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1.0 Bakgrund 

1.1 Motion till kommunfullmäktige 

”Centerpartiet vill att Robertsfors ska bli Sveriges mest jämställda kommun. Vi vill att kvinnor och 

män ska ha samma makt att vara med och forma samhället och sina liv. Ett sätt att uppnå detta är att 

göra en jämställdhetsanalys i beredning, beslut och uppföljning av alla ärenden i den kommunala 

organisationen”.  

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram en checklista för jämställdhetsanalys att 

användas av förtroendevalda, chefer, handläggare och revisorer. Genom att använda checklistorna 

innan beslut kan vi försäkra om att de jämställdhetspolitiska målen verkligen efterföljs. De fyra målen 

är:  

- En jämn fördelning av makt och inflytande 

- Ekonomisk jämställdhet 

- Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet 

- Mäns våld mot kvinnor ska upphöra 

(Makt att forma samhället och sitt eget liv – nya mål i jämställdhetspolitiken (prop. 2005/06:155)) 

Genom att jämställdhetsäkra alla beslut kan kvalitén i verksamheterna höjas samt bidra till att vår 

kommun blir mer attraktiv för både kvinnor och män.  

Checklistan innebär ett nytt arbetsmoment för chefer och handläggare. Med inarbetade rutiner där 

den används tidigt i beredningen av ärendet så blir underlaget till beslut bättre och mer i linje med de 

jämställdhetspolitiska målen.  

Det behövs nya arbetssätt i vår kommun för att kvinnor och män, flickor och pojkar ska garanteras 

likvärdig service och rättvis fördelning av resurser. Om alla sektorer gör jämställdhetsanalyser innan 

beslut, ex. med hjälp av checklistor, kan vi få ett jämställt Robertsfors, en kommun där kvinnor och 

män har samma makt att forma samhället och sina liv.  

Med anledning av detta föreslår Centerpartiet kommunfullmäktige besluta att:  

- Införa Jämställdhetssäkring av alla beslut, genom att införa jämställdhetsanalyser i 

beredning, beslut och uppföljning av ärenden i den kommunala organisationen. 
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1.2 Sveriges rådande jämställdhetspolitiska mål 

Sverige antog 2006 med bred majoritet fyra olika jämställdhetspolitiska mål som Sverige ska 

eftersträva. De är:  

A) 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. 

 

B) Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om 

utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. 

 

C) 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. 

 

D) Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och 

möjlighet till kroppslig integritet. 

 

1.3 CEMR-deklarationen och Robertsfors strategiska jämställdhetsarbete 

I det aktuella Plan- och budgetdokumentet (2016) som gäller för Robertsfors kommun beskrivs 

kommunens strategiska arbete för jämställdhet
1
. Robertsfors kommuns definition av jämställdhet är 

”att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv. Jämställdhet 

innebär för oss att män och kvinnor ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter på livets 

alla områden”.  

För att uppnå detta menar kommunen att det krävs ett ledningsstyrt förändringsarbete, då det är 

ledningen som ska ta de strategiska besluten och sätta mål för jämställdhetsarbetet. Jämställdhet som 

horisontell hänsyn ska rita upp de yttre ramarna och visa i vilken riktning Robertsfors kommuns 

utveckling ska gå.  

Ett steg i detta arbete är att kommunen har undertecknat CEMRs (Europeiska kommun- och 

regionförbundens samarbets-organisation) deklaration för jämställdhet. Detta dokument ska fungera 

som ett instrument för att arbeta med jämställdhet. Enligt kommunen går deklarationen i korthet ut på 

att undertecknaren ska arbeta för jämställdhet på bästa sätt utifrån de ramar och befogenheter som den 

egna organisationen har. Det innebär också att kommunen ska ta fram en handlingsplan för 

jämställdhet där det framgår vilka mål, prioriteringar, åtgärder och resurser som finns för arbetet.  

CEMR-deklarationens sex grundläggande principer som kommunens dokument lyfter fram är:  

1. Jämställdhet är en grundläggande rättighet 

2. För att jämställdhet ska garanteras måste flerfaldig diskriminering och andra missgynnanden 

bekämpas 

3. Ett representativt deltagande av kvinnor och män i beslutsprocessen är en förutsättning för ett 

demokratiskt samhälle 

4. Att avskaffa stereotypa uppfattningar om kön är avgörande för att uppnå jämställdhet 

5. Jämställdhetsintegrering av alla kommunens verksamheter är nödvändigt för att främja jämställdhet 

                                                           
1
 Robertsfors kommun. 2016. Plan- och Budgetdokument 2016  
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6. Att handlingsplaner och program har tillräcklig finansiering är nödvändigt för att 

jämställdhetsarbetet ska nå framgång 

(CEMR-deklarationen innehåller 30 artiklar där arbete beskrivs mer i detalj).  

 

1.3.1 Kommunens nuvarande strategiska jämställdhetsarbete 

Som nämndes i dokumentets strategiförklaring kring jämställdhetsarbetet ska det upprättas en 

handlingsplan för jämställdhet. Mycket riktigt finns det ett sådant dokument för Robertsfors kommun, 

däremot är den senaste versionen av kommunens jämställdhetsplan som har funnits diarieförd hos 

kommunledningskontoret från år 2007
2
. Detta var det dokument som skulle gälla för hela kommunens 

strategiska jämställdhetsarbete, men det finns (som undertecknad utredare har funnit) även en 

jämställdhetsplan för Socialförvaltningen från år 2010. För kommunen i sin helhet har därigenom 

Jämställdhetsplanen ej reviderats på 9 år, samt är Jämställdhetsplanen från år 2007 relativt tydligt 

anpassat efter förutsättningarna och utmaningarna för år 2007. 

Utifrån kommunens Plan- & Budgetdokument 2016 kan det tydligt utläsas att det enbart finns två 

stycken horisontella hänsyn som är koncernövergripande. Den ena är hållbar utveckling (som till stor 

del är baserad på Aalborgåtagandena) och jämställdhet (som till stor del baseras på CEMR-

deklarationen). Således är dessa två horisontella perspektiv de perspektiv också de som Robertsfors 

kommun främst har åtagit sig att strategiskt arbeta med. I Plan- & Budgetdokumentet kan det även 

utläsas: 

 

”För att uppnå jämställdhet krävs ett ledningsstyrt förändringsarbete, det är ledningen som 

ska ta de strategiska besluten och sätta mål för jämställdhetsarbetet. Jämställdhet som 

horisontellt hänsyn ritar upp de yttre ramarna och visar i vilken riktning Robertsfors 

kommuns utveckling ska gå” 

 

Baserat på ovanstående citat har det förståtts som att kommunens ledning (politiker som 

tjänstepersoner) ska ta de strategiska besluten och sätta mål för jämställdhetsarbetet. Av denna 

anledning har kommunens verksamheters styrkort (för år 2016-2018) undersökts. Utifrån detta kan det 

konstateras att: 

1. Kommunfullmäktiges styrkort saknar några specifika jämställdhetsmål. Det finns exempelvis 

mål kring hållbar utveckling och hög livskvalité, men ej några mål eller mått som specifikt 

berör jämställdhet. Det nämns dock i fullmäktiges fokusområden (för år 2016-2018) att de 

”ska arbeta med att alla invånare - oavsett kön - ska ha möjlighet att delta i planering, 

utveckling och utformning av den egna kommunen genom att utveckla former som leder till att 

såväl män som kvinnor har möjlighet att delta”. Således saknas det konkreta mål för 

jämställdhetsarbetet i Kommunfullmäktiges styrkort men ett jämställdhetsarbete lyfts upp i 

dess fokusområden för perioden år 2016-2018. 

