- och
arbetstider följs av företag och
organisationer. Myndigheten
ansvarar också till viss del för
tobakslagen och miljöbalken när
det gäller frågor om genteknik
och bekämpningsmedel.
Myndighetens målsättning är att
minska riskerna för ohälsa och
olycksfall i arbetslivet och att
förbättra arbetsmiljön ur ett
helhetsperspektiv.
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Vetenskapsrådet jobbar för att ge stöd
till de bästa forskarna – oavsett kön
”Jämställdheten i vår forskningsfinansiering är en
kvalitetsfråga och en rättvisefråga. Vi ska ge stöd till de
bästa forskarna – oavsett kön”, säger Sven Stafström,
generaldirektör Vetenskapsrådet.

Jämställdhetsfrågorna inget nytt
för myndigheten

Vetenskapsrådet arbetar fortlöpande
med jämställdhet. Myndigheten antog
en jämställdhetsstrategi redan 2003,
och har gjort särskilda analyser av
jämställdheten i forskningsstödet
sedan 2006. Vetenskapsrådet har
sedan 2008 gjort återkommande
observationsstudier i ett urval av
myndighetens expertpaneler vilka har
till uppgift att granska och bedöma
forskningsansökningar.
”Jämställdhetsarbete tar tid och måste
vara uthålligt. Resultatet av våra
insatser är en successiv förbättring av
jämställdheten i vårt forskningsstöd
och vi hoppas att insatserna även
främjar jämställdheten i hela forskningssektorn”, säger generaldirektör
Sven Stafström.

Beviljandegraden av forskningsansökningar har i stort sett blivit
samma för kvinnor och män

Enligt Svens Stafström innebar
starten av JiM-uppdraget 2014 en
uppmuntran till ökade insatser, där
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myndigheten särskilt riktade in sig på
finansieringsprocessen av forskningen. En av de viktigast aktiviteterna är
den utbildning i jämställdhetsfrågor
som ges till de expertpaneler som
granskar och bedömer forskningsansökningar. Vid dessa utbildningar
har bland annat erfarenheter från
observationsstudier presenterats.
”Resultatet är tydligt; beviljandegraden, andelen beviljade ansökningar
av det totala antalet, har tidigare varit
lägre för kvinnor men är i dag i stort
sett densamma för kvinnor och män”,
säger Sven Stafström.

Utmaningar framöver

Enligt Sven Stafström har jämställdhet inom svensk forskning kommit
långt men det finns fortfarande
mycket som bör förändras vilket
kräver ett utökat samarbete mellan
högskolorna och de externa forskningsfinansiärerna. Vetenskapsrådet
ser fram emot ett sådant samarbete
och att få ta del av sektorns samlade
erfarenheter av jämställdhetsarbete.

Om Vetenskapsrådet
Vetenskapsrådets huvuduppgift
är att finansiera forskning av
högsta vetenskapliga kvalité.
Totalt fördelar myndigheten 6,4
miljarder i forskningsstöd per år.
Den övervägande delen av detta
stöd går till högskolesektorn –
en fjärdedel av högskolans
externa forskningsmedel
kommer från Vetenskapsrådet.
Cirka 6000 ansökningar om
forskningsstöd kommer in till
myndigheten varje år. Dessa
ansökningar granskas, diskuteras och bedöms av olika
expertpaneler bestående av
totalt 800 forskare.

Tillväxtverket har fördubblat andelen finansiella medel
som tilldelas kvinnor - men ännu är det inte jämställt
”Hur uppdrag utformas och avgränsas till branscher,
omsättningskrav etc. spelar stor roll för våra möjligheter
att nå ut till en mångfald av företag och företagare.
Det är därför viktigt att få med mångfaldsperspektivet
redan när vi planerar insatser och i dialogen med
uppdragsgivaren för att kunna agera proaktivt”, säger
Gunilla Nordlöf, generaldirektör Tillväxtverket.

