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Jämställdhetsplan 2016-2018 för Järfälla kommun 

 
Inledning 
 

Jämställdhet är tillsammans med mångfald ett av fokusområdena i Järfälla kommuns 

Personalpolicy
1
. Genom att ta tillvara olika bakgrunder, erfarenheter och kompeten-

ser kan vi få den bästa verksamheten.  

 

Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha lika rättigheter och möjligheter 

inom livets alla områden.  

 

Diskrimineringslagen (2008:567) har till ändamål att motverka diskriminering och 

främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön
2
. Diskrimineringslagen fastslår att 

alla arbetsgivare ska bedriva ett aktivt och målinriktat jämställdhetsarbete och att 

samverka med medarbetarna om aktiva åtgärder. Alla arbetsgivare med 25 eller fler 

anställda ska upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete vart tredje år.  

 

Denna jämställdhetsplan gäller för perioden 1 januari 2016 till och med 31 december 

2018. Planen kommer att uppdateras en gång per år med aktuella siffror från JÄMIX 

(beskrivning s.2). Varje förvaltning ska utifrån den här jämställdhetsplanen ta fram 

egna handlingsplaner med aktiva åtgärder som ska följas upp årligen. Jämställdhets-

planen berör endast diskrimineringsgrunden kön, men avsikten är att Järfälla kom-

mun framöver ska integrera arbetet med jämställdhet och mångfald, bland annat ge-

nom att från och med 2019 upprätta en gemensam jämställdhet- och mångfaldsplan. 

 

 
Bakgrund 
 

En kartläggning av arbetsplatserna i Järfälla kommun har genomförts ur ett jäm-

ställdhetsperspektiv bland annat genom att samtliga medarbetare bjöds in till att be-

svara en enkät i maj 2015. Syftet med enkäten var att fånga upp stämningar och åsik-

ter om jämställdheten på arbetsplatserna och att synliggöra de anställdas behov av 

och önskemål om jämställdhetsåtgärder.  Enkäten berörde områdena arbetsförhållan-

den, föräldraskap och trakasserier. 

 

En kartläggning har även genomförts gällande 2014 års löner i syfte att undersöka 

om det finns strukturella brister i kommunens lönebildning som gör att det blir osak-

liga skillnader i kvinnors och mäns löne- och anställningsvillkor. 

 

   
1
 Personalpolicy 2016-2019. 

 
2 
kön är en av diskrimineringsgrunderna tillsammans med könsövergripande identitet eller uttryck, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och 

ålder. 
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Järfälla kommun använder sig även av Nyckeltalsinstitutets jämställdhetsindex, 

JÄMIX. Genom nio nyckeltal visar JÄMIX hur jämställdheten ser ut i organisationen 

och möjliggör även en jämförelse med andra medverkande organisationer. De nio 

nyckeltalen som ingår är: 

 

1. Yrkesgrupper 6. Föräldradagar 

2. Högsta ledningsgrupp 7. Heltidstjänster 

3. Karriärmöjligheter 8. Tillsvidaresanställning 

4. Lönenivåer 9. Aktivt jämställdhetsarbete 

5. Långtidsjukfrånvaro 

 

2015 års mätning baseras på 164 organisationer med 564 000 medarbetare. De med-

verkande organisationerna är från såväl privat som från offentlig sektor. 
 

Poängen för varje nyckeltal summeras till ett JÄMIX. Varje nyckeltal kan ge som 

lägst 1 poäng och som högst 20 poäng. Maximal JÄMIX-poäng är därmed 180 po-

äng. Ju högre JÄMIX-poäng, desto bättre bedöms jämställdheten vara i organisation-

en. 

 

Resultat JÄMIX 

 

Järfälla kommun har i mätningen av 2015 års JÄMIX fått ett totalt resultat på 115 

(2014: 102). Medianvärdet för samtliga deltagande kommuner är 105 och för samt-

liga deltagande organisationer 117. Högsta uppmätta värde är 147 poäng. En generell 

målsättning är att Järfälla kommuns totala JÄMIX-resultat ska öka kontinuerligt. 