2. Kommunstyrelsens styrkort saknar några specifika jämställdhetsmål. Likt 

kommunfullmäktiges styrkort finns det ett mål för hållbar utveckling, livskvalité och så vidare 

men ej för jämställdhet.  

 

                                                           
2
 Robertsfors kommun. 2007. Jämställdhetsplan för Robertsfors kommun 2007, Dnr 9007/60 
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1.3.2 Svagheter i nuvarande arbete 

Utifrån det som nämndes i ovanstående stycke kan ett flertal svagheter i kommunens nuvarande 

jämställdetsarbete konstateras. Trots att jämställdhet är en av de två horisontella aspekterna för 

verksamheten så har det ej diarieförts någon senare revidering av kommunens jämställdhetsplan (för 

hela koncernen) samt så saknas tydliga mål för detta arbete i de ledande politiska organens styrkort. I 

fokusområdena för Kommunfullmäktige nämns en del av jämställdhetsarbetet, men i mångt och 

mycket tycks Robertsfors kommun inte arbeta med de jämställdhetsfrågor som de har åtagit sig genom 

främst CEMR-deklarationen men även delvis Aalborgsåtagandena på en övergripande strategisk nivå.  

 

Även i en tidigare utredning som hanterade frågan kring Landsbygdssäkring av alla politiska beslut 

underströks det att kommunen redan har ett flertal åtaganden som inte har ett flertal svagheter, 

framförallt i deras implementering. En av dessa åtaganden var just CEMR-deklarationen. 

2.0 SKL:s checklista för jämställdhetsanalys 

2.1 Behov av jämställdhetsanalys 

SKL har tagit fram en checklista som ska bidra till att integrera jämställdhet i de politiska besluten. 

Checklistan riktar sig till förtroendevalda, handläggare, chefer och revisorer. De menar att det finns ett 

flertal olika anledningar till varför detta är eftersträvansvärt
34

.  

 

Först och främst leder integrering av jämställdhet i de politiska beslutsprocesserna till en arbetsgång 

som säkerställer att lagen efterföljs och att kvinnor, män, flickor och pojkar garanteras likvärdig 

service och en rättvis fördelning av resurser. Det är också ett sätt att höja kvaliteten på den 

offentligfinansierade verksamheten då den blir mer effektiv och säker enligt SKL.  

 

SKL menar att det är där ordinarie beslut fattas, resurser fördelas och normer skapas som 

ojämställdhet skapas och upprätthålls. Av denna anledning anser SKL att kommuner måste lyfta in 

jämställdhetsperspektivet i det dagliga arbetet med de ordinarie lednings- och styrningssystem, från 

förslag till genomförande och utvärdering. 

 

Jämställdhet innebär enligt SKL rättvisa, demokrati och delaktighet, att kvinnor och män ska ha 

samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv. För att detta ska förverkligas förutsätts lika 

rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla områden. Enligt SKL är en checklista ett sätt 

att omvandla dessa idéer och mål till konkret politik. Den kan även användas till att förverkliga den 

europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå. 

 

2.2 Jämställdhetsintegrering 

Att försöka integrera jämställdhet i en verksamhet brukar väldigt logiskt kallas för just 

jämställdhetsintegrering. Det är en politisk strategi för att uppnå ett jämställt samhälle.  

 

Strategin innebär kortfattat att ett jämställdhetsperspektiv ska införlivas i allt beslutsfattande, på alla 

nivåer och i alla steg av processen, av de aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattandet. 

Jämställdhetsintegrering motverkar att jämställdhetsarbetet bedrivs i skymundan eller vid sidan av 

                                                           
3
 SKL. Program för hållbar jämställdhet: Checklista för jämställdhetsanalys. http://www.jamstall.nu/wp-

content/uploads/2014/02/Checklista-for-jamstalldhetsanalys-fortroendevalda-2.pdf  
4
 SKL. Utbildning i SKL:s checklista för jämställdhetsanalys. http://www.jamstall.nu/wp-

content/uploads/2014/01/Utbildning-i-SKLs-checklista-for-jamstallda-beslut-handledning.pdf  

http://www.jamstall.nu/wp-content/uploads/2014/02/Checklista-for-jamstalldhetsanalys-fortroendevalda-2.pdf
http://www.jamstall.nu/wp-content/uploads/2014/02/Checklista-for-jamstalldhetsanalys-fortroendevalda-2.pdf
http://www.jamstall.nu/wp-content/uploads/2014/01/Utbildning-i-SKLs-checklista-for-jamstallda-beslut-handledning.pdf
http://www.jamstall.nu/wp-content/uploads/2014/01/Utbildning-i-SKLs-checklista-for-jamstallda-beslut-handledning.pdf
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annan verksamhet, jämställdhetsarbetet blir istället en del i det ordinarie arbetet. I Sverige är 

jämställdhetsintegrering sedan år 1994 den huvudsakliga strategin för att uppnå det 

jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män ska ha samma makt och möjlighet att påverka 

samhället och sina egna liv. 

 

2.3 Att börja med jämställdhetsanalyser 

SKL menar på att kunskapsbrist ofta nämns som främsta orsak till att politiker inte efterfrågar 

jämställdhetsanalyser inför politiska beslut. Utan adekvat kunskap har de svårt att se hur deras nämnds 

verksamhet bidrar till jämställdhet eller ojämställdhet. De politiker som har fått utbildning efterfrågar 

jämställdhetsanalyser på ett helt annat sätt. 

 

Av denna anledning är det viktigt att det finns en person med djupare jämställdhetskunskap som kan 

stötta handläggarna och bidra med ett långsiktigt strategiskt tänkande. Därför kan det också ibland 

vara nödvändigt att köpa in extern expertkompetens. 

 

Genom att använda sig av checklistor blir det enligt SKL möjligt att få in mer kunskap om dessa 

frågor i verksamheterna. Allt eftersom tjänstepersoner tar fram jämställdhetsanalyser och dessa 

diskuteras i nämnderna lär sig både förtroendevalda och tjänstepersoner mer om hur verksamheten kan 

bidra till jämställdhetsmålen. 

  

2.4 Jämställdhetschecklistan 

SKL pekar på att det finns en risk med checklistor, vilket är när listan prickas av och arbetet därmed 

uppfattas som färdigt. Däremot menar SKL att det är viktigt att komma ihåg att det är när listan har 

checkats av som det verkliga jämställdhetsarbetet börjar, med en diskussion utifrån analysen om hur 

nämndens eller kommunens verksamhet bäst kan bidra till jämställdhet. 

 

Det är viktigt att poängtera att det inte räcker med en checklista för att skapa ett framgångsrikt 

jämställdhetsarbete. För att uppnå effektivitet och långsiktighet bör den även kompletteras med 

konkreta jämställdhetsmål som är kopplade till verksamhetsmålen, utbildning, politiska beslut och nya 

rutiner. Det kan även vara bra med ett generellt beslut om att all individbaserad statistik ska vara 

könsuppdelad.  