Tillväxtverkets uppdrag att bidra till
en hållbar tillväxt i alla delar av landet
kräver en mångfald av företag och
företagare. Därför var det, enligt
Gunilla Nordlöf, generaldirektör vid
Tillväxtverket, naturligt att tacka ja
till möjligheten att delta som en av
18 pilotmyndighet i regeringens
utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM),
redan vid starten 2013.
Mångfaldsuppföljningen med fokus
på fördelning av stöd till företag
utifrån företagsledares kön, ålder
och bakgrund, utgör stommen i
arbetet. Enligt Gunilla Nordlöf
hjälper uppföljningsprocessen
myndigheten att få till stånd en
löpande verksamhetsutveckling,
kvalitetssäkra handläggningsprocessen, identifiera åtgärdsbehov och
ansvar på olika nivåer samt hålla
mångfaldsfrågan levande.
”Erfarenheten vi dragit av arbetet så
långt är att det är absolut nödvändigt
att fokusera och ha en tydlig idé om
vilken förändring vi vill nå. Integrering
är ett verktyg, inte ett mål i sig”, säger
Gunilla Nordlöf.

1)

Tillväxtverkets övergripande mål
är att verksamheten som helhet ska
ligga i linje med hur företagandet
ser ut i riket 1) Utfallet 2017 över
myndighetens stöd till företag
visar att:
• Kvinnor, unga och personer med
utländsk bakgrund fortsatt är
underrepresenterade jämfört
svenska företagspopulationen i
fråga om både inkomna och
beviljade ansökningar till myndigheten. Men…
• …jämfört med de senaste årens
resultat har andelen ansökningar
som beviljats kvinnor ökat
(16 procent 2017 jämfört med
9 procent 2015). Detsamma
gäller beviljade finansiella medel
(13 procent 2017 jämfört med
7 procent 2015).
Enligt Gunilla Nordlöf är vilka
uppdrag myndigheten har det som
har enskilt störst påverkan på
resultatet. Samtidigt har uppföljningsarbetet bidragit till att medarbetare antagit utmaningen på insatsnivå. Exempelvis efterfrågar enskilda
handläggare resultat, föreslår åtgärder och lyfter frågan i utformningen
av nya insatser och uppdrag.
En fortsatt utmaning för Tillväxtverket är att se till att resultatet från

mångfaldsuppföljningen återkopplas
till de olika nivåerna i styrkedjan, på
ett lättillgängligt och lättfattligt sätt.
Därför ska myndigheten i det pågående analysarbetet bland annat vidareutveckla målgruppsanalyser som
spelar en viktig roll för att skapa en
djupare förståelse för resultatet och
identifiera relevanta åtgärder.

Om Tillväxtverket
Tillväxtverket har regeringens
uppdrag att främja hållbar
näringslivsutveckling och
regional tillväxt samt att
genomföra strukturfondsprogram. Vissa insatser är riktade
direkt till företag eller blivande
företagare. Andra insatser syftar
till att utveckla förutsättningar
och villkor som påverkar
företagandet. Tillväxtverkets
vision är ett Sverige med fler
företag som vill, kan och vågar.
Kunskap, nätverk och finansiering är myndighetens viktigaste
erbjudanden. Tillväxtverket har
cirka 430 anställda och finns i
Arjeplog, Gävle, Göteborg,
Jönköping, Luleå, Malmö, Örebro
och Östersund samt i Stockholm
(huvudkontor).

Ca 29% av de svenska företagen drivs av kvinnor, 71% av män. 16% av företagarna har utländsk bakgrund, 84% svensk. 8% av företagen drivs av
personer som är upp till 30 år, 92% av företagarna är 30 år eller äldre.
Socialdepartementet
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Makt, sexualitet och normer i fokus
hos Statens institutionsstyrelse
”Att vi inte har drivit JIM-arbetet som ett projekt utan har
integrerat det i den löpande verksamhetsplaneringen
och uppföljningen hoppas vi ska bidra till kontinuitet
och långsiktighet”, säger Kent Ehliasson generaldirektör
Statens institutionsstyrelse.

