
Ett jämställt Kalmar län  

Regional strategi för att uppnå nationella 

jämställdhetsmål i Kalmar län 





Förord 

Tillsammans för ett jämställt län 

1. Inledning 

1 I Gender Gap index från 2017 kommer Sverige på femte plats och i Gender development index ligger Sverige på 14:de plats. Sverige är 
enligt European institute for Gender Equality Index 2017 bäst på jämställdhet i Europa. 
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/10/sverige-bast-i-eu-pa-jamstalldhet/ 
2 Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd, Regeringens skrivelse 2016/17:10 s. 8 ff  
Uttalande av jämställdhetsminister Åsa Regner (nov 2016) https://www.dn.se/nyheter/sverige/sverige-bast-pa-jamstalldhet-inom-eu/ 
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/feministisk-regering/jamstalldhet-en-del-av-losningen-pa-samhallsutmaningar/ 

https://www.dn.se/nyheter/sverige/sverige-bast-pa-jamstalldhet-inom-eu/


1.1 Jämställdhetsintegrering 

3 Makt, mål och myndighet – en effektivstyrning av jämställdhetspolitiken, SOU 2015:86 s. 329-344 
4 http://www.regeringen.se/regeringens-politik/feministisk-regering/jamstalldhet-en-del-av-losningen-pa-samhallsutmaningar/  
file:///C:/Users/730106-001/Downloads/jamstalldhet-ger-tillvaxt-slutversion.pdf s. 4-6 
5 Jämställdhetsintegrering: http://www.regeringen.se/regeringens-politik/jamstalldhet/jamstalldhetsintegrering/ 
6Jämställdhet i verksamhetsutveckling, red Kristina Lindholm kap 1, 2, 4 

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/feministisk-regering/jamstalldhet-en-del-av-losningen-pa-samhallsutmaningar/
file:///C:/Users/730106-001/Downloads/jamstalldhet-ger-tillvaxt-slutversion.pdf


1.2 Strategi för ett jämställt Kalmar län 

7 https://www.genus.se/kunskap-om-genus/om-kon-och-genus/ 
8 http://www.jamstall.nu/fakta/intersektionalitet/ 
9 Utifrån landstingets, regionförbundets och länsstyrelsens gemensamma ambition att skapa en helhet kring riktningen av länets 
jämställdhetsarbete så har strategin tagit hänsyn till mål och strategier i både den Regionala utvecklingsstrategin 
(Regionförbundet), tillväxtstrategier samt Handlingsplan för landstingets folkhälsoarbete En god och jämlik hälsa för alla, Plan 

för jämställdhetsintegrering vid Linnéuniversitetet samt jämställdhetsmål i Agenda 2030.  

 





2. Mål och strategier för att nå ett 

jämställt Kalmar län 

Mål 1

Mål 
3

Mål 
2



Att sträva efter:   

 

• Jämnare könsfördelning på ledande positioner 
• Jämn könsfördelning i arbetsgrupper 
• Alla arbetsmöten sker utifrån ett kvalitativt jämställdhetsperspektiv  
• Synliggöra och motverka kvinnors utsatthet för trakasserier 
• Ett aktivt arbete för att synliggöra ojämställd resursfördelning 

 

Länsstyrelsen bidrar genom att: 

• Samverka med regionala aktörer för att utveckla metoder för jämställda möten, 
jämställt bemötande för spridning i länet 

• Erbjuda och utveckla befintliga nätverk med fokus på jämställdhetsfrågor  
• Erbjuda kompetenshöjande insatser och stöd till länets berörda aktörer 

10 Nulägesanalys Kalmar län 2017, Bilaga 1, Klimat att ätt växa i - regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 2030, Regionförbundet i 
Kalmar län s. 23 
11 http://www.ungidag.se/ 



 

Ekonomisk jämställdhet är ett fundament för ett jämställt Sverige och ett jämställt 
Kalmar län. Kvinnors inkomster är lägre än mäns inkomster oavsett medelvärde eller 
medianvärde, oavsett län och kommun. Kvinnors medelinkomst är 80 % av mäns 
inkomst, samt medianinkomst 79 % av mäns inkomst. Detta kan förklaras med 
traditionella normer kring föräldraledighet, vård av barn och anhöriga, traditionella 
normer kring vilka yrken och positioner män och kvinnor kan inneha, att kvinnor i 
högre grad arbetar deltid, att kvinnor med liknande arbetsuppgifter i samma bransch 
tjänar mindre än män med motsvarande kvalifikationer samt att kvinnor och män 
arbetar i olika branscher med olika förutsättningar för grundlön och löneutveckling. I 
Kalmar län är det fler kvinnor än män som upplever att det är svårt att få sin 
privatekonomi att gå ihop.12 

