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SAMMANFATTNING
Jämställdhetsmyndigheten (fortsättningsvis kallad myndigheten) fick i sitt
regleringsbrev för 2021 i fortsatt uppdrag att belysa och sprida kunskap om
Pekingplattformens syfte och sakområden. Plattformens koppling till FN:s
konvention om avskaffandet av all form av diskriminering av kvinnor
(CEDAW) och Agenda 2030 skulle också synliggöras, med fokus på
ekonomisk jämställdhet och mäns våld mot kvinnor, inklusive
hedersrelaterat våld och förtryck. I uppdraget ingick att genomföra
nationella aktiviteter inom ramen för FN:s femåriga initiativ Generation
Equality, samt aktiviteter särskilt riktade mot arbetsmarknadens parter och
civilsamhället, inklusive kvinnorörelsen med ett barn- och ungdomsfokus.
Nedan följer en sammanfattning av denna rapport.
•

•

•

•

•

•

•

Myndigheten ingick i den svenska delegationen till FN:s Kvinnokommissions
möte CSW65, det årliga möte inom kommissionen i FN:s ekonomiska och
sociala råd (ECOSOC) som bland annat följer upp Pekingplattformen.
Myndigheten deltog i Generation Equality Forum i Mexico City och Paris. Den
globala koalitionen för ekonomisk jämställdhet som Sverige är med och leder
lanserades vid forumet i Paris.
För att nå ut till näringslivet har myndigheten bland annat samarbetat med
Dagens Industri och deltog i ett panelsamtal under konferensen Di Business
50/50.
Myndigheten deltog i EU-kommissionens möte inom ramen för Plattformen
för Rättvis Omställning (Just Transition Mechanism) och föreläste om
jämställdhetsintegrering inom svenskt klimat- och energiarbete.
Under Orange Day genomförde myndigheten i samverkan med Göteborgs FNförening ett webbinarium med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck och
Agenda 2030, särskilt riktat mot studenter.
Myndigheten bidrog till att belysa Pekingplattformens sektion J, Kvinnor och
medier, genom stöd till The Global Media Monitoring Project (GMMP) 2020,
liksom dess svenska rapport Räkna med kvinnor 2020, inom ramen för det
första Pekinguppdraget. Såväl studien som rapporten lanserades i juli 2021 och
spreds i myndighetens kanaler.
Tillsammans med medieinstitutet Fojo genomfördes panelsamtal under
Bokmässan och MR-dagarna 2021 om kvinnliga journalisters utsatthet för hat
och hot och påföljande konsekvenser för demokratin.
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•

•

•

Jämställdhetsmyndigheten har medverkat i andra myndigheters internationella
utbildningsprogram (ITP:s) för svenska partnerländer inom
utvecklingssamarbetet, och belyst svenska erfarenheter av jämställdhetsarbete
inom ramen för Pekingplattformen, Agenda 2030, CEDAW och
Istanbulkonventionen.
Myndigheten har bidragit till Sveriges uppföljning och rapportering av Agenda
2030 genom myndighetsnätverket för Agenda 2030 som leds av SCB.
Rapporten Lämna ingen utanför - statistisk lägesbild av genomförandet av
Agenda 2030 i Sverige var del av Sveriges rapportering av Agendan.
Myndigheten deltog även i arbetsgruppen för det statistiska indikatorarbetet.
Myndigheten har under året fortsatt sprida podcasten Världens mest jämställda
land?, särskilt riktad mot unga, om prioriterade områden inom
Pekingplattformen och Agenda 2030. Podcasten togs fram under det första
Pekinguppdraget.
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ENGLISH SUMMARY
In its government appropriation directions for 2021, the Swedish Gender
Equality Agency (hereinafter referred to as the Agency) was tasked with
disseminating knowledge about the Beijing Platform for Action, its aim and
priority areas. This included links to the UN Convention on the Elimination
of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) and the 2030
Agenda, with a focus on economic equality and men's violence against
women, including honour-related violence and oppression. The assignment
included carrying out national activities within the framework of the UN's
five-year Generation Equality initiative, as well as activities specifically
aimed at the social partners and civil society, including the women's
movement with a child and youth focus. Below is a summary of this report.

