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FÖRORD
Att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina
egna liv, kan tyckas vara en självklarhet. Men vi är långt ifrån där ännu.
Varje dag står vi inför ett nyhetsflöde och möts av olika situationer som
visar att kvinnor och män fortfarande inte har jämställda villkor inom en
rad områden. Som myndigheter, företag och andra viktiga samhälls
aktörer behöver vi kraftsamla för att dra vårt strå till stacken och bidra till
att utvecklingen går framåt.
Den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer den
historiska överenskommelsen Förändra vår värld: Agenda 2030 för
hållbar utveckling och de globala målen. Förutom ett viktigt åtagande
bland världens ledare, innebär detta att alla delar av samhället fram till
år 2030 aktivt bör arbeta mot att uppnå en socialt, miljömässigt och
ekonomiskt hållbar utveckling. Den här strategin utgör ett betydelsefullt
bidrag till genomf örandet av agendan inom Stockholms län och i vår
strävan att uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor.
Syftet med den här strategin är att stärka det regionala och lokala arbetet
för jämställdhet och att förbättra förutsättningarna för samverkan mellan
olika aktörer. Med den riktning och gemensamma fokus som den här
strategin erbjuder, äger vi alla enskilt och tillsammans möjligheten att
åstadkomma förändring och bidra till att uppfylla målet om ett jämställt
samhälle!
Jag vill tacka alla som har varit med och bidragit till den här strategin.
Ett särskilt tack vill jag rikta till Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan,
Polisen och Stockholms läns landsting, som tillsammans med
Länsstyrelsen Stockholm har arbetat fram och ställer sig bakom den
här strategin.

Stockholm 23 november 2017

Åsa Ryding
T.f. landshövding
Länsstyrelsen i
Stockholms län
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INLEDNING
Syftet är att strategin ska skapa förutsättningar för samverkan och
kunna användas av aktörer i länet, som verktyg i både deras interna
och externa arbete.

Kvinnor och män ska ha samma makt att forma
samhället och sina egna liv. Det är det övergri
pande målet för Sveriges jämställdhetspolitik.
Målet har brutits ned i följande sex delmål:
1. En jämn fördelning av makt och
inflytande
2. Ekonomisk jämställdhet
3. Jämställd utbildning
4. Jämn fördelning av det obetalda hem- och
omsorgsarbetet
5. Jämställd hälsa
6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra
Jämställdhetsintegrering innebär att ett jäm
ställdhetsperspektiv ska ingå i allt beslutsfat
tande på alla nivåer, för att politiken ska för
verkliga jämställdhet i hela samhället. Med
utgångspunkt i de nationella jämställdhetspoli
tiska delmålen, tar denna strategi sikte på för
hållandena i just Stockholms län. Syftet är att
strategin ska skapa förutsättningar för samver
kan och kunna användas av aktörer i länet, som
verktyg i både deras interna och externa arbete.
Med andra ord kan strategin användas i det
interna arbetet, till exempel som stöd i beslut
som rör den egna organisationen, verksam
hetens arbetssätt, rutiner och insatser till de
egna medarbetarna såsom arbetsmiljö och kom
petensutveckling. I det externa arbetet kan den
användas till exempel genom att ha den som
stöd i arbetet inom ramen för den offentliga
service eller tjänst som aktören tillhandahåller.
För att de jämställdhetspolitiska delmålen ska få

full genomslagskraft i länet, uppmuntras alla
aktörer i länet, såväl offentliga som privata, att
förverkliga strategin i sina verksamheter.

SÅ HAR STRATEGIN TAGITS FRAM
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Läns
styrelsen Stockholm, Polismyndigheten och
Stockholms Läns Landsting har tillsammans
arbetat fram denna strategi. Under ledning av
Länsstyrelsen, har representanter från samtliga
myndigheter tillsammans utgjort en strategi
grupp som sedan hösten 2016 träffats regel
bundet för att utarbeta den nya strategin.
För att utreda angelägna frågor inom Stockholms
län gjordes en nuläges- och behovsanalys av
jämställdheten i länet.1 Analysen gjordes genom
att sammanställa existerande data och rapporter
om läget i länet inom en rad olika områden. Med
de nationella jämställdhetspolitiska målen som
utgångspunkt beskrevs hur situationen utvecklats
under de år som gått sedan den förra strategin
togs fram och vilka nya problemområden som nu
uppstått och kunnat identifieras. Utifrån
analysen har Strategigruppen, i systematiska
diskussioner prioriterat ett fåtal områden under
vart och ett av de nationella jämställdhets
politiska målen.
När ett utvecklingsområde valts ut som en
prioritering för Stockholms län har det formule
rats för att visa vilken typ av arbete som det
behövs mer av, snarare än mindre. I de flesta
fall har följaktligen positiva formuleringar valts
1
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Länsstyrelsen Stockholm (2017) Nuläges- och behovsanalys inför ny
länsstrategi för jämställdhetsintegrering, Fakta 2017:7.
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En jämn fördelning av makt och inflytande
Ekonomisk jämställdhet
Jämställd utbildning
Jämn fördelning av det obetalda hem- och
omsorgsarbetet
Jämställd hälsa
Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

istället för negativa. För att kontextualisera
prioriteringarna i strategin ges under varje
delmål en kort problembeskrivning som fokuse
rar dels på den situation som utgör själva pro
blemet, dels på de normer som bidrar till att
upprätthålla situationen.

gare till att handla om mer än bara kön. I och
med detta perspektiv är det viktigt att ta i be
aktande att olika maktordningar, såsom ålder,
etnicitet, religion, sexuell läggning, funk
tionalitet, klass, könsidentitet och könsuttryck,
samspelar.

Denna strategi har tagits fram utifrån ett norm
medvetet och intersektionellt perspektiv. Det
normmedvetna perspektivet innebär att urvalet
av strategins prioriteringar har gjorts med hän
syn till skillnader och variation inom grupperna
män och kvinnor. Med ett intersektionellt per
spektiv vidgas begreppet jämställdhet ytterli

För att få in synpunkter och nya perspektiv från
fler aktörer än de som ingått i Strategigruppen,
anordnades under arbetet med strategin även ett
öppet forum och ett samråd. Utöver Strategi
gruppen, har bland annat kommuner och
frivilligorganisationer deltagit i framtagandet
av strategin.

5

STOCKHOLMS LÄNS
PRIORITERADE
JÄMSTÄLLDHETSMÅL
1

En jämn fördelning av makt och inflytande
• Öka kvinnors tillit och delaktighet i demokratin.
• Stärk samhällets stöd och skydd mot försök att minska
kvinnors inflytande.

2

Ekonomisk jämställdhet
• Minska könssegregeringen på arbetsmarknaden.
• Utjämna könsskillnaden i sysselsättningsgrad.
• Minska löne- och pensionsskillnaderna mellan kvinnor
och män.
• Främja likabehandling på arbetsmarknaden.

3

Jämställd utbildning
• Minska könssegregeringen i utbildningssystemet.
• Förändra könsstereotypa normer för att skapa lika villkor
och möjligheter i skolan.
• Utjämna olikheter mellan könen och olika geografiska
områden i länet när det gäller utbildning.

4

Jämn fördelning av det obetalda hem- och
omsorgsarbetet
• Öka mäns deltagande i och nyttjande av offentligt stöd
till föräldrar.
• Öka kunskap och kännedom om fördelningen av det obetalda
hem- och omsorgsarbetet och dess effekter.
• Utjämna de inomregionala skillnaderna i användning av
offentlig omsorg.

5

Jämställd hälsa
• Öka jämställdheten och jämlikheten i hälso- och sjukvården.
• Utjämna olikheter mellan könen och olika geografiska områden
i länet när det gäller hälsa.
• Förbättra den psykiska hälsan inom de områden där könsskillnader är tydliga.

6

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra
• Stärk det förebyggande arbetet för att motverka mäns våld
mot kvinnor.
• Stärk skyddet av våldsutsatta och öka utrednings- och upp
klarandegraden av anmälningar om våld mot kvinnor och barn.
• Öka offentligt anställdas kunskap och handlingskraft för att
förbättra upptäckten av mäns våld mot kvinnor.
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1
EN JÄMN FÖRDELNING
AV MAKT OCH INFLYTANDE
Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva
samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet.

PROBLEMBESKRIVNING
Makten i Sverige och Stockholms län är ojämnt
fördelad. Kön, ålder och ursprung är bara några
av de faktorer som påverkar maktfördelningen
– både den formella och informella. Till formell
makt hör exempelvis representation i beslutsfat
tande organ och i näringslivet. Könsskillnaderna
i tillgång till formell makt har minskat under de
senaste åren, men på vissa områden går utveck
lingen långsamt. På de ledande positionerna i
näringslivet är män fortsatt kraftigt överrepre
senterade.2 Informell makt handlar om våra
möjligheter att delta i att påverka föreställning
ar, tankar och idéer om oss själva och vårt sam
hälle. Det gäller till exempel utrymme i kultur
och medier. Idag upptar kvinnor bara en tredje
del av medieutrymmet i Sverige.3

2
3

8

Regeringens skrivelse 2016/17:10, Makt, mål och myndighet – feministisk
politik för en jämställd framtid.
Edström, M.; Jacobsson, J. och Allt är Möjligt (2016) Räkna med kvinnor.
Global Media Monitoring Project 2015. Nationell rapport Sverige, s. 21ff.

Under lång tid har män dominerat positioner
som ledare och beslutsfattare. Det har lett till att
ledarskap och auktoritet har associerats till
maskulinitet.4 Normer kring ledarskap och kön
bidrar till att upprätthålla den ojämna maktför
delningen i samhället. Normerna påverkar också
hur offentliga uttalanden värderas utifrån kön,
vilket kan förklara varför kvinnors representa
tion i medier fortfarande är låg. När överrepre
sentationen av män har utmanats har detta lett
till motreaktioner, inte minst på sociala medier.
För Stockholms län omfattar strategin därför
följande prioriteringar:
• Öka kvinnors tillit och delaktighet i
demokratin.
• Stärk samhällets stöd och skydd mot
försök att minska kvinnors inflytande.