 

Ett sätt att lägga ytterligare vikt vid jämställdhetsarbetet är att ha ett generellt beslut om att 

jämställdhetsanalyser alltid ska göras där det är möjligt. Checklistan kan med fördel arbetas in i olika 

beslutsmallar och tjänsteutlåtanden. Ett annat sätt är att använda internkontrollen för att följa upp att 

checklista och beslutsmallar följs.  

 

Naturligtvis fattar kommunen beslut i frågor där det inte är relevant att använda en checklista. Ett bra 

sätt enligt SKL att avgöra om checklistan ska användas är att utgå från de jämställdhetspolitiska 

målen: har beslutet några konsekvenser när det gäller fördelning av makt och inflytande, utbildning 

och ekonomiska resurser, ansvar för obetalt omsorgsarbete och tillgång till omsorg, eller rätten till 

fysisk integritet? Ifall den har det så bör en jämställdhetschecklista användas för att göra en djupare 

analys.  
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2.4.1 Checklistan i beslutsprocessen  

I figuren nedanför presenterar SKL en generaliserad bild av hur en beslutsprocess går till och vilken 

roll en jämställdhetsanalys skulle kunna spela. Självfallet är processen mer komplicerad i verkligheten, 

men denna bild kan erbjuda en viss överskådlighet åt de viktigaste och tydligast urskiljbara stegen i 

beslutsprocessen.  

 

Av figuren framgår vilka steg i processen som utförs av de förtroendevalda och vilka steg som utförs 

av handläggarna. Lägg märke till hur ansvaret skiftar mellan förtroendevalda och handläggare, men 

hur jämställdhetsaspekten hela tiden återkommer i vart och ett av stegen. I allt från beställningar och 

genomförande till uppföljning och utvärdering finns perspektivet med för att säkerställa att resultatet 

blir det som eftersträvas; ett jämställt beslut. 

 

Checklistan är ett verktyg att hålla i handen genom de olika stegen för att inte tappa 

jämställdhetsfokus. Genom att metodiskt gå igenom den och stanna till för reflektion vid varje punkt 

säkerställer en att inget tappas bort på vägen och att kvaliteten förblir hög hela vägen genom 

beslutsprocessen. 

Checklistan som SKL har tagit fram består av några kortare frågor som besvaras med ett Ja eller ett 

Nej. Frågorna är i fyra olika steg. Om någon av frågorna i ett av stegen besvaras med ett Ja ska en 

fortsätta med det efterföljande steg. Om en fråga inte besvaras med ett klart Ja (exempelvis för att 

väsentliga delar saknas) kan det även vara aktuellt att återremittera ärendet.  
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Nedanför kommer checklistan att presenteras och det är fullt möjligt att anpassa den efter kommunens 

egna rutiner/verksamhet/språkbruk: 

2.4.2 Checklistans steg och implementering i verksamheten 

 

 

 

 

Steg 1 

Detta steg handlar likt ovan nämnt om att göra en bedömning om ärendet berör kvinnor och män, 

flickor och pojkar eller ifall ärendet kan få konsekvenser som gör att det är viktigt med en 

jämställdhetsanalys.  

 

Med hjälp av de nationella jämställdhetspolitiska målen blir det möjligt att avgöra om ärendet ska 

genomgå en jämställdhetsanalys överhuvudtaget. 
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Steg 2 

För att överhuvudtaget kunna arbeta med jämställdhetsintegrering så krävs det att verksamheterna kan 

synliggöra hur ärenden utfaller för enskilda utifrån deras kön, varpå det krävs tillgång på 

könsuppdelad statistik. Således handlar detta steg om att se till att det finns en sådan 

bakgrundsstruktur, med könsuppdelad statistik och information.  

 

När en undersökning eller rapport planeras är det viktigt att tänka på hur den kan beakta kön eller 

jämställdhet och hur urvalet/beställningen av data ska utformas.  

 

Om berörda verksamheter saknar sådan statistik kommer det betyda att arbetet med 

jämställdhetsintegreringen måste pausas till dess att detta är åtgärdat och att det finns en lämplig grund 

att börja arbeta utifrån. Däremot ska det nämnas att tillgången på könsuppdelad statistik är stor och 

kan ofta hämtas från olika register. Om statistik istället hämtas från enkäter blir det viktigt att redan i 

början (innan utskick) ha med kön som en indelningsgrund. Ifall det är tjänstepersonerna själva som 

genomför en enkätundersökning är det viktigt att få med ett så pass stort urval att kön kan vara en 

indelningsgrund i alla kombinationer av variabler. Risken är annars att viktig information döljs.  

 

I de fall då det finns särskilda skäl mot könsuppdelad redovisning av data ska detta anges och en 

förklaring ska finnas med i produkten. Ibland kommer kommentarer likt ”det får inte plats”. Om skälet 

är att en tryckt publikation blir för omfattande ska länkar eller liknande källor finnas vid de tabeller 

m.m. som inte redovisas, så att läsaren snabbt och enkelt får tillgång till dem. 

 

Steg 3 

Det är i denna del av checklistan som könskonsekvensbeskrivningen blir aktuell. Det är menat att 

konsekvenserna av det aktuella beslutet ska beskrivas genom att lyfta fram hur beslutet kommer 

påverka kvinnor, män, flickor och pojkar. I konsekvensbeskrivningen kan det exempelvis vara viktigt 

att inkludera diskussioner kring:  

- Hur bemötandet och servicen jämt emot dessa individer påverkas 

- Fördelningen av makt och resurser (resurser kan vara exempelvis vara pengar, tid, utrymme, lokaler, 

verktyg eller utbildning) 

- Förslag på åtgärder när skillnader och likheter mellan kvinnor och män inte kan motiveras av 

politiska eller erfarenhetsgrundade argument 

- Om det aktuella beslutet bidrar till att verksamhetsmål uppfylls (exempelvis motarbeta stereotypa 

föreställningar om kön) 

- Om resultatet är lika för kvinnor och män (ifall det ska vara det) 

- Eventuellt vetenskapliga, erfarenhets eller politiska motiveringar till beslutet  

- Om resultatet är olika för kvinnor och män bör det förklaras på vilka grunder det är olika (finns en 

anledning eller kan det handla om ”gammal vana”?) 

Steg 4 

Till skillnad mot en könskonsekvensbeskrivning är syftet med detta steg att göra en 

jämställdhetsanalys, genom att analysera verksamheten och de föreslagna åtgärderna i relation till 

jämställdhetsmålen. 

 

”En jämställdhetsanalys är en kartläggning av verksamheten i form av bland annat könsuppdelad 

statistik som analyseras i förhållande till de jämställdhetspolitiska målen. För att göra en 
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jämställdhetsanalys krävs baskunskap om svensk jämställdhetspolitik” – Utdrag ur Jämstöds praktika 

SOU 2007:15 

Således ska det beskrivas hur verksamheten bidrar till att uppfylla lokala och/eller nationella 

jämställdhetsmål. Vidare ska även konsekvenser som beslutet får för kvinnor, män, flickor och pojkar 

i förhållande till jämställdhetsmålen diskuteras. Slutligen ska eventuella föreslagna åtgärder syfta till 

att bidra till de jämställdhetspolitiska målen.  