•

•

•

•

•

•

The Agency was part of the Swedish delegation to the UN Commission on the
Status of Women (CSW65), the annual meeting of the UN Economic and
Social Council (ECOSOC), tasked among other things with overseeing the
Beijing Platform for Action.
The Agency participated in the Generation Equality Forums in Mexico City
and Paris. The global Coalition for Economic Justice of which Sweden is colead was launched at the Paris Forum.
In order to reach out to the private sector and social partners, the Agency
collaborated with Dagens Industri, Sweden's leading business daily newspaper,
and participated in a panel discussion during the conference Di Business 50/50.
The Agency attended the European Commission's meeting within the
framework of the Just Transition Mechanism and lectured on gender
mainstreaming in Swedish climate and energy transition.
The Agency, in collaboration with the Gothenburg UN Association,
commemorated Orange Day with a webinar focusing on honour-related
violence and oppression and the sustainable development goals, specifically
aimed at students.
The Agency contributed to highlighting the Beijing Platform for Actions's
Section J, Women and Media, by supporting The Global Media Monitoring
Project (GMMP) 2020, as well as its Swedish report: Count on Women 2020,
within the framework of the first Beijing assignment. Both the study and the
report were launched in July 2021 and spread through the Agency's channels.
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•

•

•

•

For the Book Fair and the Human Rights Days 2021, the Agency also
organised panel discussions together with the Fojo Media Institute, on the
vulnerability of female journalists to hatred and threats and subsequent
consequences for democracy.
The Agency participated in Sida-financed International Training Programmes
(ITPs) organised by other government entities, focusing on Swedish partner
countries in development cooperation, sharing Sweden's experiences of gender
equality work within the framework of the Beijing Platform for Action, the
2030 Agenda, CEDAW and the Istanbul Convention.
The Agency has contributed to Sweden's follow-up and reporting on the 2030
Agenda as part of the designated government network, led by Statistics
Sweden. The report Leave no one behind - Statistical Overview of the
Implementation of Agenda 2030 in Sweden was part of Sweden's official
report. The Agency also participated in the Statistical Indicator Work Working
Group.
Throughout the year, the Agency has continued the dissemination of the
podcast The World's Most Gender Equal Country?, which is aimed at young
people and covers priority areas within the Beijing Platform for Action and the
2030 Agenda. The podcast was produced during the previous assignment.
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1.

INLEDNING
Detta uppdrag är en fortsättning på myndighetens första Pekinguppdrag som löpte
under perioden 2019–2021. Flera aktiviteter som genomförts under året är därför
ett direkt resultat av initiativ som påbörjades under den första uppdragsperioden.
Därtill har myndigheten genomfört nya samarbeten och deltagit på nya arenor inom
ramen för detta specifika uppdrag. I och med förlängningen av det förra uppdraget
överlappade de båda Pekinguppdragen varandra under fyra månader.

BAKGRUND
Pekingdeklarationen om jämställdhet och dess handlingsplan Pekingplattformen
antogs vid FN:s fjärde kvinnokonferens i Peking 1995. Pekingplattformen brukar
kallas för den globala handlingsplanen för jämställdhet.
Pekingplattformen omfattar tolv fokusområden: feminisering av fattigdom; kvinnor
och utbildning; kvinnor och hälsa; våld mot kvinnor; väpnade konflikter och dess
konsekvenser för kvinnor; kvinnor och ekonomisk makt; kvinnors inflytande;
organisering av jämställdhetsarbete på nationell nivå; kvinnors åtnjutande av de
mänskliga rättigheterna; kvinnor och medier; kvinnor och miljö; samt flickors
situation.
Pekingplattformens ambitioner och sakområden genomförs idag i huvudsak inom
ramen för de globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030. Tillsammans
formar de båda ramverken sex områden som medlemsstaterna fokuserar på i sina
uppföljningsrapporter till FN:
•
•
•
•
•
•