4

Wahl m.fl. (2001). Det ordnar sig. Teorier om organisation och kön, kap. 5.
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OFFENTLIG SERVICE OCH
MYNDIGHETERNAS INTERNA ARBETE
Målet om jämn fördelning av makt och infly
tande är relevant i flera typer av offentlig ser
vice. Alla myndigheter berörs på något sätt då
de är ansvariga för att medborgarna ska känna
förtroende för och känna sig representerade av
det offentliga. Detta inkluderar till exempel att
fatta rättssäkra beslut i handläggning och att
säkerställa att ingen diskriminering förekom
mer. Flera myndigheter, såsom Arbetsförmed
lingen och Försäkringskassan, har tydliga roller
i att främja medborgarnas självständighet ge
nom arbete och därigenom deras möjlighet att
kunna ta plats på de arenor som de finns och
verkar inom. Skydd från hot och våld är ytterli
gare en viktig del i upprätthållandet av ett de
mokratiskt och jämställt samhälle. I detta är
brottsbekämpning en central del.

För myndigheternas interna arbete, det vill säga
de insatser som riktas till de egna anställda, är
delmålet om makt och inflytande relevant på
flera sätt. För att uppnå målet behöver till exem
pel de anställda ha kunskap om hur strukturer
och normer påverkar erbjudandet av service.
Som arbetsgivare kan myndigheterna därför
erbjuda exempelvis utredningsmetodik, metod
stöd och ytterligare kompetensutveckling inom
området. Jämställdhetsbudgetering är också en
viktig del av att tillämpa jämställdhetsintegre
ring i budgetarbetet. Det innebär att jämställd
hetseffekterna av organisationens arbete utvär
deras, och att inkomster och utgifter planeras i
syfte att främja jämställdhet.5 Myndigheterna
har dessutom ett ansvar att se till att det inte
finns någon diskriminering vid rekrytering. Det
bör också finnas möjligheter för de anställda att
engagera sig politiskt, vilket arbetsgivaren kan
underlätta genom att exempelvis bevilja ledighet
för politiska aktiviteter.

5

http://www.jamstall.nu/verktygslada/gender-budgeting/. För ytterligare verktyg för jämställdhetsintegrering se http://www.jamstall.nu/
verktygslada/verktyg-a-o/.
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PRIORITERINGAR FÖR STOCKHOLM
Öka kvinnors tillit och delaktighet i demokratin

Det politiska inflytandet är inte jämnt fördelat,
varken i riket eller i Stockholms län. Klyftan
mellan dem som deltar och dem som inte deltar
har vidgats.6 Högutbildade och socioekonomiskt
resursstarka män är överrepresenterade bland
aktiva och beslutsfattande i civilsamhället och
politiska partier. Av de som valdes till kommun
fullmäktige i Stockholms län 2014 var 44,2
procent kvinnor och 55,8 procent män. Köns
fördelningen bland de ordinarie ledamöterna i
kommunstyrelsen är inom ramen 40–60 procent
i knappt hälften av länets kommuner.7 Nationell
data visar att partierna också har allt svårare att
locka unga, utrikes födda och personer från
socioekonomiskt utsatta bostadsområden.8
Väljargrupper som upplever sig vara uteslutna
från det politiska beslutsfattandet kan tappa
tilltron till demokratin. Bättre representativitet
skulle ge medborgare i flera grupper fler folk
valda att identifiera sig med. I och med att fler
perspektiv på så vis skulle nå in i de demokra
tiska församlingarna, skulle dessa institutioners
legitimitet också öka. Delaktighet handlar inte
bara om att vara aktiv, utan också att ha förut
sättningar för att kunna fortsätta vara det.
Många avhopp kan vara problematiskt då det
kan vara en indikation på undermåliga förhål
landen i kommunpolitiken, vilket utgör ett all
varligt demokratiskt problem. I dagsläget är det
i större utsträckning kvinnor och unga personer
som lämnar sina uppdrag i fullmäktige. Bland
de som valdes till kommunfullmäktige i Stock
holms län 2014 har 24 procent av de kvinnliga
ledamöterna hoppat av i förtid jämfört med 18
procent av männen.9

6
7
8
9
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SOU 2016:5 Låt fler forma framtiden! Betänkande av 2014 års Demokratiutredning – Delaktighet och jämlikt inflytande.
SCB och Länsstyrelsen i Stockholm (2016) På tal om kvinnor och män
– Stockholms län 2016, s. 63.
SOU 2016:5 Låt fler forma framtiden! Betänkande av 2014 års Demokratiutredning – Delaktighet och jämlikt inflytande., s.186.
Valmyndigheten (2017) Nuvarande och avgångna ledamöter.

För att alla länets invånare ska kunna delta på
lika villkor krävs att fler ges rätt förutsättningar,
inte bara för att börja delta, men för att långsik
tigt kunna utnyttja sina medborgerliga rättig
heter. Ökad tillit och delaktighet skulle innebära
större möjligheter att utöva makt och inflytande
på lika villkor. För individen är det en fråga om
att kunna göra sin röst hörd liksom en fråga om
självförverkligande. För att åstadkomma ökad
tillit och delaktighet i demokratin i Stockholms
län behövs också förbättringar på andra om
råden, såsom i utbildningssystemet för att etab
lera en stabil tilltro till demokratin hos unga. På
så vis är denna prioritering kopplad till delmålet
om jämställd utbildning. Det är dessutom viktigt
att upprätthålla förtroendet för det offentliga
och förmågan att leverera offentliga tjänster på
ett likvärdigt sätt i hela länet. Prioriteringen har
därmed även en koppling till de prioriteringar
som berör utjämnande av inomregionala skill
nader i länet.
Stärk samhällets stöd och skydd mot
försök att minska kvinnors inflytande

Ett allvarligt hinder för att uppnå en jämställd
fördelning av makt och inflytande är de grup
per i samhället vars motiv är just att begränsa
andra gruppers inflytande. I en studie från 2015
uppgav nästan tre av tio förtroendevalda att de
har utsatts för hot, våld eller trakasserier i
samband med sitt politiska uppdrag under
valåret 2014, en ökning från föregående mät
ning.10 Bland förtroendevalda överlag fanns
ingen skillnad i andelen utsatta kvinnor och
män. Däremot var förtroendevalda kvinnor som
innehade ordförandeposter och kvinnor som
var exponerade, exempelvis genom att vara
aktiva på internet och i sociala medier, eller

10 Brottsförebyggande rådet (2015) Politikernas trygghetsundersökning.
Förtroendevaldas utsatthet under valåret 2014, s. 28.
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För att alla länets invånare
ska kunna delta på lika villkor
krävs att fler ges rätt förutsättningar,
inte bara för att börja delta,
men för att långsiktigt
kunna utnyttja sina
medborgerliga rättigheter.

som var kända hos allmänheten, i högre grad
utsatta än män i samma position. Trots att stu
dien hade ett nationellt fokus kan dessa förhål
landen även antas råda i Stockholms län.
När det gäller makt att forma sitt eget liv har i
rikstäckande opinionsundersökningar allt fler
angett att de upplever ökad främlingsfientlighet
som ”mycket oroande”, och frågan utgör idag ett
av befolkningens främsta orosområden.11 Den
senaste rapporten om hatbrott från Brottsföre
byggande rådet visade också att främlingsfient
liga, antisemitiska, islamofobiska, kristofobiska
och andra antireligiösa hatbrott har ökat i hela
riket.12 Främlingsfientlighet och kvinnofientlig
het är ofta nära sammankopplat, vilket visats i
flera internationella studier.13

11 SOM-institutet (2017) Svensk samhällsoro. Göteborgs Universitet.
12 Brottsförebyggande rådet (2016) Hatbrott 2015, s. 48.
13 Se exempelvis Zick, A.; Küpper, B. och Hövermann, A. (2011) Intolerance,
Prejudice and Discrimination – A European Report. Friedrich-EbertStiftung.

Det förekommer hedersrelaterad kontroll av,
framför allt, flickor och kvinnor i grupper med
starka normer om släktens eller familjens heder.
Frågan har varit omdebatterad under en längre
tid både i riket och lokalt i länet och antalet
utsatta för hedersrelaterat våld eller förtryck i
hela landet har uppskattats till cirka 100 000.14
För Stockholms län finns ingen tillförlitlig data
över problemets omfattning, men det finns
anledning att utgå ifrån att problemet är relativt
utbrett även här.
Stärkt stöd och skydd från samhället är viktigt
för att kunna arbeta mot försök att minska
kvinnors inflytande. På samhällsnivå finns en
risk att demokratin urholkas om samhället
tillåter systematiska kränkningar utifrån kön.
Denna prioritering är också nära knuten till
målet om att mäns våld mot kvinnor ska upp
höra, då särskilda insatser kan krävas för att
förebygga ideologiskt drivet hot och våld.

