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FÖRORD 
 

Försvarsmakten och våra krigsförband verkar, syns och respekteras i Sverige och utomlands. 
 

Öppenhet – var öppen och ärlig 
Resultat – ta initiativ och uppnå resultat 

Ansvar – ta ansvar och var pålitlig 
 
Försvarsmaktens vision och värdegrund bygger på vårt uppdrag kopplat till alla människors 
lika värde vilket är en av de grundläggande mänskliga rättigheterna och en förutsättning för 
demokrati. Det är även vad jämställdhet och jämlikhet i grunden handlar om – att vi alla har 
rätt att arbeta i en miljö där var och en av oss respekteras för vår kompetens och kunskap. 
Men det betyder mer än så – våra olikheter medverkar till Försvarsmaktens utveckling och 
gör oss till en mer effektiv, utvecklingsorienterad och trovärdig myndighet. 
 
En positiv, utvecklande och hållbar arbetsmiljö ligger i allas ansvar och intresse och det 
förutsätter att jämställdhets- och jämlikhetsperspektiven är integrerade i vår ordinarie 
verksamhet. Därför prioriterar försvarsmaktens ledning det strategiska arbetet i syfte att uppnå 
en hög operationell effekt i all verksamhet. Att verka för en mer jämställd och jämlik 
organisation är alla chefers och medarbetares ansvar men i allt utvecklingsarbete har chefer ett 
särskilt ansvar eftersom de leder verksamheten. 
 
Försvarsmakten anser att verksamheten blir mer effektiv med en jämnare könsfördelning och 
en breddad rekrytering. Trakasserier och annan diskriminering förekommer sällan i miljöer 
med en bred personalsammansättning. Våra urvalstester och intervjuer utgör tillsammans med 
kravprofilerna viktiga instrument för en allsidig kompetensförsörjning. De blir därmed även 
en viktig del i att uppnå en mer heterogen personalsammansättning och även en del av 
Försvarsmaktens likabehandlingsarbete.  
 
Försvarsmaktens uppdrag är att försvara demokratin och de mänskliga rättigheterna – ytterst 
med vapen, både i vårt eget land men också i andra delar av världen där vår hjälp efterfrågas. 
Därför har alla vi som arbetar och verkar inom Försvarsmakten ett gemensamt ansvar att 
tydligt gestalta vad ett demokratiskt samhälle står för. Jämställdhets- och jämlikhetsarbetet är 
viktiga områden i vårt arbete med att försvara demokratiska värderingar och mänskliga 
rättigheter, såväl nationellt och internationellt. 
 
Vi har alla rätt till värdighet och respekt i arbetslivet. 
 

 

 

Sverker Göranson   
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INLEDNING 
 
Allt arbete för jämställdhet och jämlikhet tar sin utgångspunkt i grundtesen om alla 
människors lika värde och rättigheter som är en av de grundläggande mänskliga rättigheterna 
och en förutsättning för demokrati.  
 
Att missgynna personer på grund av deras kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 
etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller 
ålder strider mot principen om jämställdhet och jämlikhet samt diskrimineringslagen. En 
arbetsmiljö fri från diskriminering höjer kvaliteten på arbetet och skapar förtroende i 
samhället för våra uppgifter, såväl på det ekonomiska, sociala som politiska området.  
 
Ett aktivt främjande arbete är en viktig förutsättning för att attrahera, rekrytera och behålla rätt 
kompetens inom Försvarsmakten. En övergripande målsättning inom svensk 
diskrimineringslag är att varje individ som söker eller innehar en anställning ska ha rätt att 
bedömas utifrån sina personliga egenskaper och förutsättningar och inte utifrån stereotypa 
uppfattningar om egenskaper som tillskrivs personer som tillhör en viss grupp. I vår roll som 
normgivare är det viktigt att vår personalsammansättning speglar det svenska samhället, det är 
även en del av vårt myndighetsuppdrag.  
 
Försvarsmaktens Styrdokument för jämställdhet och jämlikhet styr samt beskriver inriktning 
och fokusområden för förband, skolor och centra i utformandet av lokala åtgärdsplaner. 
Styrdokumentet bidrar till att vi kan överblicka åtgärderna genom att systematiskt arbeta med 
att leda, stödja och följa upp vårt främjande arbete. Dokument innehåller mål på tre års sikt, 
under denna period skall ledningen skapa förutsättningar så att vi kan genomföra åtgärder 
inom all verksamhet såväl på central och lokal nivå, de är så vi når de uppställda målen.  
 