Frihet från våld, stigma och stereotyper
Fattigdom och välbefinnande
Inkluderande ekonomier och anständigt arbete
Deltagande, ansvarsutkrävande och jämställda institutioner
Klimatarbete och miljömässig hållbarhet
Fredliga och inkluderande samhällen

UN Women:s femåriga initiativ Generation Equality initierades 2020 och samlar
stater, civilsamhällesorganisationer och näringslivet för att skapa reell förändring
och driva på jämställdhetsarbetet globalt. Arbetet genomförs genom sex så kallade
Action Coalitions. Sverige leder tillsammans med bland andra Mexiko, Spanien,
Sydafrika och Tyskland koalitionen för ekonomisk jämställdhet (Economic
Justice and Rights).
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GENOMFÖRANDE
Inom ramen för Pekinguppdraget har myndigheten strategiskt valt ut ett antal
sammanhang för deltagande och informationsspridning om Sveriges arbete utifrån
Pekingplattformens tolv områden och Agenda 2030.
För att få större genomslagskraft har uppdraget byggt på redan pågående aktiviteter
och analyser som Jämställdhetsmyndigheten har tagit fram, inte minst inom de av
uppdragsbeskrivningen prioriterade tematiska områdena. Uppdraget har
genomförts i samarbete mellan myndighetens olika avdelningar.
Då Coronapandemin fortfarande pågår har myndighetens aktiviteter främst skett
digitalt.
Insatserna har nått en bredd av olika målgrupper både nationellt och internationellt,
som tjänstepersoner och civilsamhällesaktörer, kommuner, regioner, lärosäten och
andra myndigheter, kvinnorörelsen, studenter, företrädare för näringslivet, samt
FN- och EU-organ liksom regeringsföreträdare. Genomförda aktiviteter redovisas
närmare i kapitel 2.

Avgränsningar
De i uppdraget utpekade prioriteringarna ekonomisk jämställdhet och mäns våld
mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck, har utgjort ramarna för
myndighetens aktiviteter kopplade till uppdraget. Därtill har insatser inom kvinnor
och medier samt jämställdhet kopplad till miljö och klimat genomförts, då dessa
lyftes som eftersatta områden i de regionala och globala 25-årsuppföljningarna av
Pekingplattformen 2020.

Samverkan
Jämställdhetsmyndigheten har samverkat med såväl andra myndigheter som
civilsamhällesorganisationer, arbetsmarknadens parter och internationella organ i
genomförandet av uppdraget. Samverkande aktörer inkluderar bland andra
AllBright Foundation, Arbetsförmedlingen, Dagens Industri, Europarådet, EUkommissionen, International Centre for Local Democracy (ICLD), Medieinstitutet
Fojo, OECD, Promundo, SCB, Sida, Skolverket, UNESCO, UN Women och
Världsbanken.
Då uppdraget omfattar ett barn- och ungdomsfokus har myndigheten också
samarbetat med myndigheter och organisationer som representerar eller möter
unga, som Göteborgs universitet, Plan International, RFSU och lokala FNföreningar.
Myndigheten har även flera pågående uppdrag och initiativ som arbetsgruppen för
Pekinguppdraget valt att samarbeta med, däribland uppdragen kopplade till
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Demokratin 100 år, Istanbulkonventionen, jämställdhetsintegrering i myndigheter
(JiM) och jämställdhetsintegrering i högskolor och universitet (JIHU), liksom
arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck och den fortsatta satsningen för att
belysa pojkars och mäns ansvar och deltagande i arbetet mot mäns våld mot
kvinnor.
Specifika samarbeten beskrivs närmare i aktivitetsredovisningen i kapitel 2.
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2.