14 SOU 2014:49 Våld i nära relationer – en folkhälsofråga. Förslag för ett
effektivare arbete, s. 221.
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2
EKONOMISK
JÄMSTÄLLDHET
Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om
betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

PROBLEMBESKRIVNING
Kvinnor och män har olika ekonomiska förut
sättningar. Generellt sett har män det bättre
ekonomiskt ställt än kvinnor. Den personliga
ekonomin är tätt sammankopplad med utbild
ning och arbete, och för att åstadkomma ekono
misk jämställdhet behöver därför möjligheterna
att tillgodogöra sig utbildning och förutsättning
arna för att förvärvsarbeta vara jämställda.
Även om klyftorna minskat råder fortsatt avse
värda skillnader i mäns och kvinnors förutsätt
ningar att etablera sig, stanna kvar och utveck
las i arbetslivet och som företagare. Kvinnor och
män är idag koncentrerade i olika sektorer och
branscher av arbetsmarknaden och har dessutom
visat sig ha olika möjligheter att förena arbete
och familj samt att behålla hälsan i arbetet.
Det faktum att den svenska arbetsmarknaden är
så pass uppdelad efter kön kan förklaras av
normer om vilket kön som passar för ett visst
yrke. Med dessa normer följer även att olika
yrken med liknande kvalifikationskrav värderas
olika, och därmed finns även risk för potentiell

diskriminering av de som verkar inom ett yrke
eller på en position som inte följer könsnormen.
Kulturen i en organisation eller bransch kan
också ta sig uttryck i en idealbild av medarbeta
ren, med tillhörande både sakliga och osakliga
personliga egenskaper och uttryck, som kan
betraktas som stereotyper.15 Sådana stereotyper
omfattar inte bara kön utan även förväntningar
på bland annat etnicitet, sexualitet och funktio
nalitet. Detta kan leda till diskriminering, som
är ett allvarligt hinder för att åstadkomma eko
nomisk jämställdhet för alla.
För Stockholms län omfattar strategin därför
följande prioriteringar:
• Minska könssegregeringen på arbets
marknaden.
• Utjämna könsskillnaden i sysselsättning.
• Minska löne- och pensionsskillnaderna
mellan kvinnor och män.
• Främja likabehandling på arbetsmarknaden.
15 Diskrimineringsombudsmannen (2016). Hundra möjligheter att
rekrytera utan att diskriminera – det här visar forskningen, s. 12.
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OFFENTLIG SERVICE OCH
MYNDIGHETERNAS INTERNA ARBETE
Den offentliga service som har tydligast kopp
ling till målet om ekonomisk jämställdhet är den
som syftar till att stödja individen för att uppnå
ekonomisk självständighet genom arbete. Ut
bildning, förmedling av och förberedelser inför
arbete är viktiga delar, liksom rehabilitering och
ekonomiskt stöd i perioder då arbete inte är möj
ligt. För detta krävs bland annat korrekt rätts
tillämpning, riktiga beslut om ersättning och väl
utformade stöd som gör att alla kan leva på sin
inkomst eller få ekonomiskt stöd och inte blir
beroende av till exempel sin partner. Indirekt
har myndigheterna inflytande över det allmänna
samtalet genom att sprida kunskap till såväl
privatpersoner som sakkunniga och besluts
fattare om faktorer som påverkar delmålet om
ekonomisk jämställdhet, exempelvis om arbets
marknads- och näringslivsutveckling, sjuks
krivningsmönster, uttag av föräldrapenning och
vård av barn.

Myndigheternas interna arbete för att uppnå
målet om ekonomisk jämställdhet utgörs bland
annat av att utarbeta arbetssätt och metoder för
att skapa och sprida kunskap om hur man kan
arbeta för att utjämna könsskillnader och ge
kvinnor och män lika möjligheter att få arbete,
utbildning eller stöd. Jämställdhetsbudgetering
är också en viktig del av att tillämpa jämställd
hetsintegrering i budgetarbetet. Det innebär att
jämställdhetseffekterna av organisationens
arbete utvärderas, och att inkomster och utgifter
planeras i syfte att främja jämställdhet.16 Som
arbetsgivare måste myndigheterna aktivt arbeta
för att åtgärda osakliga löneskillnader och före
bygga sjukskrivningar, samt arbeta aktivt i
rekryteringar för att myndigheten ska kunna
uppnå en jämn fördelning mellan kvinnor och
män, samt bättre kunna spegla samhällets
mångfald. Goda arbetsvillkor är viktigt för att
säkra ett långt, utvecklande och hälsosamt
arbetsliv. Detta innebär exempelvis att under
lätta för anställda att kombinera betalt och
16 http://www.jamstall.nu/verktygslada/gender-budgeting/. För ytter
ligare verktyg för jämställdhetsintegrering se http://www.jamstall.nu/
verktygslada/verktyg-a-o/.
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obetalt arbete, och att ha rutiner som säker
ställer att kompetensutveckling erbjuds de
anställda på ett jämställt sätt.

PRIORITERINGAR FÖR STOCKHOLM
Minska könssegregeringen på arbetsmarknaden

Arbetsmarknaden är kraftigt könssegregerad i
Stockholms län, liksom i riket överlag. Det finns
ett tydligt samband där kvinnodominerade
sektorer och yrkesgrupper är förknippade med
betydligt lägre lönenivåer än mansdominerade
sådana. År 2014 var de största yrkesgrupperna
bland länets kvinnor kontorsassistenter/sekrete
rare, butikspersonal och grundskollärare/fritids
pedagoger/förskollärare. Under samma period
var de största yrkesgrupperna bland länets män
IT-arkitekter/systemutvecklare/testledare, för
säkringsrådgivare/företagssäljare/inköpare och
butikspersonal.17 Könsuppdelningen är tydlig
även på sektorsnivå. I länet arbetar 72 procent
av alla kvinnor inom näringslivet och 28 procent
i offentlig sektor, jämfört med 88 respektive
12  procent av männen. När det gäller företa
gande finns också stora könsskillnader i länet
och endast en tredjedel av företagen i Stock
holms län leds av kvinnor.18
En minskad segregering på arbetsmarknaden
skulle bidra till att utjämna de ekonomiska
klyftorna mellan män och kvinnor och följ
aktligen öka den ekonomiska jämställdheten.
På samhällsnivå finns även potential att mins
kad könssegregering skulle resultera i bättre
kompetensförsörjning om arbetskraften blev
mindre styrd av de könsnormer som många
yrken präglas av. En sådan utveckling skulle
också göra individen mer fri att välja yrkes
inriktning utan att mötas av fördomar kopplade
till kön. För att åstadkomma minskad arbets
marknadssegregering behöver dock förändring
ar av normer ske tidigt i medborgarnas liv.
På så vis är prioriteringen kopplad till delmålet
om jämställd utbildning i allmänhet och priori
teringarna om minskad könssegregering i ut
bildningsystemet och förändrade könsnormer i
synnerhet.
17 SCB och Länsstyrelsen Stockholm (2016) På tal om kvinnor och män
– Stockholms län 2016, s. 36ff.
18 Ibid, s. 42 ff.
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Utjämna könsskillnaden i sysselsättningsgrad

Stockholms län har rikets högsta sysselsätt
ningsgrad. Sysselsättningen (15–74 år) är där
emot lägre bland kvinnor (69 procent) jämfört
med män (73,6 procent). Skillnaden mellan
könen är ännu större inom gruppen utrikes
födda. Inrikes födda mäns sysselsättningsgrad
uppgår till 74,2 procent, vilket kan jämföras
med 71,5 procent bland inrikes födda kvinnor.
Utrikes födda män har en förhållandevis hög
sysselsättning (71,8 procent), vilket är drygt nio
procentenheter högre än bland utrikes födda
kvinnor (62,5 procent).19
Sysselsättning är avgörande för den personliga
ekonomin. Om könsskillnaderna i sysselsättning
minskade skulle också inkomstklyftorna minska
och den ekonomiska jämställdheten öka. För
individen är arbetslöshet förknippat med en rad
andra problem, såsom sämre hälsa och välbefin
nande, vilket gör att prioriteringen är kopplad
till delmålet om jämställd hälsa, och framförallt
behovet av att utjämna könsskillnaderna i hälsa
i olika delar av länet. Arbetskraftsdeltagande är
dessutom tätt sammankopplat med ansvaret för
det obetalda arbetet. En jämnare fördelning av
hem- och omsorgsarbete skulle också utjämna
möjligheterna att förvärvsarbeta.
Minska löne- och pensionsskillnaderna
mellan kvinnor och män

Stockholms län har de högsta inkomstnivåerna i
hela landet. Men samtidigt som länets såväl
kvinnor som män har förhållandevis höga för
värvsinkomster har länet också de största köns
skillnaderna i inkomst. Män har en betydligt
högre inkomst än kvinnor och 2014 tjänade de i
snitt 90 000 SEK mer om året. Även median
inkomsten skiljer sig markant (288 000 SEK för
länets kvinnor jämfört med 341 000 SEK för
männen). En mycket högre andel män jämfört
med kvinnor har vad som klassas som höga
inkomster. Det är också vanligare bland kvinnor
än bland män att ha vad som klassas som låga
inkomster.20

19 SCB/Arbetskraftundersökning.
20 Ibid, s. 49ff.
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Om könsskillnaderna
i sysselsättning minskade
skulle också inkomst
klyftorna minska och
den ekonomiska
jämställdheten öka.