För att underlätta analysen skulle nedanstående tabell (som SKL tagit gram) kunna användas som ett 

exempel på hur handläggare ska analysera vilken inverkan beslutet har på de olika könen i förhållande 

till jämställdhetsmål.  

 

2.5 Intervjuer med andra kommuner som använder en jämställdhetschecklista 

Under utredningens gång har ett flertal kommuner som implementerat jämställdhetschecklistor i sina 

verksamheter intervjuats. Under intervjuerna har kommunerna fått frågor om  

- vilka typer av beslut som de använder checklistan på 

- ifall analysen sker i samspel med utredningen/handläggningen eller efteråt  

- hur förfarandet med jämställdhetchecklistan har fungerat i deras kommun  

- ifall det har funnits motstånd mot användandet av jämställdhetschecklistan 

- hur jämställdhetschecklistan kom till/började användas 

- eventuella kostnader kring implementeringen av jämställdhetschecklistan  

Nedanför kan svaren från Hedemoras, Örebros, Skellefteås och Eskilstunas kommun hittas. Samtliga 

intervjuer har genomförts med kommunernas ansvariga tjänstepersoner för jämställdhetschecklistan.   

 

2.5.1 Hedemora kommun 

I Hedemora kommun har de sedan ungefär 4-5 år tillbaka använt sig av jämställdhetschecklistor i de 

politiska besluten. Ursprungligen började de med att använda en barnchecklista för att stärka arbetet 

kring deras utsatta mål och strategier, men efter att ha varit del i ett pilotprojekt för jämställdhet fann 

de även att denna checklista var lämplig för organisationen.  
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För Hedemoras kommun är det enbart tjänsteskrivelser (som ska få politiska beslut) som behöver 

använda dessa checklistor. Tanken är att checklistan ska vara med i hela beredningsprocessen och 

därmed påverka förslagen till beslut alternativt att de ska synliggöra aktuella jämställdhetsproblem.  

Bland kommunens strateger och politiker har checklistorna uppskattats då de har skapat en bättre 

samordning och överblick över kommunens jämställdhetssituation och arbete. Däremot har ofta 

tjänstepersonerna som ska fylla i dessa checklistor varit negativa till dem, framförallt för att de inte 

förstår varför de ska behöva göra dem eller för att checklistorna är för svåra att förstå alternativt för 

många olika checklistor. Just jämställdhetschecklistan har ej varit allt för problematisk då den är 

relativt konkret.  

På grund av detta har ett ständigt problem varit att tjänstepersonerna inte fyller i checklistorna. Vissa 

förvaltningar använder checklistorna mer än andra, men problemen finns på samtliga förvaltningar. 

Ibland kan det hända att listorna fylls i slentrianmässigt men detta är inte lika vanligt. För att råda bot 

på detta arbetar kommunens strateger för närvarande på att förbättra och integrera checklistorna för att 

på så vis minska mängden checklistor samtidigt som de ska bli lättare att förstå. Kommunen har 

däremot framhållit att det är av stor betydelse att de berörda tjänstepersonerna får bli utbildade i dessa 

checklistor så att de kan få en förståelse för varför dem behövs. Detta är även det som troligtvis 

kommer vara det mest kostsamma för kommunen vid implementering av checklistan. 

Implementeringen av en checklista kan ta tid, vilket det enligt Hedemora kommun också måste få 

göra.  

Själv har Hedemora kommun upplevt konkreta resultat med jämställdhetschecklistan inom 

Energiförvaltningen. Där hade de upptäckt att (efter en konsekvensanalys) den dåvarande 

energifördelningen var de facto negativ för jämställdheten på så vis att kvinnodominerad 

samhällsservice missgynnades i jämförelse med mansdominerad samhällsservice. För denna upptäckt 

och den efterföljande åtgärden tilldelades förvaltningen ett pris av SKL.  

Hedemoras kommun rekommenderar tre olika saker kring checklistor för de kommuner som funderar 

på att implementera dessa:  

1. Att se till att ha enkla frågor i checklistan, för ifall det skapas många frågetecken kommer 

checklistan att ignoreras. Den ska inte heller kännas övermäktig utan ska vara i proportion till arbetet i 

övrigt.  

2. Vara noga med att checklistan inte ”bara kryssas av” utan att den ska följas upp av ”hur”-analyser, 

där kryssningarna förklaras och beskrivs.  

3. Att det är väldigt viktigt att såväl tjänstepersoner som politiker utbildas i detta verktyg, för annars 

kommer den inte att användas på ett bra sätt.  

 

2.5.2 Örebro kommun 

I Örebro är det framförallt detaljplanerare som använder sig av konsekvensanalyserna som berör 

jämställdhet, då de anser att verktyget är tämligen omfattande. Arbetet med konsekvensanalyser 

började med miljökonsekvensanalyser som kommunen använde sig av för att stärka deras strategiska 

arbete. Efter en tid ansågs det lämpligt att detta miljökonsekvensanalytiska verktyg skulle 

kompletteras med en social dimension, varpå kommunens folkhälsostrateg tillsammans med 

kommunens Stadsbyggnadskontor kompletterade checklistan med olika perspektiv och en var 

jämställdhetsperspektivet.  
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När kommunen började arbeta med jämställdhetintegrering lades ett stycke kring denna typ av 

konsekvensbeskrivning till i deras tjänsteskrivelse-mall. Till att börja med innehöll kommunens 

konsekvensbeskrivning klimat-, barn-, genus- och mångfaldsperspektiv. Dessa har nu utökats. 

Däremot ville Örebro kommun framhäva att de inte anser sig vara ett föregångsexempel för sådana 

typer av arbetsmetoder då implementeringen har gått ”sisådär”. De gånger som konsekvensanalyser 

ska göras behöver organisationen generellt sett stöd för att klara av detta. Därmed handlar mycket av 

det nuvarande arbetet om att erbjuda den övriga organisationen det stöd den behöver för att klara av att 

göra konsekvensanalyser, vilket har visat sig vara ett långdraget arbete.  

Som tidigare nämndes har Örebro kommun lagt till ett stycke för att få in jämställdhetsperspektivet i 

deras konsekvensanalys, en del som är obligatorisk för alla aktuella tjänsteskrivelser. Texten de har i 

konsekvensanalysen lyder:  

Konsekvenser 

Förutom en beskrivning av de verksamhetsmässiga konsekvenserna ska varje ärende 

bedömas ekonomiskt, personalmässigt, juridiskt och informationsmässigt. 

En konsekvensbedömning ska även göras ur ett långsiktigt hållbart perspektiv där de tre 

dimensionerna socialt, ekonomiskt och ekologiskt beaktas. Det innebär att beskrivningen 

måste ta hänsyn till följande perspektiv: genus, barn, mångfald, klimat och folkhälsa. 

Som kan ses är detta inte en faktiskt checklista utan enbart två stycken som efterfrågar en 

konsekvensanalys från de aktuella tjänstepersonerna. De hade sedan tidigare valt att frångå checklistor 

då det annars skulle bli en stor kvantitet av checklistor på grund av antalet konsekvensanalyser som de 

eftersträvade att ha. Däremot har de nu försökt återgå till att använda någon form av sammanslagen 

checklista, vilket de har försökt göra med hjälp av Eskilstunas kommun.  

Under den nämnda ”Konsekvenstexten” ovanför är tanken att handläggaren ska skriva sin 

konsekvensanalys, och det finns markanta skillnader mellan hur olika handläggare och ärenden formar 

just detta avsnitt.  