SiS har gjort en genomlysning av
myndighetens ledningsprocesser och
styrdokument. Det innebär att ett
jämställdhetsperspektiv införlivas i
strategier, verksamhetsplaner och
uppföljning
”Jag upplever att vi har hittat en
systematik genom att efterfråga ett
jämställdhetsperspektiv i allt från
strategisk plan till planeringsdirektiv
och verksamhetsmål. Våra nyckeltal är
också könsuppdelade. Det innebär att
vi har bättre förutsättningar i dag än
tidigare att uppmärksamma omotiverade skillnader mellan könen i fråga
om att uppnå resultat och vara en
plats för förändring, oavsett kön”,
säger Kent Eliasson, generaldirektör
för SiS.

SiS har ett pågående uppdrag som
syftar till att främja sexuell och
reproduktiv hälsa och rättigheter
(SRHR) bland ungdomar och
klienter. Målet är att öka kvaliteten
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i bemötandet och att tillgången till
insatser är likvärdig och kommer
ungdomar och klienter till del,
oavsett kön. Ett kompetenslyft
planeras för 2019 som inkluderar
personalen i såväl ungdoms- som
missbruksvården. Parallellt pågår
projektet ”Prata om sex och relationer
på SiS ungdomshem”. Det är ett
samarbete med Riksförbundet för
sexuell upplysning (RFSU) som
innebär sexualundervisning för
ungdomarna på SiS ungdomshem
kombinerat med personalutbildning.
SiS har också etablerat samtalsgrupper för ungdomar och klienter på SiS
ungdomshem och LVM-hem i syfte
att öka kunskapen om och förmågan
att problematisera normer kopplade
till kön och andra maktordningar.

Om Statens institutionsstyrelse
Statens institutionsstyrelse (SiS),
är en statlig myndighet som
ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård. Myndigheten
behandlar ungdomar med
allvarliga psykosociala problem
och vuxna med missbruksproblem. SiS tar också emot
ungdomar som har dömts till
sluten ungdomsvård.
Myndigheten har 24 särskilda
ungdomshem med drygt 700
platser och elva LVM-hem med
knappt 400 platser för vård av
vuxna missbrukare.

Bemötande i centrum när Skatteverket
jämställdhetsintegrerar sin verksamhet
”Att regeringen så tydligt prioriterat jämställdhetsfrågan,
och gjort det över en längre tid har haft betydelse.
Annars hade vi nog inte kommit så pass långt som vi
faktiskt har gjort vad gäller ett jämställt och jämlikt
bemötande”, säger Fredrik Rosengren, överdirektör
Skatteverket.

Bemötande är en prioriterad fråga för
Skatteverket, både för att det är en
viktig del i myndighetens strategi och
för att Skatteverket har så många
kontakter med medborgare och
företag. Därför var också bemötande
den fråga där Skatteverket började
sitt arbete med jämställdhetsintegrering och där myndigheten hittills har
kommit längst.
”Vi ser jämställdhetsintegreringsarbetet som ett kvalitetsutvecklingsarbete.
Om vi lyckas ge ett jämställt och
jämlikt bemötande blir det inte bara
mer rättvist, utan också en bättre
kvalitet och mer anpassat utifrån
individens verkliga förutsättningar än
utifrån våra förutfattade meningar”,
säger Fredrik Rosengren.

Genom upprepade oberoende
observationsundersökningar har
insikten ökat om hur bemötande av
kvinnor och män ser ut i praktiken.
”Insikterna har ökat förståelsen av att
vi inte agerar jämställt automatiskt,
utan att det finns omedvetna beteenden som vi kan jobba med när vi får
syn på dem”, säger Fredrik Rosengren.

Observationsundersökningarna
visar även att Skatteverket succesivt
blivit bättre på jämställt bemötande.
Orsakerna till det är bland annat
att frågorna lyfts i Skatteverkets
interna bemötandeutbildning och
att medarbetarna fått tid för diskussion och reflektion. Även tillgång
till ett antal verktyg för jämställt
och jämlikt bemötande har varit
några av de insatser som Fredrik
Rosengren menar sannolikt ligger
bakom resultatet.
En utmaning framöver är att få
medvetenheten och kunskapen om
jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv att nå ut i hela organisationen.
Diskussionen behöver hållas levande
och konkret i det dagliga arbetet och
inte stanna vid ett antal utbildningar
eller uppdaterade styrdokument och
checklistor. Myndighetens beslut om
att könsuppdela statistiken i arbetet
med kvalitetssäkring av ärenden lyfts
fram som något som kan bidra till att
arbetet fortsätter att utvecklas.
”Vi har fortfarande det mesta av
arbetet framför oss innan vi kan säga
att vi har tillräckligt hög medvetenhet
och vi har integrerat jämställdhet fullt

ut inom alla relevanta områden på
myndigheten”, säger Fredrik Rosengren.