Inkomstskillnaderna kan förklaras av en rad
olika faktorer. Förutom könssegregeringen av
arbetsmarknaden som beskrivits ovan är det
också mycket vanligare att kvinnor arbetar
deltid. Även om skillnaden mellan män och
kvinnors deltidsarbete minskat något så går det
långsamt. År 1990 arbetade 71 procent av kvin
norna i länet heltid och år 2015 har andelen ökat
till 74 procent. Bland män i länet har andelen
under samma år minskat från 92 procent till 87
procent.21 Kvinnor är också långtidssjukskrivna
i större utsträckning än män, vilket bidrar till
ökade inkomstklyftor. Kön är dock inte den
enda dimensionen som är tydlig när det gäller
inkomstklyftor. Inrikes födda har det i regel
bättre ställt än utrikes födda och personer som
lever i par har bättre ekonomi än ensamstående.
Att utjämna könsskillnader i löner och pensio
ner skulle direkt påverka den ekonomiska jäm
ställdheten då inkomst från arbete är de allra
flesta svenskars primära inkomstkälla. För
individen är inkomsterna avgörande för den
egna självständigheten och att slippa vara bero
ende av en partner eller familj. I och med att
hälsa är en förutsättning för förvärvsarbete är
prioriteringen tydligt kopplad till delmålet om
jämställd hälsa, och i synnerhet prioriteringen
att förbättra den psykiska hälsan som både

21 Ibid, s. 35.

nationellt och i länet står för en allt större del av
sjukskrivningarna. Inkomster från arbete på
verkas också av fördelningen mellan betalt och
obetalt arbete och prioriteringen hänger på så
vis även samman med delmålet om jämn fördel
ning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet.
Främja likabehandling på arbetsmarknaden

Ett stort hinder för att kvinnors och mäns eko
nomiska ställning ska bli jämställd är diskrimi
nering. Föreställningar om hur kompetent en
person förväntas vara baseras ofta på faktorer
som kön, etnicitet, ålder eller funktionsvaria
tion. Det är välbelagt att diskriminering vid
rekrytering är vanligt förekommande,22 men
även ojämlika möjligheter till interna karriär
progressioner och ojämlika möjligheter att få
kompetensutveckling är också exempel på dis
kriminering. Vad gäller det senare har studier
visat att den anställdas kön påverkar hur en
arbetsgivare ser på dess kompetensutveckling.
I en undersökning från 2016 framkom att män i
högre grad kompetensutvecklar sig genom
externa privata kurser, medan kvinnor i högre
grad följer och lär av kollegor. Männen upplevde
sig också ha större inflytande över sin
kompetensutveckling.23
Liksom när det gäller könssegregeringen av
arbetsmarknaden finns mycket som tyder på att
det finns effektivitetsvinster att göra på att
minska förekomsten av diskriminering på grund
av kön. En sådan minskad diskriminering skulle
öka den ekonomiska jämställdheten genom att
fler skulle ges möjlighet att förvärvsarbeta och
genom att osakliga löneskillnader skulle
minska. Diskriminering förekommer på långt
fler arenor än bara arbetsmarknaden och
effektivt arbete för att motverka fördomar
behöver sannolikt påbörjas tidigt, redan i skol
åldern. Därmed finns en tydlig koppling mellan
denna prioritering och delmålet om jämställd
utbildning, och i synnerhet med prioriteringen
att förändra könsstereotypa normer.

22 Oxford Research (2012) Forskningsöversikt om rekrytering i arbetslivet.
Forskning som publicerats vid svenska universitet och högskolor sedan
år 2000.
23 Unionen (2016) Kompetensutvecklingsbarometer – En undersökning av
tjänstemäns kompetensutveckling i uppfattning och praktik, s. 22, 26.
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3
JÄMSTÄLLD
UTBILDNING
Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och
villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.

PROBLEMBESKRIVNING
Flickor klarar sig i allmänhet bättre i skolan än
pojkar men är i regel mer stressade. Möjligheter
att tillgodogöra sig utbildning är något som på-
verkar en människas liv i en lång rad avseenden
och har visat sig ha effekter på allt från inkomst
till inflytande i samhället och hälsa. Det är också en viktig faktor i en persons självständighet
och självförverkligande. Könssegregeringen i
gymnasierna är fortsatt stark och könsspecifika
förväntningar på hur flickor respektive pojkar
ska bete sig i skolan har negativa effekter oavsett
kön. Nuvarande maskulinitetsnormer innehåller
en anti-pluggkultur som hindrar pojkar från att
lyckas i skolan.24 Samtidigt drabbas flickor av
stress över prestationer och förväntningar som
också kan ha sin grund i könsnormer och kan
påverka deras psykiska hälsa negativt. På samma
sätt som när det gäller könssegregeringen på
arbetsmarknaden kan också den tydliga köns
uppdelningen i gymnasiet förklaras av normer
om vilket kön som passar för ett visst yrke.

16

24 SOU 2010:53 Pojkar och skolan: Ett bakgrundsdokument om “pojk
krisen”, s. 52ff.

För Stockholms län omfattar strategin därför
följande prioriteringar:
• Minska könssegregeringen i utbildnings
systemet.
• Förändra könsstereotypa normer för att
skapa lika villkor och möjligheter i skolan.
• Utjämna olikheter mellan könen och olika
geografiska områden i länet när det gäller
utbildning.

OFFENTLIG SERVICE OCH
MYNDIGHETERNAS INTERNA ARBETE
Skolan levererar den mest centrala offentliga
service som berörs av delmålet om jämställd
utbildning. Hela utbildningssystemet – från
förskola till universitet – ska dock genomsyras
av målet. Men det behövs också stöd och sam
verkan med annan offentlig service, såsom
hälso- och sjukvård och sociala insatser. Att ha
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en god hälsa är en förutsättning för att kunna
tillgodogöra sig en utbildning väl, och för att
åstadkomma jämställd utbildning behöver barn
och ungdomar därför också få jämställd tillgång
till hälsa och gynnsamma sociala förutsätt
ningar. Det interna arbetet för att uppnå målet
om jämställd utbildning, innebär bland annat att
utarbeta arbetssätt och metoder för att få norm
kritiken på plats bland både elever och lärare.
Att anordna temadagar om jämställdhet och att
barn och ungdomar får kunskap om arbetsmark
naden är också av stor vikt för att alla elever ska
kunna göra medvetna val kring utbildnings
vägar. Jämställdhetsbudgetering är också en
viktig del av att tillämpa jämställdhetsintegre
ring i budgetarbetet. Det innebär att jämställd
hetseffekterna av organisationens arbete utvär
deras, och att inkomster och utgifter planeras i
syfte att främja jämställdhet.25 Vidare kan myn
digheter erbjuda praktikplatser till ungdomar för
att väcka intresse och uppmuntra till mindre

traditionella utbildningsval. Dessutom kan
myndigheterna i egenskap av arbetsgivare
underlätta för både kvinnor och män att vidare
utbilda sig och ta del av kompetensutvecklings
möjligheter.

PRIORITERINGAR FÖR STOCKHOLM
Minska könssegregeringen i utbildningssystemet

Ett skäl till att arbetsmarknaden är så uppdelad
mellan könen är att utbildningssystemet är
tydligt könssegregerat. Pojkar och flickor kon
centreras i olika utbildningsinriktningar som
speglar arbetsmarknadens könssegregering. I
Stockholms län var andelen pojkar på de yrkes
förberedande programmen 2014/15 högst på
VVS- och fastighetsprogrammet och El- och
energiprogrammet medan det bland flickor var
Hantverksprogrammet och Vård- och omsorgs
programmet som var vanligast. Inom de hög
skolef örberedande programmen är skillnaderna

25 http://www.jamstall.nu/verktygslada/gender-budgeting/. För ytter
ligare verktyg för jämställdhetsintegrering se http://www.jamstall.nu/
verktygslada/verktyg-a-o/.
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Minskad könssegregering i
skolan skulle bidra till ett
mer jämställt utbildnings
system genom att möjliggöra
för fler att välja
utbildningsvägar utan oro
för att mötas av fördomar
kopplade till kön.

mellan könen inte lika stora, undantaget Teknik
programmet och det Humanistiska programmet
som domineras av pojkar respektive flickor. 26
Även horisontell segregering inom utbildning är
ett problem då kvinnor fortsatt är underrepre
senterade på höga poster inom akademin. Flera
nationella studier visar att kvinnor avancerar i
lägre grad än män vid universitet och högskolor,
och att det för de kvinnor som avancerar tar
längre tid än för män att gå från doktorsgrad till
professor.27
Minskad könssegregering i skolan skulle bidra
till ett mer jämställt utbildningssystem genom
att möjliggöra för fler att välja utbildningsvägar
utan oro för att mötas av fördomar kopplade till
kön. Minskad könssegregering i utbildnings
systemet är dessutom avgörande för att lyckas
minska könssegregeringen på arbetsmarknaden,
vilket i sin tur skulle kunna resultera i bättre
kompetensförsörjning till bristyrken. Således är
denna prioritering mycket nära knuten till del
målet om ekonomisk jämställdhet och i synner
het till prioriteringen om att bryta arbetsmark
nadens starka könssegregering.
26 Länsstyrelsen Stockholm (2016d) STOCKHOLM 2025 – En utbildningsoch arbetsmarknadsprognos. Rapport 2016:16, s. 44.
27 Högskoleverket (2011) Forskarkarriär för både kvinnor och män?
Statistisk uppföljning och kunskapsöversikt (2011:6R), s. 8.
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Förändra könsstereotypa normer för att skapa
lika villkor och möjligheter i skolan

Sett till betyg presterar flickor i regel bättre än
pojkar i skolan. Det finns många tänkbara orsa
ker till detta. Bland annat finns forskning som
tyder på att det finns ett samband mellan masku
linitetsnormer och lägre prestationer.28 Ett min
dre engagemang i skolarbetet skulle alltså kunna
bero på att skolan upplevs som feminin och
utgör ett hot mot pojkarnas maskulinitet. På så
vis skapas en sorts ”antipluggkultur” bland
pojkar. För att bryta denna kultur har vikten av
att synliggöra dessa maskulinitetsnormer bland
pojkar påtalats.29
Gruppen ”pojkar” är dock inte en homogen
grupp. Pojkar med föräldrar med eftergymnasial
utbildning är generellt sett en framgångsrik
grupp i skolan, medan pojkar med föräldrar med
endast förgymnasial utbildning som högsta
utbildning i regel inte presterar lika bra.30 Det
finns anledning att befara att skillnaderna
mellan socioekonomiska grupper har förstärkts
genom den stora flyktinginvandringen hösten
28 SOU 2010:51 Könsskillnader i skolprestationer – idéer om orsaker.
29 Se exempelvis SOU 2010:53 Pojkar och skolan: Ett bakgrundsdokument
om ”pojkkrisen”.
30 Nationella Sekretariatet för Genusforskning (u.å.) Kunskap om genus.
Fördjupning: skola. Skolprestationer.