Det som har tagit längst tid för Örebro har varit att på ett smidigt sätt kombinera de olika perspektiven, 

vilket är något de fortfarande håller på att arbeta med. 

Örebro kommun tycker att kommuner som ska införa någon form av konsekvensanalys ska fundera 

över tre olika saker: 

1. Vilka typer av ärenden är kommunen intresserade över att få konsekvensbeskrivningar på?  

2. Vilka typer av konsekvensanalyser vill de ha? Exempelvis jämställdhet, hållbarhet och så vidare.  

3. Har tjänstepersonerna den kunskap de behöver för att kunna göra kvalitativa konsekvensanalyser? 

 

2.5.3 Skellefteå kommun 

Skellefteå kommun har fått en relativt ny uppmaning av den politiska ledningen i kommunen att 

påbörja/fortsätta implementeringen av checklistor i kommunen. Av denna anledning arbetar 

tjänstepersonerna för närvarande med relativt omfattande utbildningar i dessa verktyg.  

För tillfället är jämställdhetssäkringen genom checklistor enbart relevant för tjänsteskrivelser som ska 

få politiska beslut, däremot finns det framtida planera av att dessa jämställdhetssäkringar även ska 

börja användas på kommunens utbildningsmaterial. Ett efterföljande steg kommer vara att utbilda 

kommunens olika utbildare i detta verktyg så att dessa senare ska kunna utbilda andra anställda.  
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Tanken med checklistan (och konsekvensanalyser överlag) är att de ska följa med redan från början i 

beredningen för att på så vis se till att kommunens fem perspektiv (och en av dem är jämställdhet) 

beaktas när tjänsteskrivelserna beskriver konsekvenserna av de politiska besluten.  

Hittills har inte Skellefteå kommun upplevt något nämnvärt internt motstånd mot dessa typer av 

konsekvensanalyser. De kostnader som denna typ av implementering har inneburit har varit relativt 

marginella och framförallt handlat om utbildningsrelaterade kostnader.  

Skellefteå kommun hade inga direkta råd till en kommun som funderar på att införa detta verktyg, men 

de ville framhålla att det är väldigt viktigt att alla inblandade parter (tjänstepersoner och 

förtroendevalda) får kunskap om bakgrunden till jämställdhetsfrågor samt att de utbildas i normkritik. 

Utan tillräcklig utbildning blir dessa verktyg oftast gravt försvagade.  

 

2.5.4 Eskilstuna kommun 

Sedan ett antal år tillbaka har olika sektorer inom Eskilstuna kommun använt checklistor inom sina 

verksamheter och framförallt har dessa använts av kommunens strateger. En av dessa checklistor är 

jämställdhetschecklistan.  

Varje år träffar kommunens strateger de förtroendevalda politikerna i samtliga nämnder och 

partigrupper för att både informera dem om kommunens jämställdhetsarbete men även för att uppmana 

dem till att tidigt efterfråga beslutsunderlag som exempelvis bygger på könsuppdelad information eller 

jämställdhetschecklistor.  

Efter ett kommunstyrelsebeslut ska jämställdhetschecklistan användas i alla ärenden som ska få 

politiska beslut, men det har inte varit möjligt att göra någon uppföljning sedan beslutet togs så 

kommunsstrategerna kan inte säga hur god efterlevnaden inom förvaltningen är. Dock finns det 

indikationer på att det finns en del variation mellan handläggare och avdelningar.  

Likt många andra kommuner använder Eskilstunas kommun speciella mallar för tjänsteskrivelser i 

deras ärendehanteringssystem. I denna finns det en rubrik som heter ”Konsekvenser för hållbar 

utveckling och en effektiv organisation” och under denna är det menat att tjänstepersonerna ska belysa 

olika former av perspektiv (såsom jämställdhetsperspektiv) ifall de inte har gjort det tidigare i 

tjänsteskrivelsen.  

En del i deras arbete med jämställdhetsperspektivet i tjänsteskrivelserna som Eskilstunas kommun vill 

lyfta upp är hur Kultur- och fritidsförvaltningen har gjort insatser för att stärka efterlevnaden bland de 

egna tjänstepersonerna. En av tjänstepersonerna fick i uppdrag av förvaltningsledningen att granska 

alla ärenden ur ett jämställdhetsperspektiv innan de nådde den ansvariga nämnden för verksamheten. 

Denna person fick även befogenheten att ”stoppa” ärenden utan könsuppdelad statistik och utan 

könskonsekvensanalyser. Detta innebar att tjänsteskrivelsen gick tillbaka till den tjänsteperson som 

hade skrivit denna med en uppmaning att ”göra om, göra rätt”. Då ingen vill behöva få sina ärenden 

”stoppade” så var det ett effektivt sätt att få in en rutin hos alla handläggare av ärenden att ta med 

jämställdhetsperspektivet.  

Tidigare hade även Örebro hört av sig till Eskilstunas kommun för att få tips och råd för hur de 

effektivt skulle kunna implementera konsekvensanalyser med hjälp av checklistor i deras förvaltning.  
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3.0 Checklista: för- och nackdelar 

3.1 Fördelar 

3.1.1 Centrala fördelar med jämställdhet 

I stort kan det konstateras att ett gediget jämställdhetsarbete gynnar individer i en kommun, och en 

jämställdhetschecklista kan vara en del av detta jämställdhetsarbete.   

För enskilda medborgare i kommunen skulle ett stärkt strategiskt jämställdhetsarbete innebära att 

kommunens satsningar och investeringar skulle inrikta sig mer på specifika grupper som kan behöva 

detta och som tidigare kan ha varit osynliga. SKL menar även att detta verktyg bidrar till att lagen 

efterföljs och att alla oavsett kön garanteras likvärdig service och rättvis fördelning av resurser. 

Genom detta menar SKL att kvaliteten på den offentligfinansierade verksamheten höjs då den blir 

effektivare och säkrare. Genom att ge tjänstepersonerna kravet att synliggöra hur de politiska besluten 

kan påverka jämställdheten får tjänstepersonerna även ett medföljande krav på sig att komma med 

förslag på åtgärder. SKL vill i sin information om jämställdhetschecklistan framhålla att ojämställdhet 

skapas och upprätthålls där ordinarie beslut fattas, resurser fördelas och normer skapas. Av denna 

anledning krävs det jämställdhetsintegrering i beslutsprocesserna.  

Likt det som nämns i utredningen för medborgarförslaget ”Mänskliga rättigheter sätter ihop 

samhället”
5
 skulle ett gediget strategiskt arbete för att främja jämställdheten i en kommun leda till 

förbättringar i livssituationen för individer i underprivilegierade grupper. Det strategiska arbetet bidrar 

till att synliggöra och hantera diskriminerande strukturer, vilket direkt kan resultera i en förbättrad 

situation för individer som drabbas just av dessa diskriminerande strukturer. Trots allt är jämställdhet 

en rättighetsfråga.  

 

3.1.2 Åtgärda strategiska brister inom kommunen 

Som tidigare nämnt i denna utredning tycks det finnas strategiska brister inom kommunens 

jämställdhetsarbete. Exempel på detta är gamla jämställdhetsplaner och avsaknad av tydliga mål för 

jämställdhetsarbetet trots att jämställdhet är en av kommunens två horisontella perspektiv. Det har 

även nämnts i denna utredning samt tidigare utredningar att implementeringen av CEMR-

deklarationen inte tycks ha genomförts till en tillfredsställande nivå inom Robertsfors kommun. 