Enligt Fredrik Rosengren ska Skatteverket fortsätta med de insatser som
påbörjats enligt handlingsplanen, men
ledningsgruppen ska höja sin kompetens ytterligare om frågan och fördjupa
sig i vilka som är de viktigaste jämställdhetsproblemen där myndigheten
kan vara en del av lösningen.
”Vi har varit väldigt ivriga att komma
igång, och har många bra aktiviteter
i planen, men nu behöver vi också
backa ett par steg och se de större
sammanhangen”, resonerar Fredrik
Rosengren.

Om Skatteverket
Skatteverkets huvuduppgifter
är att ta in skatter, sköta folkbokföringen, registrera bouppteckningar och vara borgenär åt
staten. Myndigheten utfärdar
även id-kort för personer som
är folkbokförda i Sverige och
utreder skattebrott. Antalet
anställda vid Skatteverket är
cirka 10 500. Skatteverket finns
på ett hundratal orter i landet.

Socialdepartementet
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Pensionsmyndigheten informerar om livsinkomstens
betydelse för jämställda pensionen
”Jämställdhetsintegreringsuppdraget har hjälpt oss att
sätta fokus på frågan rent allmänt, inte minst genom
att vi nu har mer könsuppdelad statistik, vilket ger oss
en bättre grund för ytterligare analys och åtgärder”, säger
Henrik Engström ställföreträdande generaldirektör
vid Pensionsmyndigheten.

Enligt Henrik Engström, ställföreträdande generaldirektör vid Pensionsmyndigheten har myndighetens
arbete med jämställdhetsintegrering
en tydlig koppling till det jämställdhetspolitiska delmålet om ekonomisk
jämställdhet. Pensionsmyndighetens
mål för jämställdhetsintegrering av
kärnverksamheten, liknar det mål
som myndigheten har i sitt regleringsbrev och är tydligt och vägledande
för myndighetens arbete:
”Alla pensionssparare och pensionärer, kvinnor som män, får den information och det stöd de behöver för att
göra medvetna val i fråga om arbete
och pension. Vår myndighetsutövning,
vår information och vår service är
likvärdig för alla oavsett kön”, säger
Henrik Engström.

Pensionsmyndigheten har valt ut tre
verksamhetsområden där myndigheten systematiskt redovisar resultaten
könsuppdelat.
1. myndighetsutövning
2. service
3. information
Genom en könsuppdelad redovisning
av resultaten inom dessa tre områden
har myndigheten haft för avsikt att
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förebygga, upptäcka och åtgärda
eventuella skillnader mellan kvinnor
och män.
I arbetet med en jämställd myndighetsutövning har myndigheten inte
funnit några indikationer på att
kvinnor och män behandlas olika,
hävdar Henrik Engström. Däremot
har myndigheten utvecklat sitt
informationsarbete. Uppföljningen
visade nämligen att vissa informationsinsatser inte nådde kvinnor i lika
stor utsträckning som män. Något
som myndigheten nu aktivt arbetar
med att förändra.
Livsinkomstens betydelse
för pensionen

Informationsuppdraget är en
satsning där myndigheten bland
annat genomför uppsökande kampanjer över hela landet. Syftet med
kampanjerna är att ge individanpassad information så att kvinnor och
män får ett bättre faktaunderlag om
hur deras framtida pension kan
förväntas bli och därmed även ges
möjlighet att agera för att kunna
påverkan pensionen. Något som är
särskilt aktuellt vid byte av jobb,
barnafödande eller beslut om ålder
för pensionsuttaget.