Försvarsmaktens jämställdhets- och jämlikhetsarbete måste bedrivas både planmässigt och 
målinriktat och pågå fortlöpande för att bli framgångsrikt. En positiv nationell utveckling 
förstärker vår roll som företrädare för jämställdhet och jämlikhet i våra internationella 
uppdrag i enlighet med regeringens handlingsplan för att genomföra säkerhetsrådets 
resolution 1325 (2000) om kvinnor, fred och säkerhet. 
 
Det finns operativt stöd för det lokala arbetet på förband, skolor och centra från 
Försvarsmaktens HR Centrum och MHS Karlberg.  
 
Styrdokumentet för jämställdhet och jämlikhet gäller samtliga personalgrupper enligt PersI.  
 

I styrdokumentet benämns förband, skolor och centra som organisationsenhet. 
Chef för organisationsenhet benämns förbandschef.  
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FÖRSVARSMAKTENS INRIKTNING  
 
Jämställdhetsintegrering är den strategi som regeringen har ålagt alla myndigheter för att 
arbetet skall leda till att så goda förutsättningar som möjligt skapas för att jämställdhet skall 
genomsyra hela myndighetens arbete.  
 
Likabehandlingsarbetet i Försvarsmakten fokuserar på de strukturella och organisatoriska 
hinder som försvårar arbetet för en ökad jämställdhet och jämlikhet. Fokusområden är 
arbetsförhållanden, trakasserier samt intern och extern rekrytering. Utifrån Diskrimineringslag 
(2008:567) prioriterar Försvarsmakten särskilt:  

• 4 § Arbetsförhållandena ska lämpa sig för alla arbetstagare oavsett 
diskrimineringsgrund  

• 6 § Åtgärder för att förebygga och förhindra att någon arbetstagare utsätts för 
trakasserier eller repressalier som har samband med diskrimineringsgrunderna eller för 
sexuella trakasserier  

• 7-9 §§ Verka för att personer med rätt kompetens oavsett diskrimineringsgrund ges 
möjlighet att söka lediga befattningar där det inte råder i en huvudsak jämn fördelning 
mellan kvinnor och män i en viss typ av arbete eller en inom en viss kategori av 
arbetstagare, ska arbetsgivaren särskilt anstränga sig för att få sökande av det 
underrepresenterade könet  

 
 
ARBETSOMRÅDEN 

Arbetsförhållanden  

En positiv, utvecklande och hållbar arbetsmiljö ligger i allas ansvar och intresse och det 
förutsätter att jämställdhets- och jämlikhetsperspektiven är integrerade i vår ordinarie 
verksamhet. För Försvarsmakten innebär det att personalen får möjlighet att utvecklas både i 
sin yrkesroll och som människa. Därför erbjuder Försvarsmakten sin personal en inkluderande 
och fysiskt god arbetsmiljö kombinerat med anpassad utrustning och utvecklingsmöjligheter. 
 
Förena föräldraskap och arbete  

Försvarsmakten förbättrar förutsättningarna för att kvinnor och män kan kombinera arbete 
med familj och föräldraledighet och föräldrar inte hindras i sin löne-, kompetens- och 
karriärutveckling. Försvarsmakten underlättar och tillhandahåller tekniska verktyg för att 
inom rimliga gränser möjliggöra distansarbete för sin personal. Förmåner vid föräldraledighet 
för statsanställda och föräldrapenningtillägg är en avtalsenlig förmån som regleras i avtal.  
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Förebygga och förhindra att trakasserier och sexuella trakasserier  

Försvarsmakten accepterar inte den form av maktmissbruk som trakasserier innebär därför är 
det förebyggande arbetet ett av Försvarsmaktens fokusområden. Trakasserier innebär att 
någon uppträder på ett sätt som kränker din eller någon annans värdighet och har koppling till 
någon av diskrimineringsgrunderna. Din känsla av utsatthet är alltid sann men vad som är 
trakasserier, diskriminering eller kränkande särbehandling regleras i lag.  
 
Sexuella trakasserier innebär att någon uppträder med sexuella undertoner på ett sätt som 
kränker din eller någon annans värdighet. Grova sexuella trakasserier eller olika former av 
sexuellt våld och tvång är åtalbara och ska polisanmälas.  
Medarbetare som utsätts, påtalar eller anmäler trakasserier i någon form får inte utsättas för 
repressalier. Detta gäller även den som medverkat i en utredning eller på annat sätt varit 
stödjande i ett trakasseriärende.  
 