Baserat på dessa strategiska brister tycks åtgärder för att stärka jämställdhetsarbetet inom Robertsfors 

kommun vara nödvändiga ifall jämställdhet även i fortsättningen ska vara en av kommunens 

horisontella perspektiv på den strategiska nivån.  

En åtgärd skulle därmed kunna vara att implementera en jämställdhetschecklista som ska fyllas i och 

följa med varje tjänsteskrivelse som kräver ett politiskt beslut. I sin informationsskrift om 

jämställdhetschecklistan lyfter SKL fram att checklistan kan fungera som ett verktyg för att omvandla 

idéer och mål till konkret politik samtidigt som den ser till att förverkliga delar av CEMR-

deklarationen. 

 

Genom att införa en jämställdhetschecklista får såväl tjänstepersoner som förtroendevalda chansen att 

undersöka olika åtgärdsalternativ ur ett jämställdhetsperspektiv, något som annars kan komma att 

glömmas bort i beslutsprocessen. Detta kan i sin tur leda till att kommunala medel används effektivt ur 

ett jämställdhetsperspektiv. Summerat kan det sägas att en checklista med stor sannolikhet skulle leda 

                                                           
5
  Robertsfors kommun. 2015. Mänskliga rättigheter sätter ihop samhället, Dnr 9015/2.109 
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till att tjänsteskrivelserna sammanstämmer bättre med jämställdhetspolitiska mål samt att kvaliteten 

för tjänsteskrivelserna överlag ökar.  

Bland de kommuner som undertecknad utredare har kontaktat har samtliga strateger ansett att det är en 

fördel för en kommun att använda sig av jämställdhetschecklistor. Framförallt har det bidragit till en 

god översyn i deras kommuners jämställdhetsarbete.  Självfallet har även utbildningsinsatserna mot 

förtroendevalda och tjänstepersoner också resulterat i att dessa individer har erhållit kunskap om 

jämställdhetsarbeten, vilket kan ses som en fördel. 

Kommunens jämställdhetsarbete bör dock inte stanna vid jämställdhetschecklistor utan detta arbete 

kommer även behöva inkludera andra insatser. Däremot skulle implementeringen av 

jämställdhetschecklistor leda till att jämställdhetsarbetet i framtiden kompletteras med fler insatser då 

behoven av dessa synliggörs.  

 

3.2 Nackdelar 

3.2.1 Utbildningsinsatser och implementeringstid 

Det är osäkert om denna rubrik verkligen borde placeras under ”nackdelar”, men då det handlar om en 

form av insats (läs kostnad) för Robertsfors kommun att implementera en jämställdhetschecklista 

tycks det vara lämpligast att placera rubriken här.  

Som såväl SKL som intervjuade kommuner berättar är det väldigt viktigt att föregå ett sådant verktyg 

som jämställdhetschecklistan faktiskt är med en gedigen utbildning för berörd personal, men även för 

förtroendevalda. Först och främst krävs utbildningen för att tjänstepersonerna och de förtroendevalda 

ska förstå innebörden med jämställdhetsperspektivet i beredningen. Efter att vikten av 

jämställdhetschecklistorna har sjunkit in är det viktigt att tjänstepersonerna får den kunskap de 

behöver för att kunna göra goda konsekvensanalyser, exempelvis utbildning om normkritik och 

jämställdhet. Slutligen krävs det utbildning om hur tjänstepersonerna rent konkret ska hantera 

jämställdhetschecklistorna och konsekvensanalyserna.  

Alla dessa steg har lyfts fram som viktiga komponenter i den behövda utbildningen för att 

implementera verktyg som handlar om konsekvensanalyser. Utan dessa insatser riskerar verktygen att 

ignoreras alternativt bli verkningslösa.  

Det är möjligt att genomföra en del av denna utbildning internt om det finns kunnig personal inom det 

här området, men det finns även styrkor i att ta in externa personer med uppdaterad sakkunskap för att 

utbilda de berörda personerna.  

Att personal och förtroendevalda får utbildning ses oftast som något positivt, däremot innebär detta 

självfallet kostnader. Först och främst kommer det innebära att samtliga tjänstepersoner och 

förtroendevalda som är borta på utbildningen måste göra uppehåll i sina nuvarande arbetsuppgifter 

vilket kan betyda att vissa ärenden kommer ta längre tid. Det kan därmed sägas att en kostnad är just 

arbetstid. Självfallet kommer även arbetstid för framtagandet och implementeringen av den aktuella 

checklistan vara märkbart för de aktuella tjänstepersonerna.  

För det de andra kan det (beroende på tjänstepersonernas positioner) innebära att de måste ha någon 

som fyller i medan de är borta. Även förtroendevalda kommer behöva ersättningar, exempelvis för 

förlorad arbetsförtjänst eller liknande.   
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För det tredje kan själva utbildningen innebära rent finansiella kostnader då utbildare kommer behöva 

ersättning.  

På grund av osäkerheten kring antalet tjänstepersoner och förtroendevalda som denna insats i 

praktiken skulle kunna beröra och osäkerheten kring implementeringens utformning har inte en 

kostnadsberäkning tagits fram.  

 

3.2.2 Arbetsbelastning 

Likt vilket andra arbetsmoment kommer även jämställdhetschecklistan innebära tillägg till 

tjänstepersonernas nuvarande arbete och skulle därmed även innebära att beredningsprocesserna skulle 

ta längre tid och vara större än tidigare.  

Tidigare i denna utredning har det nämnts att det är viktigt att jämställdhetschecklistan och 

medföljande konsekvensanalys är i proportion med den övriga tjänsteskrivelsen. Detta innebär att 

tiden som måste läggas ner för att genomföra detta arbetsmoment kan variera.  Beroende på hur van 

den aktuella tjänstepersonen är med denna checklista så kan även detta påverka den nödvändiga 

arbetsinsatsen. Således kommer arbetsbelastningen per ärende bli något större än tidigare, men 

belastningens storlek varierar.  

Detta är en fullt naturlig del i strategiska arbetsmoment och konsekvensanalyser, men det är även en 

del som inte skall negligeras.  

 

3.2.3 Problembilden kring ”Ännu en arbetsuppgift” 

Såväl SKL som ett flertal av de intervjuade kommunerna har uppgett att det kan finnas ett visst 

motstånd jämt emot jämställdhetschecklistor, och oftast mot checklistor överhuvudtaget. 

Bland de handläggare som får på sig att arbeta med dessa jämställdhetschecklistor är missnöjet oftast 

en initial fas som kan kopplas till en ovana för nya arbetsmoment. Missnöjet brukar då ofta bli mildare 

desto längre kommunen kommer i implementeringen. Däremot finns det skillnader även mellan olika 

checklistor, speciellt då vissa perspektiv kan resultera i relativt komplicerade checklistor vilket i sin 

tur skapar missnöje som består. 

Det finns även en risk att tjänstepersonerna upplever att de ständigt får nya arbetsmoment och 

perspektiv som de ska förhålla sig till. Detta i sin tur kan leda till att arbetsmomenten antingen 

genomförs slentrianmässigt eller inte alls.  