ETT JÄMSTÄLLT STOCKHOLM – LÄNSSTRATEGI FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING 2017–2020

2015. En förklaring till detta är att nyanlända
elever ofta har flera missade skolår att ta igen.
Dessutom har de äldre eleverna i många fall
mycket kort tid på sig att hinna få behörighet till
gymnasieskolan.31 I länet blir flickor och unga
kvinnor i större utsträckning än pojkar och unga
män behöriga till vidare studier, både när det
gäller gymnasiet och högskolan.32
Utifrån vissa skolrelaterade hälsoaspekter skiljer
sig pojkar och flickor markant. Exempelvis
upplever flickor betydligt mer skolrelaterad
stress än pojkar. Bland barn i årskurs 6–9 angav
35 procent av flickorna och 18 procent av poj
karna att de ofta känner sig stressade på grund
av läxor eller prov. Motsvarande siffror för
gymnasieungdomar var 59 procent för flickor
och 25 procent för pojkar.33
Ett normmedvetet arbete har potential att göra
utbildningen mer jämställd, bland annat genom
att förbättra förutsättningarna för alla elever att
göra fria och medvetna utbildningsval – dels
gällande i vilken utsträckning och på vilket sätt
elever engagerar sig i skolan, dels gällande in
riktningar på fortsatta studier. Det normmed
vetna arbetet i skolan är också avgörande för att
förhindra negativa effekter av destruktiva nor
mer senare i livet, exempelvis för att förebygga
våld eller psykisk ohälsa. Flera studier har visat
att universella preventionsprogram som fokuse
rar på unga och vuxna män gör dem mindre
våldsamma mot kvinnor och barn och även
gentemot andra män. Också andra områden
kopplade till mäns hälsa har förbättrats av pro
grammen.34 På så vis är denna prioritering av
görande för andra delmål, såsom jämställd hälsa
och att mäns våld mot kvinnor
ska upphöra.

31 Länsstyrelsen Stockholm (2016) Stockholm 2017 – Full fart framåt!
2016:27, s. 27.
32 SCB och Länsstyrelsen Stockholm (2016) På tal om kvinnor och män
– Stockholms län 2016, s. 20.
33 SCB (2016) Undersökningarna av barns levnadsförhållanden 2014–2015.
34 Barker, G. Ricardo, C. och Nascimento, M (2007) Engaging men and boys
in changing gender-based inequity in health: Evidence from programme interventions. Genéve: Världshälsoorganisationen (WHO).

Utjämna olikheter mellan könen och olika
geografiska områden i länet när det gäller
utbildning

Flickor klarar sig i allmänhet bättre än vad
pojkar gör, men inom området jämställd utbild
ning är det viktigt att också beakta de stora
inomregionala skillnader som finns. När det
gäller kvaliteten är exempelvis endast 60 pro
cent av lärarna i Nynäshamn behöriga, jämfört
med 84 procent i Danderyd.35 Beroende på
kommun varierar andelen icke gymnasiebehö
riga mellan några enstaka individer och knappt
16 procent. Det är dock en betydlig förbättring
jämfört med 2015 då den högsta andelen icke
behöriga i en kommun var 21 procent. För en
skilda skolor i länet varierar utfallet mellan att
samtliga elever är behöriga till att färre än 40
procent når behörighet till gymnasieskolan.36
Vad gäller just flickors och unga kvinnors situa
tion kan man se att exempelvis unga utrikes
födda kvinnor är överrepresenterade i den
grupp som varken studerar eller arbetar.37 En
grupp som dessutom drabbas särskilt hårt av
kvalitetsbrister är elever med funktionsnedsätt
ningar. Nationellt sett är 21 procent av unga med
funktionsnedsättning ganska eller mycket miss
nöjda med sin skolsituation, vilket kan jämföras
med övriga barn där andelen är 8 procent.38
Flickor med neuropsykiatriska funktionsned
sättningar får i regel sämre stöd än motsvarande
grupp pojkar, vilket bland annat beror på att de
får sina diagnoser senare och att många går
odiagnostiserade.39
För att uppnå jämställd utbildning måste alla
elever i länet inkluderas, med hänsyn till skilda
förutsättningar. Det är också viktigt att elevens
geografiska hemvist inte tillåts avgöra kvaliteten
på dess undervisning. En högkvalitativ utbild
ning för alla är avgörande för att uppnå även
flera av de andra delmålen, inte minst ekono
misk jämställdhet.
35 Engman, E och Larsson, J (2017) Var fjärde lärare i länet obehörig.
SVT Nyheter.
36 Länsstyrelsen (2016a) STOCKHOLM 2017 – Full fart framåt! 2016:27, s. 75.
37 SCB och Länsstyrelsen (2016) På tal om kvinnor och män – Stockholms 
län 2016.
38 Myndigheten för delaktighet (u.å) Barn och unga med funktions
nedsättning.
39 Olsson, E (2016) Flickor med adhd får sämre stöd. Skolvärlden.
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4
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.

PROBLEMBESKRIVNING
Kvinnor och män har idag inte samma möjlig
heter att förena betalt arbete med att ha en
familj och att vårda relationer med närstående.
Det beror på att kvinnor fortfarande tar ett
betydligt större ansvar för det obetalda hemoch omsorgsarbetet, medan män ägnar mer tid
åt förvärvsarbete. Även om mäns andel av det
obetalda arbetet ökat de senaste åren, vilket
bland annat syns på ett jämnare uttag av
föräldraf örsäkringen är det långt kvar tills
ansvaret är jämnt delat. Samhällsservice som
förskola och äldreomsorg är centralt för att
kvinnor och män ska kunna delta på arbets
marknaden på lika villkor.
En förklaring till den ojämna könsfördelningen
av hem- och omsorgsarbetet är könsstereotypa
normer kring vem som bär ansvar för vilket
arbete. Kvinnor har historiskt ansvarat för hem-
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och omsorgsarbete medan mäns traditionella
roll har varit som familjeförsörjare. Traditionella
normer associerar omhändertagande och om
vårdnad med femininitet och påverkar hur an
svaret fördelas mellan könen. Dessa idéer leder
även till olika förväntningar i arbetslivet, vilket
påverkar karriären och de möjligheter som
erbjuds där.
För Stockholms län omfattar strategin därför
följande prioriteringar:
• Öka mäns deltagande i och nyttjande av
offentligt stöd till föräldrar.
• Öka kunskap och kännedom om fördel
ningen av det obetalda hem- och omsorgs
arbetet och dess effekter.
• Utjämna de inomregionala skillnaderna i
användning av offentlig omsorg.
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OFFENTLIG SERVICE OCH
MYNDIGHETERNAS INTERNA ARBETE
Den offentliga service som berörs av målet är
dels sådan som underlättar för personer att
förvärvsarbeta, såsom arbetsförmedling, rehabi
litering, barn- och äldreomsorg, och dels sådan
som möjliggör och underlättar omsorgsarbete,
såsom föräldraförsäkring och föräldrastöd. För
att åstadkomma jämn fördelning av det obetalda
hem- och omsorgsarbetet måste likvärdigt stöd
erbjudas alla oavsett kön, och myndigheterna
har ett ansvar för att bedömningar görs utifrån
en könsneutral och rättssäker utredningsmeto
dik. Även information ska ges på ett jämställt
sätt, så att exempelvis skola, vård, och omsorg
ser till att båda föräldrarna får information om
sina barn och att personer av båda kön informe
ras på samma sätt om sina anhöriga.

Internt kan myndigheterna bidra till att uppnå
målet om jämn fördelning av hem- och om
sorgsarbetet genom jämställdhetsbudgetering,
som är en viktig del av att tillämpa jämställd
hetsintegrering i budgetarbetet. Det innebär att
jämställdhetseffekterna av organisationens
arbete utvärderas, och att inkomster och utgifter
planeras i syfte att främja jämställdhet.40
Myndigheterna kan även erbjuda kompetens
utveckling till sina anställda för att synliggöra
och medvetandegöra det obetalda hemarbetets
konsekvenser, exempelvis för hälsan och privat
ekonomin. Myndigheterna behöver också vara
flexibla och familjevänliga arbetsgivare som ger
möjligheter att kombinera arbete och fritid
oavsett kön.

40 http://www.jamstall.nu/verktygslada/gender-budgeting/. För ytterligare verktyg för jämställdhetsintegrering se http://www.jamstall.nu/
verktygslada/verktyg-a-o/.
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PRIORITERINGAR FÖR STOCKHOLM
Öka mäns deltagande i och nyttjande
av offentligt stöd till föräldrar

Öka kunskap och kännedom om fördelningen
av det obetalda hem- och omsorgsarbetet och
dess effekter

När det gäller könsfördelningen av det obetalda
hem- och omsorgsarbetet finns ingen tillförlitlig
data på länsnivå. Enligt data på riksnivå kan
dock konstateras att kvinnor och män i genom
snitt arbetar lika många timmar per dygn, men
män ägnar mer tid åt förvärvsarbete och

41 SCB och Länsstyrelsen Stockholm (2016) På tal om kvinnor och män
– Stockholms län 2016, s. 27.
42 LO (2017) Sveriges jämställdhetsbarometer 2017 – Tid, makt och pengar,
s. 28.
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Om mäns deltagande i och nyttjande av
offentligt stöd till föräldrar ökade, är det troligt
att män också skulle ta sig an en större del av
det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Att öka
mäns andel av ansvaret i föräldraskapet är
viktigt eftersom det är tätt sammankopplat med
flera av de andra delmålen. Uttaget av föräldra
ledighet påverkar exempelvis löneutvecklingen
och således möjligheterna att uppnå ekonomisk
jämställdhet. Dessutom hänger en hög arbets
belastning av obetalt och betalt arbete samman
med en ökad risk för sjukfrånvaro, och delmålet
om jämställd hälsa är således också relevant.
Kvinnor som nyligen fått sitt andra barn är
starkt överrepresenterade i sjukskrivnings
statistiken. Detta tyder på att fäders ansvar för
omsorg bör grundläggas tidigt i föräldraskapet,
bland annat genom att se till att information och
föräldrastöd riktas till alla föräldrar med
utgångspunkt i deras förutsättningar.