Eftersom kvinnor de facto i genomsnitt får lägre pension än män, kan
dessa riktade insatser anses särskilt
viktiga för kvinnor.
”När vi ställer oss på gator och torg runt
om i landet visar det sig dock att
kvinnor är i minoritet (43%) av de som
söker upp oss för ett fördjupat samtal.
Eftersom vi vet det bedriver vi därför
även en hög grad av uppsökande
verksamhet på kvinnodominerade
arbetsplatser och når då drygt 65%
kvinnor vid dessa besök. Lägger man
ihop alla nästan 50 000 personliga
möten vi genomför under ett år,
uppnår vi med de riktade insatserna,
en liten övervikt till kvinnornas fördel,
nämligen 54%”, säger Henrik Engström.

Om Pensionsmyndigheten
Pensionsmyndigheten har i
uppdrag att administrera och
betala ut den allmänna pensionen och samtidigt informera om
hela pensionen till pensionssparare och pensionär. Pensionsmyndighetens vision är: Vi gör
pensioner enklare - för att alla
ska kunna leva i nuet.

Skolinspektionen granskar
jämställdheten i skolan
”Genom att sprida vår kunskap om svensk skola och
hur vi granskar den, bidrar vi till en jämställd utbildning”,
säger Tommy Lagergren biträdande generaldirektör
för Skolinspektionen.

Jämställdhet och likabehandling är en
del av förskolans och skolans styrdokument och uppdrag och det ingår i
den värdegrund som förskola och
skola ska bygga sin verksamhet
utifrån. Enligt Tommy Lagergren,
biträdande generaldirektör för
Skolinspektionen, så granskar
myndigheten årligen cirka tusen
skolor. Efter myndighetens tillsyn och
kvalitetsgranskning sätter de flesta
skolor igång ett förändringsarbete.

riktat med jämställdhetsaspekten av
värdegrunden utgör också utmaningar
inom utbildningsområdet.

”Skolinspektionens iakttagelser får
ofta uppmärksamhet och diskuteras
inom skolan och av andra aktörer. Det
är därför av stor vikt att Skolinspektionens verksamhet utgår från och
bejakar jämställdhetsperspektivet i
tillsyn och granskning av skolor”, säger
Tommy Lagergren.

I vissa skolor har myndigheten sett att
jämställdhetsuppdraget inte genomsyrar verksamheten och att det
förekommer könsuppdelad undervisning i idrott och hälsa och hem- och
konsumentkunskap. I andra skolor
har elever inte erbjudits någon
undervisning i sex och samlevnad.

Genom att Skolinspektionen sprider
kunskap om svensk skola och beaktar
jämställdhet i granskningar av skolan
bidrar myndigheten till en jämställd
utbildning. Skolinspektionen har
särskilt uppmärksammat utmaningar
som rör elevers könsstereotypa
yrkesval och pojkars lägre kunskapsresultat. Att flickor i högre utsträckning
upplever stress i skolarbetet och att
skolor inte arbetar tillräckligt målin-

inför en inspektion. Vi har också
arbetat för att stärka vår handläggning”, säger Tommy Lagergren.

”Vi har sett att det på skolor finns
brister i flickors och pojkars lika rätt
och möjligheter för att motverka
traditionella könsmönster, och att det
förekommer kränkande uttryckssätt
och nedsättande uttryck mot och om
kvinnliga elever”, säger Tommy
Lagergren.

”Av de anmälningar som kommer in till
oss rör fler pojkar än flickor”, säger
Tommy Lagergren.

Internt har myndigheten genomlyst
samtliga verksamheter och ett
förbättringsarbete är påbörjat.
”Bland annat har vi utvecklat och
förtydligat såväl interna dokument som
informationsmaterial som vi skickar ut