 

           
 

Figur 1. JÄMIX för Järfälla kommun i jämförelse med föregående år (2014). Ju 

högre poäng, eller ju längre ut i spindeldiagrammet, desto bättre jämställdhet. Ett 

högt värde på t.ex. lön betyder inte att organisationen har ”höga löner” utan att lö-

nerna är lika mellan män och kvinnor. 
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Jämställdhetsplanens struktur 
Jämställdhetsplanens struktur är baserad på de nio olika nyckeltalen i JÄMIX samt 

området trakasserier och kränkande särbehandling. Till de olika områdena identifie-

ras fakta/nuläge, mål, åtgärder, vem/vilka som är ansvariga samt hur målet/åtgärden 

ska följas upp. Varje område svarar mot särskilda paragrafer i Diskrimineringslagen 

och området trakasserier och kränkande särbehandling även mot AFS 2015:4. 

 

 

1. Yrkesgrupper 
Jämställda yrkesgrupper har en könsfördelning mellan 40-60%. 

 

7-9§§ Diskrimineringslagen. Arbetsgivare ska sträva efter en jämnare könsfördel-

ning genom rekrytering, kompetensutveckling och intern rörlighet. 
 

Fakta/nuläge 
 

Av Järfälla kommuns 29 olika yrkesgrupper har 4 stycken (14%) en könsfördelning 

där inget kön har mindre än 40% av de anställda i yrkesgruppen. Genomsnittet för 

samtliga deltagande kommuner är 13% och genomsnittet för samtliga organisationer 

är 16%. Ju högre värde desto högre andel jämställda yrkesgrupper. 

 

Mål Åtgärder Ansvarig Uppföljning 
Målsättningen är att 

antalet yrkesgrupper 

med 40-60 fördel-

ning kontinuerligt 

ska öka. 

 

Medvetenhet vid 

rekrytering, följa 

FAIR rekryterings-

process. Uppmuntra 

sökande av det un-

derrepresenterade 

könet i våra rekryte-

ringsannonser. 

Samtliga chefer. 

 

 

Årlig rapport från 

JÄMIX redovisas i 

ledningsgruppen 

samt CSG. 

 Utbildning i FAIR 

efter behov. 

Personalavdelningen Åtgärd inventeras av 

Personalavdelningen. 

 

 

2. Högsta ledningsgrupp 
En jämställd ledningsgrupp har en könsfördelning mellan 40-60%. 

 

7-9§§ Diskrimineringslagen. Arbetsgivare ska sträva efter en jämnare könsfördel-

ning genom rekrytering, kompetensutveckling och intern rörlighet. 

 

Fakta/nuläge 
 

Den högsta ledningsgruppen bestod 2015 av 6 kvinnor och 6 män och är därmed att 

betrakta som jämställd. JÄMIX-värde för Järfälla kommun är 50% (andel kvinnor) 

och genomsnittet för samtliga deltagande kommuner är 55%. 

 

Mål Åtgärder Ansvarig Uppföljning 
Bibehålla en jäm-

ställd ledningsgrupp. 

Medvetenhet vid 

rekrytering, följa 

FAIR-process. 

Kommundirektör. Årlig rapport från 

JÄMIX rapporteras 

till ledningsgruppen 

samt CSG. 
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3. Karriärmöjligheter 
Jämställda karriärmöjligheter innebär att andelen chefer som är kvinnor respektive 

män speglar andelen anställda som är kvinnor/män. 

 

7-9§§ Diskrimineringslagen. Arbetsgivare ska sträva efter en jämnare könsfördel-

ning genom rekrytering, kompetensutveckling och intern rörlighet. 
 

Fakta/nuläge 
 

 Kvinnor Män Totalt 

Antal anställda 3186 977 4163 

Antal chefer
1 

170 73 243 

Antal internt rekry-

terade chefer
1
 de 

två senaste åren 

 

6 

 

2 

 

8 

Antal externt re-

kryterade chefer
1
 

de senaste två åren 

 

14 

 

3 

 

17 

 
1 

AID-kod: A, B, C eller L. 