Det finns åtgärder för att upprätthålla efterlevnaden till sådana åtaganden som kommunen bestämmer. 

Här brukar grundlig utbildning lyftas fram som det främsta exemplet, men även mallar för 

tjänsteskrivelser och lättförstådda checklistor tycks vara återkommande. Eskilstunas kommun har även 

gått så långt att de gav en person möjligheten (inom en avdelning) att stoppa tjänsteskrivelser som inte 

innehöll en godkänd konsekvensanalys vilket tycks ha haft en god effekt på efterlevnaden.  

Återigen ska det dock poängteras att detta missnöje kring fler nya arbetsuppgifter måste tas på allvar. 

Ifall tjänstepersonerna ständigt faktiskt får nya checklistor, perspektiv och konsekvensanalyser och 

andra arbetsmoment att förhålla sig till vilket leder till att de ständigt måste ändra sitt arbetssätt finns 

en betydande risk att det skapas friktion inom förvaltningen som inte är önskvärd. I värsta fall kan 

detta även få nämnvärda negativa effekter på tjänstepersoners arbetssituation. 
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För att undvika detta kan det vara en god idé att göra enstaka större satsningar på det strategiska 

arbetet snarare än flera små. Med jämställdhetschecklistan som exempel skulle det vara lämpligt att se 

till att implementeringen för denna får ta den tid den behöver och att den får sjunka in ordentligt innan 

en ny konsekvensanalytisk insats genomförs. Örebros kommun nämnde exempelvis hur de har en så 

pass komplicerad konsekvensanalys att enbart några få tjänstepersoner faktiskt kan förväntas använda 

dem. Situationen för Örebro har även blivit den att det stora antalet av olika perspektiv tillsammans 

med allt större svårigheter att genomföra konsekvensanalyserna nu kräver alternativa lösningar.  

Om Robertsfors kommun inom snar framtid även skulle vilja implementera andra typer av 

konsekvensanalyser/checklistor vore det klokt försöka samla alla dessa satsningar till en större 

satsning.  

 

3.2.4 Avsaknad av nödvändig bakgrundsstruktur 

I utredningen har det nämnts att det krävs en viss bakgrundsstruktur för att jämställdhetsanalyser och 

jämställdhetschecklistor ska kunna nyttjas på ett effektivt sätt, vilket är tämligen osäkert för 

Robertsfors kommun. Det är osäkert ifall samtliga verksamheter som kommer beröras av 

jämställdhetschecklistan har den nödvändiga statistiken för att kunna könsuppdela denna som det ser 

ut just nu.  

I Robertsfors kommuns tolkning av CEMR-deklarationen så sägs det att kommunen ska ”arbeta för 

jämställdhet på bästa sätt utifrån de ramar och befogenheter som den egna organisationen har”. En 

tolkning av detta kan vara att det inte är möjligt för Robertsfors kommun att arbeta med jämställdhet 

på samma ”ambitiösa” sätt som större kommuner kan.  

Denna utredning har däremot förklarat att detta snarare ska ses som ett farthinder för 

jämställdhetschecklistan snarare än ett totalstopp. Det finns en stor mängd könsuppdelad statistik för 

kommuner att ta del av samt har möjligheterna att göra den egna informationen könsuppdelad blivit 

långt mycket större. Själva ”nackdelen” med avsaknaden av nödvändig bakgrundsstruktur handlar om 

att det kommer krävas en arbetsinsats samt en viss tid för att ta fram den nödvändiga 

bakgrundsstrukturen, vilket kan räknas in i ”kostnaden” av att implementera jämställdhetschecklistan.  

 

4.0 Pågående arbete med intern digital arbetsplats 
Inom Robertsfors kommun pågår det för närvarande ett arbete med att ta fram en digital arbetsplats för 

de som arbetar på kommunen. Arbetet är fortfarande i den inledande och kartläggande fasen men 

tanken är att göra om, underlätta och effektivisera arbetssituationen för de som arbetar för kommunen. 

I denna arbetsprocess finns det en diskussion om det skulle vara lämpligt att införa en 

tjänsteskrivelsemall. En anledning till att denna diskussion väcktes till liv var på grund av att många 

andra kommuner (likt de som har intervjuats i denna utredning) sedan länge har haft mallar som deras 

tjänstepersoner har använt till tjänsteskrivelserna. Två stora anledningar till varför detta har varit 

positivt för dessa kommuner är att:  

 

1. Det har underlättat arbetet för nya tjänstepersoner som ska börja lära sig hur verksamheten fungerar. 

 

2. Det har gett förvaltningen möjligheten att bestämma hur tjänsteskrivelserna ska se ut och vilka delar 

som ska finnas med. 
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Självfallet kan det finnas även andra fördelar med att ha mallar för tjänsteskrivelser, men dessa tycks 

vara de mest nämnda fördelarna.  

Anledningen detta nämns i samband med denna utredning är därför att sådana tjänsteskrivelsemallar 

vore lämpliga att använda i samband med jämställdhetschecklistor. Genom att göra 

jämställdhetschecklistan till en del av mallen måste samtliga tjänstepersoner bemöta denna, vilket gör 

att den inte kan ”glömmas bort”. För att ytterligare öka efterlevnaden skulle det genom en elektronisk 

tjänsteskrivelsemall vara möjligt att göra jämställdhetschecklistan till en obligatorisk del, så att den 

inte kan ignoreras.  

Som tidigare nämnt är processen för denna digitala arbetsplats fortfarande i det inledande stadiet, 

vilket skulle betyda att en eventuell jämställdhetschecklista måste invänta den digitala arbetsplatsen 

innan checklistan kan implementeras fullt ut. Det är inte heller garanterat att en tjänsteskrivelsemall 

kommer att inkluderas i den digitala arbetsplatsen då det är en samlad grupp av tjänstepersoner som 

tillsammans avgör dess utformning, men det tycks inte finnas några egentliga argument till varför en 

tjänsteskrivelsemall inte bör finnas med.   

Risken med att varken ha mallar för tjänsteskrivelser (i pappersformat eller elektroniskt) är att 

användandet av jämställdhetschecklistan riskerar att bli marginaliserat.  

 

5.0 Avslutande diskussion  
Utifrån det material som har insamlats under denna utredning har det framkommit ett flertal viktiga 

aspekter som påverkar nyttan av att införa en jämställdhetschecklista i den politiska beslutsprocessen. 

Det finns variationer i hur jämställdhetschecklistan ska användas, men generellt handlar det om att den 

ska finnas med i de tjänsteskrivelser som kräver politiska beslut för att på så vis få med en 

konsekvensanalys med ett jämställdhetsperspektiv.  

Det finns en del negativa delar med att införa en checklista så som att det kan innebära högre 

arbetsbelastning för tjänstepersoner, att tjänsteskrivelser kan ta längre tid, att det kan innebära faktiska 

utbildningskostnader och så vidare. Det finns även viss kritik mot checklistor i allmänhet men kritiken 

varierar ofta beroende på vilket typ av perspektiv som checklistan ska försöka integrera i 

tjänsteskrivelserna samt brukar mycket av kritiken försvinna desto längre in i implementeringen 

checklistorna kommer. Således finns det inte en nämnvärd mängd direkt kritik mot själva användandet 

av checklistan i sig, förutsatt att den är proportionerlig till tjänsteskrivelsen och att den inte är för 

komplicerad.  