De största branscherna i länet, sett till antalet anställda, är vård och omsorg samt 
tillverkningsindustri. Då könsfördelningen inom dessa två dominerande branscher är 
obalanserad, leder det till att länets arbetsmarknad är mer könssegregerad än 

12 Nulägesanalys Kalmar län 2017, Bilaga 1, Klimat att ätt växa i - regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 2030, Regionförbundet i 
Kalmar län s. 58-63 

Mål 2



riksgenomsnittet.  Könssegregering visar sig också genom att män och kvinnor finns 
på olika positioner inom samma bransch. Båda leder till en sämre matchning av 
kompetens, vilket påverkar tillväxt och utveckling på regional och nationell nivå. I 
Sverige ökar andelen kvinnor i mansdominerade yrken men, motsvarande 
förflyttning av män till kvinnodominerade yrken sker inte. 13 

I Kalmar län finns även en ojämn könsfördelning mellan privat och offentlig sektor. 
Kvinnor dominerar generellt offentlig sektor och män privat sektor. Fler män än 
kvinnor startar företag och det finns tydliga könsmönster kopplat till bransch och 
storlek på företag. Den könssegregerade arbetsmarknaden reproducerar även 
stereotypa föreställningar kring kön, makt och utveckling och kan vara ett hinder för 
tillväxt, ekonomisk självständighet och fria yrkesval. 14 

Den generella arbetslösheten i länet ligger i nivå med riksgenomsnittet medan 
arbetslösheten bland utrikesfödda är högre i Kalmar län än i riksgenomsnittet, och 
högre bland utrikesfödda kvinnor än utrikesfödda män. Skillnaderna mellan andelen 
förvärvsarbetande utrikes- och inrikes födda samt utrikes- och inrikes födda män och 
kvinnor är stor i länet. 15 

 

Att sträva efter:   

 

• Jämställda förutsättningar för män och kvinnor när det gäller att starta och bedriva 
företag 

• Minska könssegregering på arbetsmarknaden 
• Samma villkor för kvinnor och män att kunna arbeta heltid samt erhålla likvärdig lön 

och därmed på sikt minska pensionsgapet mellan män och kvinnor 
• Förbättra förutsättningar för utrikes födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden 

 

Länsstyrelsen bidrar genom att: 

• Att tillsammans med Regionförbundet fortsätta utveckla samarbetet för ett jämställt 
näringsliv i Kalmar län 

• Erbjuda kompetenshöjande insatser  
• Utveckla och sprida metoder för kartläggning och fördelning av resurser  

13 Nulägesanalys Kalmar län 2017, Bilaga 1, Klimat att växa i - regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 2030, Regionförbundet i Kalmar 
län s. 18-23, 52-58 
http://www.regeringen.se/49baec/contentassets/493f55f72bdd47d088571941c632d201/jamstallt-arbete-organisatoriska-ramar-och-villkor-i-
arbetslivet-sou-201430 s. 14-18, 54-73 
14 Nulägesanalys Kalmar län 2017, Bilaga 1, Klimat att växa i - regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 2030, Regionförbundet i Kalmar 
län s. 18-24 
15 Nulägesanalys Kalmar län 2017, Bilaga 1, Klimat att ätt växa i - regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 2030, Regionförbundet i 
Kalmar län s.7, 18-24 

http://www.regeringen.se/49baec/contentassets/493f55f72bdd47d088571941c632d201/jamstallt-arbete-organisatoriska-ramar-och-villkor-i-arbetslivet-sou-201430
http://www.regeringen.se/49baec/contentassets/493f55f72bdd47d088571941c632d201/jamstallt-arbete-organisatoriska-ramar-och-villkor-i-arbetslivet-sou-201430


16 http://www.regeringen.se/49b719/contentassets/128cb1c062054e819f88f872a7bd7710/flickor-pojkar-individer---om-betydelsen-av-
jamstalldhet-for-kunskap-och-utveckling-i-skolan-sou-201099 s. 41-42, 89-98, 163 ff  
Nulägesanalys Kalmar län 2017, Bilaga 1, Klimat att ätt växa i - regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 2030, Regionförbundet i Kalmar 
län s. 52-58 
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http://www.regeringen.se/49b719/contentassets/128cb1c062054e819f88f872a7bd7710/flickor-pojkar-individer---om-betydelsen-av-jamstalldhet-for-kunskap-och-utveckling-i-skolan-sou-201099
http://www.regeringen.se/49b719/contentassets/128cb1c062054e819f88f872a7bd7710/flickor-pojkar-individer---om-betydelsen-av-jamstalldhet-for-kunskap-och-utveckling-i-skolan-sou-201099