UPPDRAGETS GENOMFÖRANDE
Nedan listas genomförda aktiviteter inom ramen för Pekingplattformens
sakområden, CEDAW och Agenda 2030. Aktiviteterna har genomförts i form av
expertstöd, kunskapsinhämtning, konferenser och seminarier, utbildningar, digitala
spridningsinsatser samt synergieffekter med andra uppdrag.

EXPERTSTÖD
Kvinnokommissionen - CSW65
Myndigheten ingick i den svenska delegationen till CSW65,
Kvinnokommissionens 65:e möte, för FN:s uppföljning av Pekingplattformen
2021. Huvudtemat, och därmed tema för förhandlingarna av kommissionens
slutsatser, var kvinnors fulla och effektiva deltagande och beslutsfattande i det
offentliga livet, liksom avskaffandet av våld, för att uppnå jämställdhet och alla
kvinnors och flickors egenmakt. Översynstema var kvinnors egenmakt och dess
koppling till hållbar utveckling (utifrån överenskomna slutsatser från CSW60).
Mötets slutsatser antogs med konsensus efter svåra och utdragna förhandlingar.
Jämställdhetsmyndigheten arrangerade och genomförde tre av Sveriges officiella
sidoevent under kvinnokommissionen i samverkan med Regeringskansliet. Dessa
genomfördes digitalt på grund av rådande pandemi.
Sverige, EU-kommissionen och UNESCO stod värd för sidoeventet ”Generating
Empowerment, empowering generations – rights and leadership through
comprehensive sexuality education” om sex- och samlevnadsundervisning, i vilket
även Skolverket, RFSU och Youth Harvest Organisation (Ghana) deltog. EU:s
kommissionär för jämställdhet höll öppningstal.
Sverige, Sydkorea, Världsbanken och OECD stod värd för ett högnivåevent med
titeln ”Generating empowerment, empowering generations – delivering on
women’s economic empowerment and rights”. Sveriges och Sydkoreas
jämställdhetsministrar, OECD:s generalsekreterare, European Women’s Lobby
ordförande, ordföranden för kommissionen för jämställda livsinkomster,
Världsbankens jämställdhetsdirektör samt AllBright Foundations CEO deltog.
Sverige, Montenegro, Europarådet och Promundo stod värd för sidoeventet
“Changing norms, promoting rights – the power and impact of conventions” om
Istanbulkonventionen. Statssekreteraren för Sveriges jämställdhetsminister,
Promundos grundare, GREVIO:s vice ordförande och Europarådets vice direktör
deltog.
Sidoeventen sågs av sammanlagt drygt 1 100 personer.
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Då myndighetens båda Pekinguppdrag överlappade varandra under denna period
återfinns en detaljerad rapportering av sidoeventen vid CSW65 i 2021 års rapport.

Uppföljning CEDAW
Myndigheten har bidragit med information och uppdateringar i relation till
Sveriges tionde periodiska rapport från 2019 inför Sveriges dialog med CEDAWkommittén i oktober 2021. Myndigheten ingick inte i delegationen men analyserar
kommitténs slutkommentarer i förhållande till Sveriges efterlevnad av
konventionen. Merparten av de event som genomförts inom ramen för
Pekinguppdraget har även belyst CEDAW i någon form.
Pekingplattformens koppling till CEDAW har även integrerats genomgående i
myndighetens övriga aktiviteter inom ramen för uppdraget.