 

I Järfälla kommun är 70% av cheferna kvinnor. Andel kvinnor som är anställda är 

77%. 

 

Järfälla kommuns JÄMIX-värde är 0,90 vilket betyder att kvinnor är underrepresen-

terade på chefspositioner. Vid värde 1,0 är det jämställt, då speglar fördelningen av 

chefer alla anställda. Vid värde över 1,0 är män underrepresenterade. Genomsnittet 

för samtliga deltagande kommuner är 0,89. 

 

 

Mål Åtgärder Ansvarig Uppföljning 
Målsättningen är att 

nå värdet 1,0. 

Medvetenhet vid 

rekrytering, följa 

FAIR-process.  

Samtliga chefer. Årlig rapport från 

JÄMIX rapporteras i 

ledningsgruppen 

samt CSG. 

 Översyn av befatt-

ningar med personal-

ansvar och deras 

titlar/AID-koder. 

Personalavdelningen Som ovan. 

 Medvetenhet vid 

urval till Ledarskaps-

akademin. Fördel-

ning av kvinnor och 

män bör spegla för-

delningen anställda 

kvinnor och män i 

respektive förvalt-

ning. 

Samtliga chefer samt 

Personalavdelningen. 

Åtgärd inventeras av 

Personalavdelningen. 
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4. Lönenivåer 
Jämställda löner innebär lika lön för kvinnor och män oberoende av arbetsuppgifter. 

 

10-11§§ Diskrimineringslagen. Arbetsgivaren ska kartlägga och analysera löneskill-

nader mellan kvinnor och män samt upprätta en handlingsplan för jämställda löner. 

 

Fakta/nuläge 
 

JÄMIX-värde för Järfälla kommun är -2%. Genomsnitt för samtliga deltagande 

kommuner är -5%. Om kvinnors och mäns medianlöner är lika är värdet 0% (0% 

skillnad). Ju mera minus desto lägre lön har kvinnor i genomsnitt i relation till män 

(oberoende av arbetsuppgift).  

 

En analys av lönerna i Järfälla kommun visar att skillnaderna i löner till stor del kan 

förklaras av att fördelningen av kvinnor och män bland chefer (karriärmöjligheter) 

och i de olika yrkesgrupperna inte fullt ut är jämställda. Därav kan ett högre JÄMIX-

värde uppnås gällande lönenivåer genom att målen för yrkesgrupper och karriärmöj-

ligheter uppnås. 

 

Mål Åtgärder Ansvarig Uppföljning 
Osakliga lö-

neskillnader 

ska inte före-

komma mellan 

kvinnor och 

män som arbe-

tar med likvär-

diga arbets-

uppgifter. Lö-

neskillnader får 

inte bero på 

faktorer som 

saknar tydlig 

koppling till 

den anställdes 

arbetsinsats 

och kompetens. 

Vartannat år ska en 

lönekartläggning ge-

nomföras och hand-

lingsplan för jäm-

ställda löner ska upp-

rättas. 

Personalavdelningen. Årlig rapport från 

JÄMIX samt resultat 

av lönekartläggning 

och handlingsplan för 

jämställda löner rap-

porteras till lednings-

gruppen samt CSG. 

 

 

 Se över lönebildnings-

processen samt upp-

rätta kommungemen-

samma lönekriterier. 

 

Personalavdelningen 

ansvarar för att se över 

lönebildningsprocessen 

och att upprätta 

kommungemensamma 

lönekriterier. 

 

Samtliga chefer ansva-

rar för att informera 

sina medarbetare om 

lönebildningsprocessen 

och lönekriterierna 

samt ansvarar för att 

dessa används vid 

lönesättning. 

Som ovan. 
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5. Långtidsjukfrånvaro 
Fördelning av långtidssjukfrånvaron mellan kvinnor och män. 

 

4§ Diskrimineringslagen. Arbetsgivaren ska genomföra sådana åtgärder som med 

hänsyn till arbetsgivarens resurser och omständigheterna i övrigt kan krävas för att 

arbetsförhållandena ska lämpa sig för både kvinnor och män. 