 

Att sträva efter:     

 

• Ökad andel behöriga till gymnasiet (med särskilt fokus på pojkars måluppfyllelse) 
• Ökad andel fria studieval, det vill säga bidra till att fler otraditionella utbildningsval 

görs 
• Implementera normkritisk pedagogik i länets förskolor och skolor  
• Systematisk jämställdhetsintegrering i utbildningsväsendet i länet 
• Ökad kompetens kring skolans jämställdhetsuppdrag såsom skollag, 

maskulinitetsnormer, sexuella trakasserier, våld, normkritik och genusmedvetna 
pedagogiska metoder 

• Skapa ett kompetenscentrum i syfte att synlig- och tillgängliggöra expertkunskap 

Länsstyrelsen bidrar genom att: 

• Öka samverkan med Regionförbundet samt Linnéuniversitetet och andra 
utbildningsaktörer för att skapa ett kompetenscentrum  

• Erbjuda kompetenshöjande insatser kring våld, trakasserier, hbtq-frågor, normkritik 
och genusmedveten pedagogik 

• Erbjuda fortsatt nätverk för erfarenhetsutbyte riktat till förskola och skola kring 
läroplanens jämställdhetsuppdrag 

• Förstärka jämställdhetsarbetet för målgruppen nyanlända och ensamkommande barn 
genom att bland annat sprida metodmaterialet Jämställdhetsintegrering på 

stödboenden och HVB samt erfarenheter från olika kommunala verksamheter 

17 http://www.regeringen.se/49b719/contentassets/128cb1c062054e819f88f872a7bd7710/flickor-pojkar-individer---om-betydelsen-av-
jamstalldhet-for-kunskap-och-utveckling-i-skolan-sou-201099 s. 89-98, 163 ff 
18 Nulägesanalys Kalmar län 2017, Bilaga 1, Klimat att växa i - regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 2030, Regionförbundet i Kalmar 
län s. 11, 52-58 

http://www.regeringen.se/49b719/contentassets/128cb1c062054e819f88f872a7bd7710/flickor-pojkar-individer---om-betydelsen-av-jamstalldhet-for-kunskap-och-utveckling-i-skolan-sou-201099
http://www.regeringen.se/49b719/contentassets/128cb1c062054e819f88f872a7bd7710/flickor-pojkar-individer---om-betydelsen-av-jamstalldhet-for-kunskap-och-utveckling-i-skolan-sou-201099


19 Nulägesanalys Kalmar län 2017, Bilaga 1, Klimat att växa i - regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 2030, Regionförbundet i Kalmar 
län s. 18- 23 
Makt, mål och myndighet Regeringens skrivelse 2016/17:1 s. 61.  
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Att sträva efter:   

 
• Jämnare uttag av föräldraförsäkring 
• Skapa förutsättningar för att män i högre grad deltar i föräldrastödjande insatser 
• Öka medvetenhet och kunskap kring fördelar med delat föräldraskap 
• Att främja ett aktivt, systematiskt och jämställt föräldraskapsstödsprogram    

 

Länsstyrelsen bidrar genom att: 

• Samordna, stötta och inspirera kommuners arbete med föräldraskapsstödsprogram 
• I samverkan med andra regionala aktörer delta i nationella kampanjer kring jämställd 

föräldraförsäkring  
 
 

20 https://www.tco.se/publikationer2/2016/vem-jobbar-overtid-och-hur-mycket/  
http://www.inspsf.se/publicerat/Publikation+detaljvy/foraldrapenning_och_foraldraledighet_.cid4370 
21 https://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-
amne/Levnadsforhallanden/Jamstalldhet/Jamstalldhetsstatistik/12252/12259/Behallare-for-Press/406481/ 



22 Män och jämställdhet, Betänkande av utredningen om män och jämställdhet, SOU 2014:6 s. 213-236 
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Att sträva efter:         

 