Generation Equality
Myndigheten deltog i Generation Equality Forum i Mexico City och Paris. Båda
eventen genomfördes digitalt (förutom för ett begränsat antal högnivådeltagare).
Under Parisforumet lanserades de sex så kallade Action Coalitions inom ramen
för den globala accelerationsplanen för jämställdhet, som samlar medlemsstater,
FN, den privata sektorn, filantroper, kvinnorörelsen och ungdomsorganisationer.
Sverige leder tillsammans med bland annat Mexiko, Spanien, Sydafrika och
Tyskland koalitionen för ekonomisk jämställdhet (Economic Justice and Rights).
Koalitionens målområden omfattar att:
•
•
•
•

Öka kvinnors ekonomiska egenmakt genom jämställdhet i det obetalda hemoch omsorgsarbetet
Utöka anständiga arbetsvillkor och sysselsättning i formella och informella
ekonomier
Öka kvinnors tillgång till och kontroll över produktiva resurser
Främja inkluderande och rättvisa ekonomier

Myndigheten ingår tillsammans med Sida och Svenska institutet (Si) i den
arbetsgrupp som leds av enheten för global agenda (UD-GA FUP) vid
Utrikesdepartementet och Jämställdhetsenheten på Arbetsmarknadsdepartementet,
som bidrar med svenska prioriteringar inför utarbetandet av handlingsplanen för
Action Coalition on Economic Justice and Rights.
Då UN Women och övriga ledare inom koalitionen fortsatt arbetar med att ta
fram indikatorer och format för uppföljning har inga aktiviteter kunnat
genomföras inom ramen för koalitionens handlingsplan under 2021.
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KUNSKAPSINHÄMTNING
Räkna med kvinnor 2020
Inom ramen för det första Pekinguppdraget utgjorde myndigheten ett stöd i
Sveriges deltagande i studien Global Media Monitoring Project (GMMP) 2020 om
representation och könsstereotyper i nyhetsmedierna. Stödet har använts till
produktionen av Räkna med kvinnor 2020,1 en tryckt och digital rapport som
sammanfattar Sveriges resultat i GMMP 2020. En del av medlen har också använts
till att göra GMMP-datan tillgänglig via JMG:s öppna databas, kallad the GEM
Dataset.2 På så sätt finns jämförbara data för 1995–2020 tillgänglig för
medieforskare, studenter och en intresserad allmänhet.
Pandemin innebar en fördröjning av såväl 2020 års granskning som efterföljande
analys. Lanseringen av GMMP 2020 liksom den svenska rapporten skedde därav
först den 14 juli 2021. Rapporten har skickats till samtliga granskade medier,
landets medieutbildningar, samt delats ut vid myndighetens publika evenemang
under återstoden av 2021.
Resultaten indikerar att den manliga dominansen i det globala nyhetsflödet består. I
svenska nyhetsmedier har kvinnors representation däremot ökat med 7
procentenheter under fem år, vilket innebär att kvinnor numera utgör 38 procent av
de som syns och hörs i svenska nyhetskanaler. Samtidigt är ämnen och roller i
nyheterna fortfarande tydligt könssegregerade. En slutsats som drogs i Räkna med
kvinnor 2020 är således att fokus för de svenska nyhetsredaktionerna framåt bör
ligga på att beakta detta, då det får konsekvenser för könsstereotyper och en jämn
fördelning av makt och inflytande. Beslutsfattare uppmanas också att skapa
förutsättningar för insamling av könsuppdelad statistik även från medieområdet.

KONFERENSER OCH SEMINARIER
Samarbete med arbetsmarknadens parter
Myndigheten deltog i Di Business 50/50, en årlig konferens organiserad av Dagens
Industri med fokus på jämställdhet och mångfald inom näringslivet. Konferensen,
som hölls i oktober 2021, samlade paneldeltagare från bland andra AllBright,
Boston Consulting Group, Hand in Hand, Investor, Nasdaq, Nyckeltalsinstitutet,
Ownershift, Spotify, Storytel och Wallenberg Foundations.

1

Edström, Maria och Jacobsson, Josefine. Räkna med kvinnor 2020.

