
 
 

 

Om aktören 

Jämställdhetsmyndighetens grunduppdrag enligt instruktionen (SFS 2017:937) är att arbeta 

med uppföljning, analys, samordning, kunskap och stöd i syfte att nå de 

jämställdhetspolitiska målen. Arbetet med grunduppdraget organiseras inom tre 

verksamhetsområden: följa och analysera utvecklingen mot de jämställdhetspolitiska 

målen, stödja aktörer i arbetet för jämställdhet och förebygga och bekämpa mäns våld mot 

kvinnor. 

Organisationens interna åtagande 

Enligt myndighetens strategiska plan ska myndigheten kontinuerligt diskutera och 

levandegöra den statliga värdegrunden och vad det innebär att vara statlig tjänsteman i ett 

demokratiskt samhälle. Vidare kommer myndigheten att arbeta med att bibehålla och 

utveckla goda förutsättningar för intern samverkan och dialog om verksamhetens mål och 

inriktning, exempelvis genom medskapande processer när det är relevant. 

Organisationens externa åtagande 

Jämställdhetsmyndigheten har i sitt grunduppdrag att följa samhällsutvecklingen i relation 

till det jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma 

samhället och sitt eget liv. I regleringsbrevet för 2019 har myndigheten i uppdrag att följa 

upp utvecklingen av det jämställdhetspolitiska delmålet En jämn fördelning av makt och 

inflytande. Uppdraget ska levereras till regeringen i januari 2021. Uppföljningen tar sin 

utgångpunkt i att det under 2021 är 100 år sedan kvinnor fick rösträtt och blev valbara till 

riksdagen. Rapporten kommer bland annat att fokusera på medborgerliga attityder till 

jämställdhet och stereotypa könsroller kring offentligt beslutsfattande, utvecklingen av 

jämställt aktivt medborgarskap och jämställdhet i politik och förvaltning i Sverige samt en 

internationell utblick på samma tema. Uppföljningen har som ambition att flytta fram 

positionerna i analysen av de könsmönster som dröjer sig kvar inom politiskt 

beslutsfattande i Sverige, bland annat att kvinnor fortfarande återfinns på högre 

beslutsfattande positioner i betydligt lägre grad än män. 

Med anledning av jubileet beslutade regeringen den 11 juni 2020 att uppdra åt 

Jämställdhetsmyndigheten att genomföra en förstudie om delaktighet och deltagande i den 

lokala demokratin som ska rapporteras 3 mars 2021. Syftet med uppdraget är att bidra med 

kunskap kring likheter och skillnader i kvinnors och mäns förutsättningar och möjligheter i 

områden med socioekonomiska utmaningar att delta i demokratiska processer och att utöva 

inflytande lokalt. Förstudien ska avse dels beslutsprocesser kopplade till den formella 



 
 

 

kommunala demokratin, dels mer informella processer i lokalsamhället. I regeringsbeslutet 

betonas behovet av fördjupad kunskap om likheter och skillnader i kvinnors och mäns 

förutsättningar för demokratiskt deltagande i demokratiska processer och att utöva 

inflytande lokalt. I förstudien genomförs en forskningsöversikt som syftar till att ska skapa 

en samlad bild av tillgänglig forskning och andra studier som kan beskriva 

problemområdets frågeställningar; en pilotundersökning i några bostadsområden; samt 

Kunskapsseminarium med en mångfald intressenter och aktörer för gemensam analys. 

Förstudien ska utmynna i en rapport som beskriver genomförande, preliminära resultat och 

slutsatser. Rapporten ska presentera förslag till hur en fördjupad och utvidgad studie kan 

utformas och genomföras. 

Organisationens kommunikativa åtagande 

Under 2021 kommer Jämställdhetsmyndigheten att kommunicera ovanstående uppdrag 

genom artiklar, pressaktiviteter och arrangemang. När uppdraget om att genomföra en 

förstudie om kvinnors och mäns delaktighet och deltagande i den lokala demokratin 

rapporteras i mars kommer myndigheten att genomföra ett publikt arrangemang som riktas 

till beslutsfattare, statliga myndigheter, kommuner och civilsamhälle. Fler arrangemang 

utifrån Demokratin 100 år kommer att genomföras under året vid olika mötesplatser och 

konferenser som Jämställdhetsmyndigheten medverkar i. Jämställdhetsmyndigheten 

samverkar gärna med kommittén Demokratin 100 år vid dessa arrangemang. 