 

Fakta/nuläge 
 

Långtidssjukfrånvaron (från och med dag 15) är för kvinnor 4,1% och för män 1,7%. 

Kvinnor har 2,4 procentenheter mer långtidssjukfrånvaro än män. Genomsnittlig 

skillnad för samtliga deltagande kommuner är 3,1 procentenheter.  

 

Järfälla kommun följer upp JÄMIX i jämställdhetsplanen och uppmuntrar till extra 

fokus på kvinnors ohälsa, men målsättningen är att sjukfrånvaron ska sjunka för alla 

medarbetare oavsett kön. 

 

Mål Åtgärder Ansvarig Uppföljning 
Kvinnors sjukfrån-

varo ska minska. 

 

 

Kartlägga gruppen 

långtidssjuka förde-

lat på kvinnor och 

män och vid behov 

genomföra åtgärder. 

 

 

Personalavdelningen 

samt personalkonsul-

ter. 

 

 

Årlig rapport från 

JÄMIX redovisas i 

ledningsgruppen 

samt CSG. 

 

Personalavdelningen 

följer upp sjukfrån-

varon halvårsvis och 

rapporterar till led-

ningsgruppen samt 

personalkonsulter. 

 

 

6. Föräldradagar 
Fördelning av uttag av föräldradagar mellan kvinnor och män. 

 

5§ Diskrimineringslagen. Arbetsgivaren ska underlätta för både kvinnliga och man-

liga arbetstagare att förena förvärvsarbete och föräldraskap. 

 

Fakta/nuläge 
 

Männen som tar ut föräldradagar tar i genomsnitt ut 48 föräldradagar per år. Kvinnor 

som tar ut föräldradagar tar i genomsnitt ut 89 föräldradagar per år. Kvinnor tar där-

med ut 41 dagar mer än männen. Genomsnitt för samtliga deltagande kommuner är 

att kvinnor tar ut 53 dagar mer än männen. 

 

Anställda med barn har i jämställdhetsenkäten uppgett att de upplever att arbetsgiva-

ren bara till viss del förlägger möten på tider som gör det lätt att ta ansvar för barn 

samt att de inte har haft tillräcklig kontakt med arbetsgivaren under sin föräldrale-

dighet.  

 

Anställda som arbetar deltid har påtalat att de inte anser att arbetsgivaren fullt ut har 

anpassat arbetsuppgifter och/eller arbetsmängd fullt ut.  
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Mål Åtgärder Ansvarig Uppföljning 
Organisationskulturen 

ska uppmuntra till 

lika uttag av föräldra-

ledighet och därmed 

påvisa möjligheten 

till att förena arbetsliv 

och familjeliv. Jär-

fälla kommun ska 

vara en arbetsplats för 

alla perioder i livet. 

Arbete och föräldra-

skap ska gå att kom-

binera för både kvin-

nor och män. 

Revidera, åter-

implementera och 

tillämpa Järfälla 

kommuns föräld-

raplan. 

Personalavdelningen 

ansvarar för att revi-

dera föräldraplanen. 

 

Alla chefer ansvarar 

för att informera 

sina medarbetare om 

den nya föräldrapla-

nen, samt ansvarar 

för att den tillämpas. 

 

 

Årlig rapport från 

JÄMIX rapporteras till 

ledningsgruppen samt 

CSG. 

 

Frågor om föräldrapla-

nen i medarbetarunder-

sökning vartannat år. 

 

 

 

7. Heltidstjänster 
Fördelning av heltidstjänster mellan kvinnor och män. 

 

4§ Diskrimineringslagen. Arbetsgivaren ska genomföra sådana åtgärder som med 

hänsyn till arbetsgivarens resurser och omständigheterna i övrigt kan krävas för att 

arbetsförhållandena ska lämpa sig för både kvinnor och män. 

 

Fakta/nuläge 
 

77 % av kvinnorna och 83% av männen i Järfälla kommun har en heltidsanställning. 