2

JMG, Göteborgs universitet. The GEM dataset.
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Myndigheten deltog i ett panelsamtal om hur den privata sektorn kan främja
jämställdhet och lyfte vikten av könsuppdelad statistik, uppföljning,
jämställdhetsintegrering och ett intersektionellt perspektiv. Myndigheten
synliggjorde även Pekingplattformen, CEDAW, Agenda 2030 och
diskrimineringslagen, liksom pandemins effekter för kvinnor och män kopplat till
lönearbete och det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Drygt 300 personer såg
livesändningen.
Myndigheten deltog också i EU-kommissionens möte inom ramen för Plattformen
för Rättvis Omställning (Just Transition Platform Meeting) genom ett panelsamtal
och en föreläsning. Panelen diskuterade forskning och erfarenheter av
jämställdhetsintegrering samt vikten av kvinnors deltagande i rättvis omställning.
Föreläsningen hade titeln “Gender dimension of just transition – Sweden’s
experience of gender mainstreaming in environment and climate change”.

Orange Day
I samarbete med Göteborgs lokala FN-förening arrangerades en föreläsning om
hedersrelaterat våld och förtryck som ett led i att uppmärksamma Orange Day,
FN:s dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. Föreläsningen berörde definitioner
och förståelseramar av hedersrelaterat våld och förtryck, knöt an till nationella och
internationella ramverk som Agenda 2030, CEDAW och Istanbulkonventionen och
gav en inblick i vilka målsättningar som Sverige och andra stater har anslutit sig
till. Eventet livesändes på Facebook och delades av ett tjugotal lokala FNföreningar runt om i landet. Publiken var nationell och bestod främst av
universitetsstudenter och medlemmar ur kvinnorörelsen. Totalt sågs arrangemanget
av omkring 300 personer.

Hat och hot mot kvinnor inom journalistiken
Hat och hot mot journalister är ett växande demokratiproblem. Både kvinnor och
män utsätts, men hat och hot som riktas mot kvinnor är ofta grövre och mer
personligt än det som riktas mot män vilket enligt forskningen leder till
självcensur.
För att belysa problemet med det könade näthatet inom journalistiken, hur det
organiseras, dess effekter samt hur beslutsfattare och myndigheter kan bemöta det,
initierade Jämställdhetsmyndigheten och medieinstitutet Fojo ett samarbete under
2021. Arbetet mynnade ut i två panelsamtal under Bokmässan3 och MR-dagarna.

3

Bokmässan. Panelsamtal anordnat av Fojo och Jämställdhetsmyndigheten. Hatet skrämmer till
tystnad – om kvinnliga journalisters utsatthet.
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Deltagarna utgjordes av representanter för medierna, akademin, Expo och
Polismyndigheten. Planeringen av samtalen genomfördes i samverkan med
uppdragen Demokratin 100 år samt uppdraget att sprida kunskap om
Istanbulkonventionen.

MR-dagarna
På MR-dagarna genomförde myndigheten även ett panelsamtal om unga kvinnors
villkor och utsatthet i politiken, där myndighetens rapport i ämnet presenterades. I
panelen medverkade förutom en myndighetsrepresentant, även unga kvinnliga
politiker samt Plan International som arbetar med ungdomar. Samtalet streamades
och har även spridits i myndighetens egna kanaler.