F

Kvinnor och män använder fortfarande föräldra
försäkringen i olika stor utsträckning. Under
2016 tog männen i Stockholms län ut betydligt
färre föräldraledighetsdagar än vad kvinnorna
gjorde – endast 28 procent – och bara 38 procent
av VAB-dagarna.41 Förutom kön är utbildning
och inkomstnivå viktiga faktorer som påverkar
hur fördelningen av föräldrapenningen ser ut.
Dessutom påverkas den ena förälderns uttag av
dagar även av den andra förälderns utbildnings
nivå och inkomst.42

kvinnor ägnar mer tid åt hemarbete.43 Det bör
dock tilläggas att den senaste av dessa under
sökningar gjordes 2010 och att det inte är
möjligt att bedöma utvecklingen sedan dess,
även om indikationer kan fås genom exempelvis
fördelningen av föräldraförsäkringen. Detta
försvårar uppföljningen av delmålet och visar på
ett behov av ytterligare kunskap på området.
Ökad kunskap om fördelningen av den del av
det obetalda hem- och omsorgsarbetet som är
mindre synligt i offentlig statistik, är en förut
sättning för att kunna utjämna de skillnader
som finns. Ökad kännedom om könsskillnader
na skulle kunna leda till nya insatser som kan
verka för att utjämna arbetsbördan och frigöra
kvinnor till att ägna mer tid åt förvärvsarbete,
deltagande i demokratiska processer och överlag

43 SCB (2010) Tidsanvändningsundersökning. Genomsnittlig tids
användning för personer i åldern 20–64 år.
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För att alla
oavsett kön ska kunna
delta i förvärvsarbete
krävs att det finns tillgång
till barnomsorg när
föräldrarna faktiskt
arbetar.

För att alla oavsett kön ska kunna delta i för
värvsarbete krävs att det finns tillgång till barn
omsorg när föräldrarna faktiskt arbetar. Många
kvinnor och män i arbetaryrken anger dock att
barnomsorgen inte är öppen när de arbetar.45
I en nationell undersökning svarar 22 procent av
arbetarkvinnorna och 20 procent av arbetar
männen att barnomsorgen sällan eller aldrig är
öppen när de arbetar. I första hand efterfrågas
barnomsorg på kvällar och helger, därefter
tidiga morgnar och natt.
De senaste decennierna har dessutom anhörig
omsorgen ökat. Den största gruppen av de som
ger anhörigomsorg är döttrar till lågutbildade
äldre, en grupp som dock är ojämnt fördelad
över länet. Denna grupps möjligheter till ekono
misk självständighet genom betalt arbete är
sämre än övriga gruppers och har dessutom
försämrats under de senaste 20 åren.46
Skillnader i användning av både barn- och
äldreomsorg kan i vissa fall eventuellt förklaras
av olika kännedom om systemet samt olika tillit
och förtroende för hur det fungerar, vilket i så
fall visar på behovet av samordnade
informationsinsatser.

Offentlig omsorg såsom förskola och äldreom
sorg har stor betydelse för kvinnors möjligheter
att delta i arbetskraften. Användningen av dessa
tjänster varierar dock mycket inom länet. 2015
hade 92 procent av 1–5-åringarna i Danderyd en
förskoleplats jämfört med 80 procent av barnen
i Sollentuna, Solna och Sundbyberg. I Sollen
tuna har 85 procent av 6–12-åringarna en
fritidshemsplats. Det kan jämföras med 52
procent av barnen i Södertälje och Botkyrka.44

I ett arbete för att förbättra likvärdigheten i och
tilltron till den service som erbjuds är det viktigt
att tillämpa ett jämställdhetsperspektiv. Om de
inomregionala skillnaderna i användningen av
offentlig omsorg kunde utjämnas skulle också
bördan av det obetalda arbetet för många kvin
nor i Stockholms län minska, vilket skulle ut
göra ett steg närmre att uppnå målet om att
utjämna fördelningen av hem- och omsorgs
arbetet. Kvinnors möjlighet att förvärvsarbeta
måste tillgodoses i hela länet, i synnerhet efter
som möjligheten till förvärvsarbete är centralt
för att uppnå målet om ekonomisk jämställdhet.
Likvärdig service är också viktigt för att öka
den generella tilltron och delaktigheten i demo
kratin, vilket därmed också kopplar priorite
ringen till delmålet om jämn fördelning av makt
och inflytande.

44 SCB och Länsstyrelsen Stockholm (2016) På tal om kvinnor och män
– Stockholms län 2016, s. 28.

45 LO (2017) Sveriges jämställdhetsbarometer 2017 – Tid, makt och pengar,
s. 40ff.
46 Regeringen (2016) Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en
jämställd framtid. Regeringens skrivelse 2016/17:10, s. 79.

verka på arenor där män idag är överrepresen
terade. På så vis är prioriteringen kopplad till
delmålen om ekonomisk jämställdhet och om
jämn fördelning av makt och inflytande.
Utjämna de inomregionala skillnaderna
i användning av offentlig omsorg
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5
JÄMSTÄLLD
HÄLSA
Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar
för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.

PROBLEMBESKRIVNING
Hälsa är en viktig förutsättning för att männ
iskor ska ha möjlighet att forma både sina egna
liv och det samhälle de lever i, till exempel
genom förvärvsarbete, utbildning eller del
tagande i demokratiska processer. Idag finns
tydliga skillnader mellan kvinnor och män, i
synnerhet när det gäller arbetsrelaterad ohälsa
och sjukfrånvaro, men också i form av de resur
ser som satsas på den vård som riktas specifikt
till kvinnor, samt det bemötande som ges och
den diagnosticering som görs inom hälso- och
sjukvården.
Normen att kvinnor bör ta ett större ansvar än
män för obetalt hem- och omsorgsarbete, sam
tidigt som de förvärvsarbetar, påverkar kvinnors
psykiska hälsa negativt. Dessutom påverkas
hälsan direkt av maktordningen mellan män och
kvinnor i sitt mest extrema uttryck i mäns våld
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mot kvinnor. Hälsoeffekter av destruktiva
normer finns även bland män, exempelvis
genom att mäns våld också drabbar män och
pojkar. Dagens maskulinitetsnormer kan också
bidra till att män missköter sin hälsa och låter
bli att söka vård och stöd, inte minst för psykisk
ohälsa. Normer kan också påverka vilken
service som erbjuds män respektive kvinnor
inom vård och omsorg.
För Stockholms län omfattar strategin därför
följande prioriteringar:
• Öka jämställdheten och jämlikheten i
hälso- och sjukvården.
• Utjämna olikheter mellan könen och
olika geografiska områden i länet när
det gäller hälsa.
• Förbättra den psykiska hälsan inom de
områden där könsskillnader är tydliga.
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OFFENTLIG SERVICE OCH
MYNDIGHETERNAS INTERNA ARBETE
Jämställd hälsa är relevant i nästan alla former
av offentlig service. Sektorer som berörs på ett
direkt sätt är exempelvis hälso- och sjukvården,
offentligt finansierad omsorg och andra stöd
funktioner som är relaterade till olika former av
funktionsnedsättningar. Likvärdiga hälso
främjande insatser ska erbjudas de som behöver
dem utan hänsyn till kön, något som kräver
tydliga strukturer och arbetssätt som motverkar
både omedvetna och medvetna fördomar. En
viktig del i arbetet för att uppnå delmålet är
folkhälsoarbetet, där ett exempel är det före
byggande arbetet mot alkohol, narkotika, dop
ning och tobak.
För att uppnå målet om jämställd hälsa kan
myndigheterna arbeta internt med kompetens
utveckling. Detta kan bland annat inkludera

kunskapshöjande insatser för att bli bättre på att
identifiera bakomliggande orsaker till psykisk
ohälsa (såsom våld i nära relation), insatser för
att öka medvetandet om inomregionala skillna
der i hälsa och levnadsvillkor samt analyser för
att upptäcka och kunna åtgärda omotiverade
könsskillnader inom vård och omsorg. Jäm
ställdhetsbudgetering är också en viktig del av
att tillämpa jämställdhetsintegrering i budgetar
betet. Det innebär att jämställdhetseffekterna av
organisationens arbete utvärderas, och att in
komster och utgifter planeras i syfte att främja
jämställdhet.47 Som arbetsgivare har myndighe
terna dessutom ett ansvar att säkerställa en god
arbetsmiljö och förebygga både fysisk och psy
kisk ohälsa bland de egna anställda.