Vårt JÄMIX-värde är -6%. Genomsnittet för samtliga deltagande kommuner är -8%. 

Ju högre negativ siffra desto fler män har heltidsanställning jämfört med kvinnor. 

 

Mål Åtgärder Ansvarig Uppföljning 
Kvinnor och män 

ska erbjudas heltids-

tjänstgöring i lika 

omfattning.  

 

Vid all rekrytering 

ska heltidstjänstgö-

ring erbjudas i möj-

ligaste mån. 

 

 

Alla chefer. Årlig rapport från 

JÄMIX rapporteras 

till ledningsgruppen 

samt CSG. 

 

Åtgärd inventeras av 

Personalavdelningen. 

 Önskemål från del-

tidsanställda om 

ökad sysselsätt-

ningsgrad ska om 

möjligt tillgodoses. 

Alla chefer. Åtgärd inventeras av 

Personalavdelningen. 

 

 

8. Tillsvidareanställning 
Fördelning av tillsvidaretjänster mellan kvinnor och män. 

 

4§ Diskrimineringslagen. Arbetsgivaren ska genomföra sådana åtgärder som med 

hänsyn till arbetsgivarens resurser och omständigheterna i övrigt kan krävas för att 

arbetsförhållandena ska lämpa sig för både kvinnor och män. 
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Fakta/nuläge 
 

Andelen tillsvidareanställda kvinnor är 90% och andel tillsvidareanställda män är 

84%. Vårt JÄMIX-värde är 6%. Genomsnittet för samtliga deltagande kommuner är 

5%. Om kvinnor och män har tillsvidareanställning i samma utsträckning är värdet 

0% (0% skillnad). Ju högre positiv siffra desto fler kvinnor har tillsvidareanställning 

jämfört med män. 

 

Mål Åtgärder Ansvarig Uppföljning 
Kvinnor och män 

ska erbjudas tillsvi-

dareanställning i lika 

stor omfattning. 

Vid all rekrytering 

ska tillsvidarean-

ställning erbjudas i 

möjligaste mån. 

Alla chefer. 

 

 

Årlig rapport från 

JÄMIX rapporteras 

till ledningsgruppen 

samt CSG. 

 

Åtgärd inventeras av 

Personalavdelningen. 

 
 
 
9. Aktivt jämställdhetsarbete 
Huruvida regelverket kring jämställdhetsarbete följs inom Järfälla kommun. Resultat 

baseras på självskattning enligt Nyckeltalsinstitutets checklista om jämställdhetsar-

bete. 
 

Fakta/nuläge 
 

JÄMIX-värde för Järfälla kommun är 19. Genomsnittet för samtliga deltagande 

kommuner är också 19 och högsta möjliga värde är 20.  

 

Mål Åtgärder Ansvarig Uppföljning 
Målsättning är att 

nå värde 20 genom 

att arbeta aktivt 

med jämställdhets-

frågor. 

 

Implementera Järfälla 

kommuns jämställdhets-

plan 2016-2018 och upp-

rätta lokala handlingspla-

ner på förvaltningarna. 

Handlingsplanerna ska 

följas upp en gång per år. 

Respektive förvalt-

ningschef är ytterst 

ansvarig för jäm-

ställdhetsarbetet 

och för att hand-

lingsplaner upprät-

tas och följs upp på 

förvaltningarna. 

 

Årlig rapport från 

JÄMIX rapporteras 

till ledningsgruppen 

samt CSG. 

 

Förvaltningarnas 

handlingsplaner ska 

diarieföras och ko-

pia ska skickas till 

Personalavdelning-

en. 

 Resultat från medarbe-

tarundersökningar ska 

undersökas utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv 

och åtgärdsplaner ska vid 

behov upprättas. 

Personalavdelning-

en 

 

 

Åtgärd inventeras 

av Personalavdel-

ningen. 

 Ett jämställdhetsperspek-

tiv ska finnas med vid de 

årliga fysiska skyddsron-

derna och åtgärdsplaner 

ska vid behov upprättas. 