Internationella utbyten
Myndigheten valde strategiskt ut ett antal internationella konferenser för
medverkan under 2021 för att sprida svenska erfarenheter och därmed även koppla
an till Pekingplattformens sakområden och Agenda 2030:
Incentives for the development of childcare solutions for women’s labour force
participation, arrangerad av UN Women, amerikanska handelskammaren och
svenska ambassaden i Moldavien. Myndigheten ingick i en panel om
barnomsorgens roll för kvinnors deltagande på arbetsmarknaden. Myndigheten
presenterade Sveriges internationella åtaganden och jämställdhetspolitik på det
ekonomiska och arbetsmarknadspolitiska området.
Road to Parity: Women’s Participation in Public Life arrangerades inom ramen för
USA:s, Japans och Taiwans Global Training and Cooperation Framework.
Jämställdhetsmyndigheten ingick i en panel om kvinnors ekonomiska egenmakt
och jämställd representation.
Launch of the initiative Women’s Economic Empowerment: Areas for joint actions
in the Western Balkans var en högnivåkonferens och lansering av ett regionalt
initiativ inom ekonomisk jämställdhet i Västra Balkan, arrangerad av UNDP och
Ministry of Public Administration, Montenegro. Myndigheten ingick i panelen
Gender equality mechanism and strategic frameworks – experiences from Sweden.
Gender-based Hate, Threat and Harassment on the Internet, arrangerad av
Nordiska ministerrådets ordförandeland Finland inom områdena jämställdhet och
HBTQI. Myndighetens bidrag fokuserade på hat och hot mot demokratibärare i
Sverige, inom ramen för uppföljningen av delmål 1 samt Pekinguppdraget.
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UTBILDNINGAR
På samma sätt som internationella konferenser prioriterades medverkan i ett antal
av de större svenska statliga aktörernas internationella utbildningsprogram (ITP:s)
under 2021 för att sprida svenska erfarenheter.
Myndigheten har samarbetat med Arbetsförmedlingen, International Centre for
Local Democracy (ICLD) och Statistiska Centralbyrån (SCB) inom ramen för
deras ITP:s. Dessa riktar sig till svenska partnerländer inom utvecklingssamarbetet
och har deltagare från relevanta sektorer inom regeringar, MR-organisationer,
civilsamhället och fackföreningar. Myndigheten har i föreläsningarna kopplat an
till Pekingplattformens sakområden, CEDAW och Agenda 2030.

•
•
•
•
•

Arbetsförmedlingen: Gender equality, productive employment and decent
work in the context of Agenda 2030
ICLD: Gender Mainstreaming in Local Democracy
ICLD: Women’s Leadership and Political Participation
SCB: Gender and Statistics
SCB: Panelsamtal för ITP-deltagare samt alumni om jämställdhet kopplad till
Covid-19, tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och
organisationen MÄN.

DIGITAL SPRIDNING
Under 2021 fortsatte myndigheten att sprida podcasten Världens mest jämställda
land? som togs fram inom ramen för det första Pekinguppdraget. Spridningen har
delvis skett i form av riktad annonsering på Facebook och Instagram. Totalt
beräknas 65 000 personer från våra målgrupper, primärt kvinnor 28–44 år, ha nåtts
av podcastannonserna.
En detaljerad rapportering av podcastproduktionen återfinns i 2021 års rapport.
Utifrån de svenska resultaten i GMMP togs ett antal statistikposter för sociala
medier fram och spreds över tid. Dessa fick större genomslag
än genomsnittet av myndigheten poster och väckte mycket engagemang både i
form av både negativ och positiv kritik.
Myndigheten lanserade i januari 2022 en ny webbplats. Den kampanjsajt som togs
fram inom ramen för det första Pekinguppdraget har därmed införlivats i den
ordinarie webben.

SYNERGIEFFEKTER MED ANDRA UPPDRAG
Pekinguppdraget har kopplingar till Jämställdhetsmyndighetens internationella
expertstöd i olika processer, men även till andra regeringsuppdrag med
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internationell koppling på myndigheten. Några av de som varit relevanta under
uppdragstiden beskrivs nedan.

Agenda 2030
Myndigheten ingår i myndighetsnätverket för Agenda 2030 som leds av SCB och
deltog under 2021 i arbetsgruppen för den statistiska uppföljningen och
indikatorarbetet för agendan. Myndigheten har integrerat Agenda 2030 och de
globala målen i genomförda utbildningar, föreläsningar samt i analyser och
rapporter.
Myndigheten har även bidragit till Sveriges uppföljning och rapportering av
Agenda 2030, samt bidragit med expertstöd inom jämställdhet i framtagandet av
underlag för regeringens medverkan vid High-Level Political Forum vid FN där
SCB:s rapport Lämna ingen utanför - Statistisk lägesbild av genomförandet av
Agenda 2030 i Sverige lades fram.