• Att alla hälsofrämjande insatser som genomförs i länet har ett normkritiskt perspektiv 
• Ett förbättrat hälsotillstånd för ungdomar utifrån ett jämställdhetsperspektiv, med 

fokus på psykisk hälsa, suicid samt ANDT och HBTQ-frågor26 
• Att alla oavsett könsidentitet i länet kan utöva idrott på lika villkor 
• Att fritidsresurser fördelas jämställt 

Länsstyrelsen bidrar genom att: 

• Utveckla samverkansformer med Landstinget för att öka kompetens, samt sprida 
metoder kring sexuell och reproduktiv hälsa, hedersproblematik, våld, maskulinitet, 
HBTQ, genus och jämställdhet  

• Utveckla och sprida metoder för kartläggning och fördelning av resurser 
• Samverka med idrottsrörelsen i syfte att förstärka och stötta värdegrundsarbetet i 

lokala idrottsföreningar 

Gemensam analys och handlingsplan, Psykisk hälsa 2017, Länsgemensam ledning i samverkan s. 11, 20-23 
23 Män och jämställdhet, Betänkande av utredningen om män och jämställdhet, SOU 2014:6 s. 213-236 
Gemensam analys och handlingsplan, Psykisk hälsa 2017, Länsgemensam ledning i samverkan s. 11, 20-23 
Män och jämställdhet, Betänkande av utredningen om män och jämställdhet, SOU 2014:6 s. 213-236 
https://www.mucf.se/sites/default/files/publikationer_uploads/hbtq-halsa.pdf s. 7-13 
24 Män och jämställdhet, Betänkande av utredningen om män och jämställdhet, SOU 2014:6 s. 213-236 
Gemensam analys och handlingsplan, Psykisk hälsa 2017, Länsgemensam ledning i samverkan s. 11, 20-23 
25 https://www.mucf.se/sites/default/files/publikationer_uploads/fokus-14.pdf s. 9 ff 
26 Alkohol, narkotika, droger och tobak samt homo-, bi-, trans och queer 

https://www.mucf.se/sites/default/files/publikationer_uploads/hbtq-halsa.pdf
https://www.mucf.se/sites/default/files/publikationer_uploads/fokus-14.pdf


Av den kartläggning som Länsstyrelsen genomfört under våren 2017 i länets 12 kommuner 
och sju myndigheter samt kvinnojourer, framgår att en stor del av det arbete som bedrivs sker 
utan särskilda rutiner eller handlingsplaner. Det framgår också att insatserna varierar beroende 
på ledningens styrning samt ekonomiska-  och personella resurser.  
 
Vid de regelbundna möten som sker med länets kvinnofridsnätverk framkommer att aktörerna 
trots olika förutsättningar ändå till stor del löser de problem som de i sitt arbete möter när det 
gäller mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och 
människohandel. Det sistnämna uppfattas dock som svårast eftersom det är svårt att upptäcka, 
det är svårt att hitta lösningar på problemet samt kräver samarbete med exempelvis polis och 
åklagare. Det saknas även upparbetade samverkansformer mellan kommun, polis och 
landsting i flera kommuner.  
 
Kartläggningen visar att på många håll inom olika verksamheter pågår ett arbete för att 
förebygga och att arbeta med våldsutsatta och barn som bevittnat våld. Däremot saknas 
många gånger samverkansplaner, kartläggningar av förekomst av våld och uppföljningar av 
utfallet av insatser. Det framkommer att de bestämmelser som finns i Socialstyrelsens 
föreskrifter 2014:4 inte alltid följs, till exempel beträffande uppföljningar och kartläggningar.  
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Av Brottsförebyggande rådets statistik från 2016 framgår att sex av länets 12 
kommuner har en högre andel anmälda brott rörande grov kvinnofridskränkning än 
riket.  #metoo-rörelsen som startade under hösten 2017 visar att kvinnor, oavsett 
klass och ursprung, utsätts för könsrelaterade trakasserier och kränkningar, samt att 
trakasserierna osynliggjorts, bagatelliserats och normaliserats. Vilket inneburit att 
inga (otillräckliga) åtgärder vidtagits. I Friends nätrapport 2017 framkommer bland 
annat att var femte tjej mellan 10–16 år blivit utsatt för sexuella trakasserier. Det 
finns i samband med detta ingen anledning att tro att förekomsten av ovanstående 
inte förekommer även i Kalmar län.27 