Samtliga chefer Åtgärd inventeras 

av Personalavdel-

ningen. 
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 Ett jämställdhetsperspek-

tiv ska finnas med i be-

slut och beslutsprocesser. 

Exempelvis gällande val 

av medarbetare som 

medverkar i olika sam-

manhang och val av ex-

terna konsulter och före-

läsare. 

Samtliga chefer Åtgärd inventeras 

av Personalavdel-

ningen. 

 Personalstrateg tillsatt 

hösten 2015 för att arbeta 

med jämställdhet och 

mångfald. 

Personaldirektör - 

 

 

10. Trakasserier och kränkande särbehandling 
6§ Diskrimineringslagen. Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att förebygga och 

förhindra att någon arbetstagare utsätts för trakasserier eller repressalier som har 

samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning eller för 

sexuella trakasserier. 

 

13-14§ AFS 2015:4. Arbetsgivaren ska klargöra att kränkande särbehandling inte 

accepteras i verksamheten samt vidta åtgärder för att motverka förhållanden i ar-

betsmiljön som kan ge upphov till kränkande särbehandling. Arbetsgivaren ska se till 

att det finns rutiner för hur kränkande särbehandling hanteras och att rutinerna är 

kända för alla arbetstagare.  
 

Fakta/nuläge 
 

Järfälla kommun tar avstånd från alla typer av trakasserier. Trakasserier accepteras 

inte i något fall. Alla medarbetare har rätt att behandlas med respekt. 

 

Svaren i jämställdhetsenkäten visar att såväl kvinnor som män har upplevt att de har 

blivit utsatta för osynliggörande eller förlöjligande som de tror har med sitt kön att 

göra, en sexistisk eller könskränkande jargong, ovälkomna kommentarer eller oväl-

kommen uppmärksamhet som har med sitt utseende eller kön att göra. 

 

Flertalet medarbetare uppger att de inte känner till, eller bara till viss del känner till, 

kommunens handlingsplan rörande kränkande särbehandling, trakasserier och sexu-

ella trakasserier. 

 

Mål Åtgärder Ansvarig Uppföljning 
Alla anställda ska 

känna till kommu-

nens handlingsplan 

rörande kränkande 

särbehandling, 

trakasserier och 

sexuella trakasse-

rier. 

 

 

Revidera, åter-

implementera och 

tillämpa Järfälla 

kommuns hand-

lingsplan rörande 

kränkande särbe-

handling, trakasse-

rier och sexuella 

trakasserier. 

 

Personalavdelningen 

ansvarar för att revi-

dera Järfälla kom-

muns handlingsplan 

rörande kränkande 

särbehandling, tra-

kasserier och sexu-

ella trakasserier och 

att stödja cheferna 

med implemente-

Frågor om handlings-

plan rörande kränkande 

särbehandling, trakasse-

rier och sexuella trakas-

serier i medarbetarun-

dersökning årligen. 

 

 



  2016-06-13 10 (10) 

 

 

  

 ringen. 

 

Alla chefer ansvarar 

för att informera 

sina medarbetare om 

den nya handlings-

planen, samt ansva-

rar för att den till-

lämpas. 

Järfälla kommun 

har nolltolerans 

mot trakasserier 

och repressalier på 

grund av kön, et-

nisk tillhörighet, 

religion eller annan 

trosuppfattning, 

sexuella trakasse-

rier och kränkande 

särbehandling. 

Om det kommer till 

arbetsgivarens kän-

nedom att det finns 

problem som kan 

definieras som tra-

kasserier, repressa-

lier eller kränkande 

särbehandling ska 

dessa problem han-

teras omedelbart. 

Vilka konkreta 

åtgärder som bör 

vidtas beror på 

problemets natur. 

Alla chefer ansvarar 

för att omedelbart ta 

tag i alla former av 

trakasserier, repres-

salier eller krän-

kande särbehand-

lingar. 

Frågor om trakasserier, 

repressalier och krän-

kande särbehandling i 

medarbetarundersökning 

årligen. 

 

 