Jämställdhetsintegrering
Naturvårdsverket hade under 2021 i uppdrag att i samarbete med bland andra
Jämställdhetsmyndigheten ta fram en strategi för jämställdhetsintegrering av
Sveriges genomförande av Parisavtalet. Förslag till strategi lämnades till
Miljödepartementet i september 2021. Myndighetens expertstöd projektleddes av
avdelningen för Stöd och Samordning och kopplades till JiM-stödet till klimatnära
myndigheter, med expertstöd från internationella samordnaren.
Jämställdhetsmyndigheten har spelat en aktiv roll i Sidas myndighetsnav för
svenska myndigheter som lanserades i mars 2021 för kapacitetsutveckling inom
utvecklingssamarbetet. Inom ramen för samarbetet har myndigheten bidragit med
expertkunskap kring jämställdhet och jämställdhetsintegrering samt medverkat vid
dialoger inför framtagande av strategiunderlag för samarbetsstrategin med Västra
Balkan, Östeuropa och Turkiet, strategiunderlag för regionalt miljösamarbete i
Asien, samt strategiunderlag för regionalt samarbete i Afrika med inriktning på
SRHR. I dessa sammanhang har myndigheten särskilt lyft Pekingplattformen och
jämställdhetsrelaterade mål inom Agenda 2030.
Jämställdhetsmyndigheten ingår sedan 2021 även i Sidas arbetsgrupp för svenska
myndigheter som etablerats kring inkluderande ekonomisk utveckling. Syftet med
arbetsgruppen är samverkan och lärande för eventuella framtida
myndighetsgemensamma insatser inom utvecklingssamarbetet.

Könsstympning av flickor och kvinnor
Myndigheten för stöd till trossamfund ska i samarbete med
Jämställdhetsmyndigheten öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck
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kopplat till trossamfundens verksamhet. Särskilt ska insatser för religiösa ledare
genomföras för att öka kunskapen om gällande lagstiftning inom området och vid
behov bidra till attitydförändring om könsstympning av flickor och kvinnor.
Arbetet genomförs med stöd av arbetsgruppen för Pekinguppdraget.4

4

Jämställdhetsmyndigheten. Förebyggande arbete mot könsstympning av flickor och kvinnor
(2020:10).

Jämställdhetsmyndigheten | Rapport 2022.3

19 (22)

PEKINGPLATTFORMEN I THE DECADE OF ACTION

3.

SLUTSATSER OCH FRAMÅTBLICK
Myndigheten har under uppdraget spridit information till en rad olika aktörer
i syfte att skapa bredare kunskap om Pekingplattformen, CEDAW och Agenda
2030, vilket inneburit ett ökat intresse både nationellt och internationellt för de
internationella ramverken och Sveriges erfarenheter på jämställdhetsområdet. Vi
har särskilt noterat en stor efterfrågan från näringslivet kring hur de kan skapa ökad
jämställdhet i sina processer och organisationer, men även gällande
jämställdhetsperspektiv på miljö- och klimatområdet.
Efterfrågan går hand i hand med utmaningar kopplade till ekonomisk jämställdhet
och mäns våld mot kvinnor som aktualiserats genom Covid-19, liksom den
pågående klimatkrisen. Då näringslivet skrivits fram som en av flera nödvändiga
aktörer för att uppnå målen i Agenda 2030 ser myndigheten att dessa kontakter kan
spela en viktig roll i genomförandet av Sveriges ledarskap inom Generation
Equalitys koalition för ekonomisk jämställdhet. Här kan även myndighetens
analyser och rapporter vara av stor vikt.
Myndigheten ser fram emot att fortsatt planera och genomföra aktiviteter, samt
utgöra ett expertstöd inom Sveriges deltagande i Generation Equality, genom
Pekinguppdraget för 2022. Vi ser det som angeläget att knyta ihop det lokala och
globala jämställdhetsarbetet, inte minst inom ramen för Agenda 2030 som är vår
gemensamma angelägenhet.
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