Däremot när en undersöker vilka fördelar sådana jämställdhetschecklistor har så framgår ett flertal 

strategiska styrkor. Bland dessa styrkor har det nämnts att dessa verktyg ger en förbättrad överblick av 

kommunens strategiska jämställdhetsarbete, att den förbättrar den kommunala servicen jämt emot 

befolkningen, att den ser till att kommunen håller sig till de jämställdhetspolitiska målen och så vidare. 

Som ett strategiskt verktyg tycks därmed jämställdhetschecklistan (även baserat på intervjuer med 

andra kommuner) vara uppskattad.  

För Robertsfors kommun finns det framförallt två större anledningar till varför en 

jämställdhetschecklista utifrån denna utredning skulle vara positiv.  
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1. Robertsfors kommun har märkbara brister i dess strategiska jämställdhetsarbete, så som 

föråldrade jämställdhetsplaner och avsaknad av tydliga mål för jämställdhetsarbetet trots att 

jämställdhet ska vara ett av de två viktiga horisontella perspektiven som kommunen säger sig 

arbeta för. Införandet av ett konsekvensanalytiskt verktyg i tjänsteskrivelserna skulle därmed 

vara en tydlig förstärkning av kommunens jämställdhetsarbete. Ett sådant inledande steg kan 

även i framtiden leda till att fler insatser genomförs för att stärka jämställdhetsarbetet i 

kommunen.  

2. Jämställdhetschecklistan i sig har uppfattats bland andra kommuner som ett effektivt verktyg 

för att få till en jämställdhetsintegrering i deras beslutsprocess samt att den har underlättat 

uppfyllelsen av de jämställdhetspolitiska åtaganden som kommunerna har haft. Enligt SKL 

skulle detta även innebära att den kommunala servicen förbättras och blir mer rättvis jämt 

emot befolkningen.  Även andra strategiska fördelar har lyfts upp, vilket kan summeras till att 

jämställdhetschecklistan helt enkelt (förutsatt att den är lämpligt utformad) anses vara ett bra 

verktyg.  

Däremot finns det även andra viktiga aspekter som en kommun måste ha med sig innan införandet av 

en jämställdhetschecklista. Till att börja med ska utbildningsbehovet av såväl tjänstepersoner som 

förtroendevalda inte underskattas. Såväl SKL som de intervjuade kommunerna tryckte på att 

utbildning var en väldigt viktig del för att verktyget skulle bli lyckad. Genom att inte (helt eller delvis) 

genomföra den nödvändiga utbildningen riskerar verktyget att bli ignorerat samt att det kan skapa 

onödig friktion inom förvaltningen. Utbildningskostnaderna har enligt intervjuade kommuner sällan 

varit stora men ack så nödvändiga. Självfallet är det även viktigt att alla i förvaltningen får samma 

information så att det inte finns olika förväntningar på hur verktyget faktiskt ska användas.  

En annan viktig aspekt som inte får glömmas är hur många checklistor som tjänstepersonerna behöver 

använda och hur dessa är utformade. Det har i utredningen framkommit att det är riskabelt att införa 

ett stort antal checklistor, speciellt ifall de införs med korta mellanrum mellan varandra. Detta tenderar 

att skapa såväl missnöje som dålig efterlevnad. Det går inte att ständigt ”kasta in checklistor” i 

förvaltningen utan de måste gå igenom en ordnad implementeringsfas som kan variera i tid. Även 

själva antalet checklistor bör hållas nere, och ibland kan det även vara rimligt att försöka konstruera 

sammanslagna checklistor som tar hänsyn till flera perspektiv. Självfallet kan inte dessa 

sammanslagna checklistor heller innehålla ett för stort antal perspektiv samt kan de ta längre tid att 

konstruera och att det då blir oerhört viktigt att checklistan är lätt och logiskt att använda. Örebro 

kommun lyfte själva fram att detta är en fallgrop som de har mött på.  Det är troligtvis fördelaktigt att 

inledningsvis enbart implementera prioriterade perspektiv in i tjänsteskrivelserna genom checklistor, 

och då genom en större satsning snarare än flera små. Självfallet är det då viktigt att låta 

implementeringen ta den tid den behöver innan nya satsningar påbörjas.   

Den tredje viktiga aspekten är att det inför implementeringen av en jämställdhetschecklista krävs god 

bakgrundsstruktur inom förvaltningen för att konsekvensanalyser även statistiskt ska vara möjliga att 

genomföra. Detta är inte omöjligt, utan handlar snarare om att sådant arbete måste göras innan 

jämställdhetschecklistor kan användas fullt ut. 

Det har även nämnts att en eventuell jämställdhetschecklista bör genomföras genom att integrera den i 

en tjänsteskrivelsemall. För närvarande saknas sådana allmänna tjänsteskrivelsemallar i Robertsfors 

kommun, men det förs en dialog om att detta ska inkluderas i den framtida digitala arbetsplatsen som 

en grupp av tjänstepersoner håller på att upprätta. Fördelen med detta är helt enkelt att samtliga 

tjänsteskrivelser som görs kommer behöva ta ställning till jämställdhetschecklistan, vilket leder till 

högre efterlevnad och förhoppningsvis en lägre arbetsbelastning för berörda tjänstepersoner i 
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jämförelse med en jämställdhetschecklista som implementerats på annat vis. Således skulle det vara 

lämpligt för en eventuell jämställdhetschecklista att invänta den digitala arbetsplatsen innan den 

implementeras i tjänsteskrivelserna.  

Under utredningens gång har det framgått att många kommuner använder konsekvensanalytiska 

verktyg även för andra typer av perspektiv, så som för hållbarhetsperspektiv och barnperspektiv. Även 

Robertsfors kommun har hållbarhet som sitt andra stora horisontella perspektiv och kommunens olika 

verksamheter berör dessutom andra perspektiv. Därmed kan det finnas ett behov av att genomföra en 

utredning för att ta reda på vilka horisontella perspektiv inom Robertsfors kommun som bör stärkas 

med sådana konsekvensanalytiska verktyg. En utredning skulle därmed komma med förslag kring 

vilka perspektiv som bör stärkas på detta vis och hur det bör gå till på lång sikt för att undvika de 

risker som har nämnts med konsekvensanalytiska verktyg.  

 

6.0 Förslag till beslut 
Utifrån den avslutande diskussionen och antagelsen att Robertsfors kommun är redo att göra de 

nödvändiga investeringarna föreslås det att:  

1. Robertsfors kommun inför jämställdhetschecklistor till de tjänsteskrivelser som kräver 

politiska beslut.  

2. Implementeringen av jämställdhetschecklistan ska ske i tjänsteskrivelsemallarna i den 

kommande digitala arbetsplatsen.  

3. Robertsfors kommun åtar sig att skapa den informationsmässigt nödvändiga 

bakgrundsstrukturen som denna utredning har lyft fram som viktig för 

jämställdhetschecklistan samt att genomföra nödvändiga utbildningsinsatser inför 

implementeringen av jämställdhetschecklistan.  

4. Robertsfors kommun åtar sig att se över vilka andra horisontella perspektiv i den kommunala 

organisationen som behöver stärkas med liknande konsekvensanalytiska verktyg. 
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