47 http://www.jamstall.nu/verktygslada/gender-budgeting/. För ytter
ligare verktyg för jämställdhetsintegrering se http://www.jamstall.nu/
verktygslada/verktyg-a-o/.
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PRIORITERINGAR FÖR STOCKHOLM
Öka jämställdheten och jämlikheten
i hälso- och sjukvården

Både bemötande och valet av behandlingar
inom hälso- och sjukvården har visat sig variera
beroende på faktorer som patienternas kön,
etnicitet, funktionsförmåga, ålder, sexuella
läggning och könsidentitet.48 I regel får de med
starkare ställning, socioekonomiskt och utbild
ningsmässigt, också bättre vård. Inom Stock
holms län tyckte bara 49,9 procent att vården
gavs på lika villkor, i jämförelse med 54,8 pro
cent i riket.49
Könsskillnader i vårdtillgång finns inom en rad
olika områden. Nationellt sett har kvinnor exem
pelvis sämre tillgång till operation av grå starr
än män och för en rad olika typer av ländryggs
besvär gäller att kvinnor har mer smärta än män
innan de blir opererade. Kvinnor med Alzhei
mers sjukdom får tre timmar mindre hemtjänst i
veckan än män i samma situation. Vårdens
kunskap om bråck i ljumsken samt borrelia tycks
ofta utgå från en manlig norm som kan medföra
att kvinnor inte blir rätt diagnostiserade och inte
heller får adekvat behandling.50
Å andra sidan visar män med diabetes sämre
resultat för blodsocker och blodtryck än
kvinnor, och män med cancer i tjocktarmen
eller ändtarmen måste oftare opereras om än
kvinnor. En förklaring som har diskuterats är att
män avstår från att efterfråga vård eftersom det
inte passar med traditionella förställningar om
maskulinitet att försätta sig i den ställning av
beroende och underordning som patientrollen
innebär, och att män därför ofta får vård endast
i ett senare skede.
Det är i dagsläget något vanligare att de klago
mål som framförs på sjukvården gäller patienter
som är kvinnor och kvinnor rapporterar mer än
dubbelt så ofta som män att de blivit kränkta av
vården.51 En annan dimension som spelar in i
val av behandlingar är ålder. Vid en del sjuk
domar har äldre sämre tillgång till behandling
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48 Vårdguiden (2015) Långt kvar till jämlik vård. Se även SKL (2014) (O)
jämställdhet i hälsa och vård och Myndigheten för vård- och omsorganalys (2014) En mer jämlik vård är möjlig.
49 Vården i siffror (2017).
50 Sveriges kommuner och landsting (2014) (O)jämställdhet i hälsa och vård.
51 Ibid, s. 84f.

än yngre trots att det ofta inte är motiverat att ha
olika behandlingspolicyer för yngre och äldre
patienter. Det är också viktigt att alla, oavsett
kön, utifrån sina behov behandlas jämställt och
likvärdigt när det gäller resurser och insatser.
Det finns i dagens läge ett behov av satsningar
för att utveckla den vård som riktas specifikt till
kvinnor, bland annat inom förlossningsvården.
Ökad jämställdhet inom hälso- och sjukvården
är en nyckel till att uppnå jämställd hälsa. Om
osakliga åtskillnader upphörde skulle det få
direkta hälsoeffekter för folkhälsan. För indivi
den skulle risken för utebliven eller fel behand
ling minska. Vikten av att vård erbjuds på jäm
lika grunder gör också att prioriteringen hänger
samman med delmålet om jämn fördelning av
makt och inflytande och för tilltron till det
demokratiska systemet.
Utjämna olikheter mellan könen och olika
geografiska områden i länet när det gäller hälsa

I jämförelse med riket ligger Stockholms län
som helhet bra till både vad gäller folkhälsa och
sjukskrivningstal.52 Däremot finns stora inom
regionala skillnader i livsvillkor, levnadsvanor,
självskattad hälsa, hälsorelaterad livskvalitet
samt förväntad livslängd mellan olika områden
och grupper i länet. En betydande variation
mellan områden finns vad gäller andel med
eftergymnasial utbildning, andel utrikesfödda,
förvärvsintensitet, medianinkomst samt andel
barn som bor i hushåll med ekonomiskt bistånd.
I en undersökning från 2010 angav 26 procent
av kvinnorna och 24 procent av männen i Stock
holms län att deras allmänna hälsotillstånd var
”någorlunda”, ”dåligt” eller ”mycket dåligt”.53
Undersökningen visade dock på stora inom
regionala skillnader. En viktig orsak till detta är
skillnader i livsvillkor, såsom utbildningsnivå,
ekonomiska förutsättningar i form av förvärvs
frekvens och inkomstnivå, vilket har bäring på
både levnadsvanor och hälsa. Kvinnor i Nynäs
hamn har lägst förväntad livslängd i länet. Den
högsta förväntade livslängden bland kvinnor ses
i Danderyd, Lidingö, Vaxholm, Täby och
Sollent una. Man kan notera att skillnaden i
52 Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (2014) Livsvillkor,
levnadsvanor och hälsa i Stockholms län – Öppna jämförelser 2014.
53 Ibid, s. 60.
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förväntad återstående livslängd vid 30 års ålder
mellan personer med eftergymnasial och för
gymnasial utbildning är större i Stockholms län
än i riket som helhet, för män (6,9 år) och för
kvinnor (5,9 år).
Hälsoskillnaderna är dock inte bara stora mellan
kommuner, utan även inom dem. Ovan nämnda
undersökning visade på skillnader inom Stock
holms stad, där förekomsten av långvarig be
gränsande sjukdom, där kvinnor är över
representerade, var högst bland kvinnor i
Rinkeby-Kista och lägst bland kvinnor i Kungs
holmen, Östermalm och Bromma.54 Dessutom
växer en sjättedel av barnen i Rinkeby-Kista upp
i hushåll med ekonomiskt bistånd, vilket innebär
sämre ekonomiska förutsättningar för hälsa.
Kvinnor och män är heterogena grupper med
stora inbördes skillnader. Det är därför viktigt
att ett arbete för jämställd hälsa i hela länet har
ett intersektionellt perspektiv. För att uppnå
målet om jämställd hälsa för alla måste arbetet
nå alla delar av länet och anpassas till de varie
rande förhållanden som råder på olika platser.
Statistiken visar också att hälsomålet är tätt
sammankopplat med målen om jämställd utbild
ning och ekonomisk jämställdhet.
Förbättra den psykiska hälsan inom de
områden där könsskillnader är tydliga

Kvinnor är tydligt överrepresenterade när det
gäller arbetsskador i form av psykiska besvär.
Detta tros kunna bero på att fler kvinnor än män
arbetar skift, vilket även ökar risken för sömn
störningar, typ 2-diabetes, ryggbesvär, stroke
med mera. Dessutom har fler kvinnor än män
arbeten som innebär höga krav och låg kontroll
över arbetsuppgifterna (36 procent jämfört med
21 procent), och fler kvinnor än män upplever
höga psykologiska krav i arbetet. Detta inne
fattar bland annat att arbetet nästan hela tiden
kräver uppmärksamhet och koncentration (49
procent jämfört med 38 procent) och att arbetet
ofta försätter dem i känslomässigt svåra situa
tioner (20 procent jämfört med 9 procent). Höga
psykologiska krav ökar risken för utbrändhet,
känslomässig utmattning och allmän psykisk
ohälsa.56 Personer i kontaktyrken har visat sig
vara särskilt utsatta.
Statistiken över psykisk ohälsa är dock svår
tolkad. När det gäller mäns hälsa är själva efter
frågan på vård en viktig fråga. Män söker vård
mer sällan än kvinnor. Men det finns också
indikationer på att män inte tas på allvar när de
väl söker vård för psykisk ohälsa. Det är idag
dubbelt så vanligt att män begår självmord.
Självmordsförsök, självskador och självmords
tankar är dock vanligare bland kvinnor, framför
allt i yngre åldersgrupper.57

Även om folkhälsan i Stockholmsregionen på
många sätt är bättre jämfört med riket så är
psykisk ohälsa och psykosocial stress över
representerat i storstäder och utgör ett ökande
hälsoproblem i länet. Depression och ångest har
ökat påtagligt i Stockholms län och 2015 fick
elva procent av de vuxna kvinnorna och fem
procent av männen en sådan diagnos (cirka
100 000 kvinnor respektive 40 000 män), jäm
fört med sex respektive tre procent år 2006.55
Man har också sett en stor ökning av kvinnors
sjukskrivning på grund av utmattningsdepres
sion i samband med återgång till arbetet efter
föräldraledighet, i synnerhet efter andra barnet.

Som en av de nya stora utmaningarna är fokus
på psykisk ohälsa viktigt för att kunna uppnå
jämställd hälsa. En förbättrad psykisk hälsa
inom de områden där könsskillnaderna är tyd
liga skulle ha stora effekter på hälsan totalt sett.
Det skulle kunna innebära färre sjukskrivningar
för psykisk ohälsa bland kvinnor och färre
självmord bland män. Såväl det stora ansvaret
för hem- och omsorgsarbete som arbetsmiljö
och arbetsf örhållanden i kvinnodominerade
sektorer har visat sig påverka den psykiska
hälsan negativt, varför insatser inom delmålen
som rör ekonomi, obetalt arbete och hälsa med
fördel skulle kunna koordineras.

