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Riktlinje för jämställda och jämlika beslut
Regionen har beslutat att jämställdhetsintegrering ska tillämpas i verksamheten för att 
uppnå en jämställd och jämlik verksamhet. Jämställdhetsanalys innebär kartläggning i form 
av könsuppdelad statistik som analyseras i förhållande till organisationens uppsatta mål om 
jämställdhet och jämlikhet. 

Om ärendet berör kvinnor, män, flickor och pojkar ska följande process användas.

1. Berör ärendet kvinnor och män?

- Kan ärendet få konsekvenser som gör att det är viktigt med en jämställdhetsanalys?

Om svaret är ja-gå vidare till steg 2.
Om det är tydligt att ärendet inte berör kvinnor, män, flickor och pojkar så behöver du inte 
gå vidare till steg 2.

2. Beskriv ärendet ur ett könsperspektiv

- Finns könsuppdelad statistik att tillgå?
- Vilka grupper är omnämnda i ärendet och hur är de omnämnda?
- Är det några grupper som är relevanta för ärendet men som är osynliggjorda och 

borde lyftas fram?
- Finns det ett osynliggörande av kön, genus och jämlikhetsaspekter som bör påpekas 

och lyftas in för att kunna göra en mer kvalitativ analys?
-

3. Analysera konsekvenserna utifrån kön och andra 
diskrimineringsgrunder (göra intersektionell analys)

- Finns några likheter och skillnader mellan könen att utläsa?
- Är de sakliga i så fall?
- Finns det risk för negativa konsekvenser och diskriminering utifrån kön, ålder, 

tillgänglighet, geografiska förutsättningar, utbildningsnivå, funktionsnedsättning, 
utländsk bakgrund och annat som är relevant?  Att analysera hur olika 
diskrimineringsgrunder samverkar innebär att ha ett intersektionellt perspektiv.

- Om det finns skillnader i statistiken: är de väsentliga och vad kan de bero på? Finns 
det objektiva förklaringar eller visar de tecken på ojämställdhet eller ojämlikhet?
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4. Förslag och beslut

- Blir resultatet en mer jämställd verksamhet?
- Bidrar det till att uppnå våra uppsatta jämställdhetsmål? Om inte - vilka åtgärder 

måste vidtas?
- Bidrar det till en mer jämlik verksamhet? Bidrar det till våra uppsatta 

jämlikhetsmål? Om inte - vilka åtgärder måste vidtas?