Könsrelaterade kränkningar, sexuella trakasserier och könsmobbning är normaliserat 
på svenska arbetsplatser. 2015 skärptes arbetsgivares skyldigheter att ha ett 
systematiskt arbetsmiljöarbete inklusive organisatorisk och social arbetsmiljö, även 
diskrimineringslagen synliggör arbetsgivarens skyldigheter. Det innebär att alla 
arbetsgivare i länet bör ha ett förebyggande arbete kring, normer, yrkesetik och 
värdegrund som motverkar sexuella trakasserier och könskränkningar. 28 

 

Att sträva efter:   

 

• Ett län fritt från våld 
• Att förebygga mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och barn som bevittnar 

våld 
• Främja upptäckt av våld för att kunna bedöma risker för ytterligare våld mot särskilt 

utsatta grupper och barn 
• Förbättrad kompetens och kunskap om behandlingsmetoder för våldsutövare 
• Använda rutiner för att uppmärksamma och synliggöra våld i handläggarnas möten 

med berörda personer 
• Effektivare brottsbekämpning mot våld i nära relationer  
• Motverka normalisering av hot och våld mot kvinnor och flickor 
• Att arbetsplatser är fria från sexism och våld 
• Att alla berörda aktörer i länet har genomgått webbkurserna ”Om våld”, 

”Hedersrelaterat våld och förtryck” samt ”Prostitution och människohandel för 
sexuella ändamål” 

• Att män i högre grad deltar i jämställdhetsfrämjande insatser 
 

Länsstyrelsen bidrar genom att: 

• 

27 Friends rapport https://friends.se/2017/04/27/friends-natrapport-2017-vanligt-att-unga-tjejer-utsatts-for-sexuella-trakasserier-pa-natet/ 
Brottsförebyggande rådet/våld i nära relationer, https://www.bra.se/brott-och-statistik/statistik-utifran-brottstyper/vald-i-nara-relationer.html 
Brottsförebyggande rådet/Sexualbrott, https://www.bra.se/brott-och-statistik/statistik-utifran-brottstyper/valdtakt-och-sexualbrott.html 
28 http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/diskrimineringslag-2008567_sfs-2008-567 
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/bocker/den-organisatoriska-och-sociala-arbetsmiljon-viktiga-pusselbitar-i-en-god-
arbetsmiljo-vagledning-h457.pdf 
29 Bilaga 1 och 1.1 

https://friends.se/2017/04/27/friends-natrapport-2017-vanligt-att-unga-tjejer-utsatts-for-sexuella-trakasserier-pa-natet/
https://www.bra.se/brott-och-statistik/statistik-utifran-brottstyper/vald-i-nara-relationer.html
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/diskrimineringslag-2008567_sfs-2008-567
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/bocker/den-organisatoriska-och-sociala-arbetsmiljon-viktiga-pusselbitar-i-en-god-arbetsmiljo-vagledning-h457.pdf
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/bocker/den-organisatoriska-och-sociala-arbetsmiljon-viktiga-pusselbitar-i-en-god-arbetsmiljo-vagledning-h457.pdf


• 

• 

• 
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Att sträva efter:  
 

• Länsövergripande lägesanalyser som gör det möjligt att synliggöra och följa länets 
utveckling och effekter av insatser  

• Att varje aktör har handlingsplan för ett systematiskt och effektfullt 
jämställdhetsarbete 

• Ökad kompetens för att genomföra kartläggningar, könskonsekvensanalyser samt 
jämställdhetsintegrering som metodik 

• Ökat genomslag för samtliga jämställdhetsfrågor i beslutande forum 
• Ökad samverkan med Landstinget och Regionförbundet genom länsgemensam 

ledning, utvecklingsledare, jämlikhetskommissionen och länets integrationsråd  

Länsstyrelsen bidrar genom att: 

• Erbjuda stöd i form av exempelvis verktyg, kompetensutveckling och 
processhandledning till aktörer som är anslutna till strategin exempelvis att ta fram 
handlingsplaner och integrera HBTQ-frågor 

• Skapa en digital plattform för informationsspridning, erfarenhetsutbyte och 
kunskapsutveckling  

• Utveckla en organisationsstruktur för de nätverk som kopplas till jämställdhetsarbetet 
• Tillsammans med Regionförbundet systematiskt sprida målgruppsanpassad kunskap 

om jämställdhetsintegrering  
• Erbjuda kompetenshöjande insatser via bland annat Prideveckan, konferenser och 

nätverk utifrån aktuella frågor 
• Aktualisera jämställdhetsfrågor för bland annat kommun-, social- och skolchefer i 

länet  

       

3.  Avslutning 