Om skolinspektionen
Skolinspektionen är en statlig
myndighet som granskar skolor
och bedömer ansökningar
om att driva fristående skola.
Skolinspektionen har tillsynsansvar för skola, vuxenutbildning,
fritidshem, förskola och annan
pedagogisk verksamhet.
Målet är en god utbildning i en
trygg miljö.
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Om Jämställdhetsintegrering
i myndigheter (JiM)
Regeringens utvecklingsprogram för
Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) syftar till att stärka och
vidareutveckla statliga myndigheters
arbete med jämställdhetsintegrering.
Målsättningen är att myndigheternas
verksamhet ännu bättre ska bidra till
att uppnå de jämställdhetspolitiska
målen. Jämställdhetsperspektivet ska
integreras i myndighetens ordinarie
verksamhet, exempelvis i myndigheternas styrprocesser. Målen för
jämställdhetpolitiken, vilka är vägledande för myndigheternas arbete,
redovisas nedan.
JiM startade som en pilotsatsning
2013–2014 och omfattade då 18
myndigheter. Sedan 2015 har JiM
breddats och utvecklats till att
omfatta ett 60-tal verksamheter med
särskilt uppdrag i regleringsbrevet
om att jämställdhetsintegrera sina
verksamheter. Uppdraget har
inneburit att myndigheterna haft ett
år på sig att analysera brister vad
gäller jämställdhet, för att därefter
redovisa en plan för hur just deras
verksamhet ska bidra till att uppnå
de jämställdhetspolitiska målen.
Myndigheterna har sedan arbetat
för att genomföra planen.
Resultatet av JiM-uppdraget redovisas
årligen i myndigheternas årsredovisningar, nu senast den 22 februari 2018.
Ett 40-tal myndigheter, de som haft
uppdraget längst, inkom samtidigt
med mer omfattande delrapporter.
Myndigheterna har under hela
JiM-satsningen erbjudits ett omfattande stöd av Nationella sekretariatet för genusforskning. Från och
med januari 2018 tog den nya
Jämställdhetsmyndigheten över
uppdraget att stödja JiM-myndigheterna. Det stödjande uppdraget
har därmed permanentats.
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Jämställdhetsministern har regelbundet träffat berörda myndighetschefer
för att erbjuda erfarenhetsutbyte och
följa upp resultaten.
Statskontoret har regeringens
uppdrag att utvärdera hela JiM-satsningen. Statskontorets ska delredovisa uppdraget senast den 29 juni 2018.
Uppdraget ska slutredovisas senast
den 30 september 2019.

Mål för jämställdhetspolitiken

Målet för jämställdhetspolitiken
är att kvinnor och män ska ha
samma makt att forma samhället
och sina egna liv.
Utifrån detta arbetar regeringen
efter sex delmål:
• En jämn fördelning av makt
och inflytande. Kvinnor och
män ska ha samma rätt och
möjlighet att vara aktiva
medborgare och att forma
villkoren för beslutsfattandet.
• Ekonomisk jämställdhet.
Kvinnor och män ska ha
samma möjligheter och villkor
i fråga om betalt arbete som
ger ekonomisk självständighet
livet ut.

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsintegrering är
regeringens huvudsakliga
strategi för att uppnå de
jämställdhetspolitiska målen.
”Jämställdhetsintegrering
innebär (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
Syftet med jämställdhetsintegrering är att alla oavsett kön
ska leva jämställda liv, genom att
insatser och åtgärder utformas
så att de främjar jämställdhet.

• Jämställd utbildning. Kvinnor
och män, flickor och pojkar
ska ha samma möjligheter och
villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig
utveckling.
• Jämn fördelning av det
obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska
ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge
och få omsorg på lika villkor.
• Jämställd hälsa. Kvinnor och
män, flickor och pojkar ska ha
samma förutsättningar för en
god hälsa samt erbjudas vård
och omsorg på lika villkor.
• Mäns våld mot kvinnor ska
upphöra. Kvinnor och män,
flickor och pojkar, ska ha
samma rätt och möjlighet till
kroppslig integritet.

Mer information
Du kan läsa mer på regeringens hemsida www.regeringen.se samt på
Jämställdhetsmyndighetens hemsida www.jamstalldhetsmyndigheten.se
Artikelnummer S2018.009
Illustrationer: Annika Carlsson
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet (Lena Hallengren och Ylva Johansson)
Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet (myndighetscheferna)

Socialdepartementet

15

Socialdepartementet
103 33 Stockholm
regeringen.se