54 Ibid, s. 82.
55 Stockholms läns landsting (2015), Folkhälsorapport 2015 – Folkhälsan i
Stockholms län, s. 6.

56 Arbetsmiljöverket (2016) Kvinnors och mäns arbetsvillkor – betydelsen
av organisatoriska faktorer och psykosocial arbetsmiljö för arbets- och
hälsorelaterade utfall. Kunskapssammanställning 2016:2.
57 Folkhälsorapport 2015 – Folkhälsan i Stockholms län, kap 9.
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6
MÄNS VÅLD MOT KVINNOR
SKA UPPHÖRA
Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma
rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

PROBLEMBESKRIVNING
Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt och
omfattande samhällsproblem som orsakar stort
fysiskt och psykiskt lidande för de drabbade.
Med mäns våld mot kvinnor avses alla former
av fysiskt och psykiskt, inklusive sexuellt, hot
och våld som riktas mot kvinnor och flickor.
Föreställningar om kön, makt och sexualitet har
en grundläggande betydelse för alla former av
mäns våld mot kvinnor. Mäns våld mot kvinnor
begränsar individens rörelse- och handlings
utrymme och är ett allvarligt hot mot både
vuxnas och barns hälsa. Därigenom påverkar
det även förutsättningarna för jämställd makt
och inflytande, ekonomi och utbildning. Våldet
innebär också stora samhällskostnader för
hälso- och sjukvården, rättsväsendet och social
försäkringar. Delmålet omfattar också mäns och
pojkars våldsutsatthet och kroppsliga integritet.
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Mäns våld mot kvinnor är den kanske tydligaste
manifestationen av en destruktiv könsmaktsord
ning. En koppling mellan våld och maskulinitets
normer såsom styrka, aggressivitet och makt
grundläggs i väldigt unga år.
För Stockholms län omfattar strategin därför
följande prioriteringar:
• Stärk det förebyggande arbetet för att
motverka mäns våld mot kvinnor.
• Stärk skyddet av våldsutsatta och öka
utrednings- och uppklarandegraden
av anmälningar om våld mot kvinnor
och barn.
• Öka offentligt anställdas kunskap och
handlingskraft för att förbättra upptäckten
av mäns våld mot kvinnor.
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OFFENTLIG SERVICE OCH
MYNDIGHETERNAS INTERNA ARBETE
Offentlig service som berörs av målet om att
mäns våld mot kvinnor ska upphöra är förutom
brottsbekämpning och lagförandet av våldsver
kare också skydd och vård av brottsoffer. I det
förebyggande arbetet är ytterligare former av
offentlig service och samverkan viktiga, i syn
nerhet i och med det normmedvetna arbete som
bedrivs i skolorna. Dessutom är flera myndig
heter involverade i att förebygga mäns våld mot
kvinnor genom att få fler personer i arbete och
studier, vilket utgör skyddsfaktorer. Internt
behöver myndigheterna säkra att personalen har
tillräcklig kunskap för att kunna fråga om och
känna igen tecken på våld, samt ha rutiner för
hur de ska hantera situationen när kvinnor be
rättar om våld. Det kan också röra sig om kom
petensutveckling för att kunna identifiera bak
omliggande orsaker till sjukskrivning, såsom i

långvariga psykiska diagnoser där våld ofta är
en faktor. Jämställdhetsbudgetering är också en
viktig del av att tillämpa jämställdhetsintegre
ring i budgetarbetet. Det innebär att jämställd
hetseffekterna av organisationens arbete ut
värderas, och att inkomster och utgifter planeras
i syfte att främja jämställdhet.58

PRIORITERINGAR FÖR STOCKHOLM
Stärk det förebyggande arbetet för att
motverka mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor är, förutom att vara ett
allvarligt brott, även ett stort folkhälsoproblem.
Kvinnor i Stockholms län löper störst risk att
drabbas av misshandelsbrott inomhus av en
bekant förövare, medan männen löper störst risk
att drabbas av misshandel utomhus av en obe
kant förövare.59 Omfattningen av våldet är svårt
58 http://www.jamstall.nu/verktygslada/gender-budgeting/. För ytterligare verktyg för jämställdhetsintegrering se http://www.jamstall.nu/
verktygslada/verktyg-a-o/.
59 SCB och Länsstyrelsen Stockholm (2016) På tal om kvinnor och män,
s. 54–55.
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att kartlägga, men i Brås nationella kartläggning
över brott i nära relationer uppgav 29,1 procent
av kvinnorna och 2,4 procent av männen som
blivit utsatta för grov misshandel att de uppsökt,
eller hade behövt uppsöka vård hos en läkare,
sjuksköterska eller tandläkare.60 Detta tyder på
att det är vanligare att kvinnor utsätts för grövre
våld som leder till behov av sjukvård eller annan
form av hjälp eller stödinsats. Vissa grupper är
också särskilt utsatta, såsom kvinnor med funk
tionsnedsättning eller kvinnor som har miss
bruks- och beroendeproblem.61
Våldet medför både akuta och långsiktiga kon
sekvenser för individen och höga kostnader för
samhället. Våld är ett område där konstruktio
nen av maskulinitet visat sig ha negativa effek
ter på folkhälsan. MUCF:s undersökningar visar
att pojkar upplever att omgivningen förväntar
sig att de ska vara manliga, och ett sätt att för
stärka den egna manligheten är genom att ta
avstånd från och nedvärdera det som anses
omanligt. En annan bakomliggande orsak till
pojkars våldsutövande är att de i högre grad än
flickor har konservativa värderingar om kön.
Risken att utöva våld är 2–3 gånger så stor för
unga män som instämmer i stereotypa uppfatt
ningar om könsroller och har en negativ inställ
ning till jämställdhet, jämfört med dem som inte
gör det.62
Att påverka normer om maskulinitet, så att de i
mindre utsträckning bygger på dominans, risk
tagande och våld, skulle leda till stora vinster
för folkhälsan och samhällsekonomin. Såväl
universell prevention riktad till personer som
ännu inte brukat våld som riktad prevention mot
personer som riskerar att återfalla i brott är
avgörande. Att förebygga mäns våld mot kvin
nor har tydliga kopplingar till flera av de andra
delmålen, framför allt till jämställd hälsa. Men
prioriteringen hänger också samman med del
målet jämställd utbildning, i och med det norm
förändrande arbete som behövs i skolorna.

60 Brottsförebyggande Rådet (2014) Brott i nära relationer En nationell
kartläggning Rapport 2014:8, s. 49.
61 Nationellt Centrum för Kvinnofrid (2013) Våld mot kvinnor med
funktionsnedsättning.
62 Ungdomsstyrelsen/MUCF (2013) Unga och våld, kap 4.
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Stärk skyddet av våldsutsatta och öka
utrednings- och uppklarandegraden av
anmälningar om våld mot kvinnor och barn

I länet finns knappt 300 platser i skyddat boende.
De flesta platserna erbjuds av icke vinstdrivande
organisationer. Dessa platser används också för
personer från kommuner utanför länet eftersom
mindre kommuner och mindre län har svårt att
själva tillhandahålla platser. I vissa fall vill inte
eller bör inte dessa personer återvända till sin
ursprungskommun när skyddsbehovet avtagit
och blir således kvar i Stockholm. Bristen på
bostäder med överkomliga hyror gör dock att
kvinnor och barn ofta tvingas att stanna på ett
skyddat boende längre än vad de behöver.
Boendena saknar också ofta en stabil finansi
ering från kommunernas sida. Långsiktig stabil
finansiering av de skyddade boendena är
emellertid nödvändigt för att kunna säkerställa
verksamheternas kvalitet.63 Dessutom saknar
nästan tre fjärdedelar av kommunerna i länet
rutiner för hantering av skyddade personupp
gifter vid handläggning och genomförande av
insatser, och få kommuner uppger att de har en
aktuell rutin för att säkra barns skolgång då de
befinner sig i skyddat boende.64
Anmälningar där kvinnor utsatts för våld i nära
relation eller där barn bevittnat eller utsatts för
våld utreds inte i tillräckligt stor utsträckning i
dagsläget. Detta leder till att kvinnor och barn
inte får den vård och de insatser som de har
behov av och rätt till.65 En större uppklarande
grad skulle förutom att ha ett starkt symbol
värde också bidra till att freda kvinnor och barn
från framtida våldshandlingar.
En ökande uppklarandegrad och ett kraftfullt
skyddssystem för brottsoffer är centralt, inte
bara för att se till att våldsutsatta kvinnor och
barn får sina mänskliga rättigheter tillgodo
sedda, men också för att samhället bör visa att
det står på brottsoffrets sida. För individen kan
ett stärkt skydd vara rent livsviktigt och fler

63 Länsstyrelsen Stockholm (2016b) Läget i länet – Bostadsmarknaden i
Stockholms län 2016, s. 25.
64 Sveriges kommuner och Landsting (2016) Öppna jämförelser: Jämställdhet – En grundläggande rättighet, s. 14.
65 Dragic. M (2016) Åtal ovanligt trots att fler kvinnor anmäler våld. Dagens
Nyheter.
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uppklarade fall kan ge fler individer upprät
telse. Frågan om skydd är starkt kopplat till
målet om jämn fördelning av makt och infly
tande. Denna prioritering kan delvis överlappa
med prioriteringen att stärka skyddet vid
försök att minska kvinnors inflytande. Utred
ning och uppklarande är avgörande för att alla
medborgare ska kunna känna tilltro till rätts
staten och det demokratiska systemet.
Öka offentligt anställdas kunskap och
handlingskraft för att förbättra upptäckten
av mäns våld mot kvinnor

Våldet medför både
akuta och långsiktiga
konsekvenser för individen
och höga kostnader
för samhället.

För att våld ska kunna upptäckas så tidigt som
möjligt behöver offentligt anställda ha tillräck
lig kunskap om våldsmönster och förekomst,
samt kunna identifiera tecken på våld. De
anställda måste dessutom ges de nödvändiga
verktygen för att kunna hantera situationer då
de misstänker att våld förekommit. Det är
också viktigt i det förebyggande arbetet där
flera typer av offentlig service har betydelse,
exempelvis utbildningssystemet.
När kommunerna i Stockholms län fick frågan
om inom vilka områden de såg de främsta
utmaningarna för det fortsatta arbetet med
jämställdhet svarade mer än hälften av kom
munerna ”Mäns våld mot kvinnor”.66 I samma
undersökning framkom även att kommunerna
har behov av utbildning inom våld i nära rela
tioner. Flera av de tillfrågade kommunerna
uttryckte ett intresse för webbutbildningar
inom detta område och/eller ekonomiskt stöd i
form av projektbidrag för att kunna vidareut
veckla sitt arbete för att minska mäns våld mot
kvinnor.
Om man uppnår målet att öka offentligt an
ställdas kunskap om mäns våld mot kvinnor
och deras handlingskraft när våld misstänks,
ökar också chanserna att stoppa våld i ett
tidigt skede. Detta har betydelse för en rad
andra områden, såsom för delmålet om
jämställd hälsa där både fysiska och psykiska
hälsovinster finns att göra.

66 Länsstyrelsen Stockholm (2016) Jämställdhet och mänskliga
rättigheter – nulägesbeskrivning av kommunernas arbete. Rapport
2016:17, s.16.
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