Rekrytering  

Försvarsmaktens målsättning är att vara och uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och för 
det krävs att vi synliggör vårt uppdrag utifrån de demokratiska principerna där jämställdhet 
och jämlikhet är viktiga komponenter.  
 
Vi värdesätter kompetens och förmågor oavsett exempelvis kön, etnicitet eller religiös 
bakgrund. Försvarsmakten förmedlar detta budskap i syfte att attrahera, rekrytera och behålla 
rätt personal med rätt kompetens. Därför är det viktigt att Försvarsmakten säkerställer att de 
externt anlitade konsulterna inom kommunikationsområdet har relevant genuskompetens. 
Våra urvalstester och intervjuer utgör tillsammans med kravprofilerna viktiga instrument för 
en allsidig kompetensförsörjning och en heterogen personalsammansättning. 
 
Jämställdhetsintegrering 

Att verka för en mer jämställd organisation är alla chefers och medarbetares ansvar men i allt 
utvecklingsarbete har chefer ett särskilt ansvar eftersom de leder verksamheten. Därför 
prioriterar Försvarsmakten strategin jämställdhetsintegrering. Integreringen innebär att ett 
jämställdhetsperspektiv införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av 
processen i syfte att uppmärksamma och vidta åtgärder utifrån de konsekvenser beslut får för 
kvinnor respektive män. På ett liknande sätt är Försvarsmaktens mål att ett genusperspektiv 
ska integreras i alla nivåer av insatsverksamheten, både när det gäller nationella och 
internationella insatser, för att säkerställa att de kommer både kvinnor, män, flickor och 
pojkar till godo. Integrering av ett genusperspektiv i planering, genomförande och uppföljning 
av insatser ökar vår operationella effekt i insatsområden och bidrar till skyddet av mänskliga 
rättigheter. 
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Lönekartläggning 

Det är enligt lag förbjudet att lönediskriminera en arbetstagare utifrån kön. 
 
Lönekartläggningen omfattar hela den juridiska personen Försvarsmakten. För att 
lönekartläggningen ska uppfylla diskrimineringslagens krav ska den utöver själva 
kartläggningen innehålla en analys av resultatet och en åtgärdsplan där det framgår hur 
osakliga löneskillnader på grund av kön ska åtgärdas. Vid upprättandet av lönekartläggning 
med tillhörande åtgärdsplan utgår Försvarsmakten från den myndighetsgemensamma 
lönestrukturen vilken är baserad på BESTA (Befattningsgruppering för statistik). Därutöver 
använder Försvarsmakten den av arbetsgivarverket utgivna lönestatistiken för 
statsförvaltningen. Som vägledning i genomförandet av lönekartläggningen används 
diskrimineringsombudsmannens verktyg Jämställdhetsanalys av löner - steg för steg 
(www.do.se). 
 
De eventuellt osakliga löneskillnader på grund av kön som påvisas i lönekartläggningen ska 
åtgärdas omgående eller inom en treårsperiod. Det är organisationsenhetens ansvar att 
korrigera osaklighet i lön på grund av kön. Detta sker med hjälp av antingen lönesättning eller 
lönerevision i enlighet med fastställd åtgärdsplan. 
 
Som stöd och vägledning i arbetet med att förebygga förekomsten av osakliga löneskillnader 
på grund av kön ges under 2012 inriktningen Försvarsmaktens Principer för Lönebildning ut.
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FÖRSVARSMAKTENS MÅL 
 
För Försvarsmakten betyder det under perioden 2012-2014: 
Så långt det är teknisk möjligt och rimligt i förhållande till arbetets natur, ska det finnas 
utrustning och materiel utifrån den enskildes individuella förutsättningar. Det ska finnas 
anpassad personlig utrustning tillgänglig för såväl kvinnor som män. Vid all nyanskaffning av 
materiel och utrustning anläggs ett genusperspektiv. 
 
Arbetar aktivt med att förebygga all form av trakasserier och kränkningar samt hanterar 
uppkomna situationer och ärenden på ett professionellt sätt. 
 
Försvarsmakten verkar aktivt för att såväl kvinnor som män finns på alla befattningar och 
nivåer inom vår organisation och därför inriktas rekryteringen till att skapa förutsättningar för 
att Försvarsmakten har en personal som speglar samhället. 
 
Försvarsmakten strävar efter en jämställd personalsammansättning. Därför är målet under 
denna period att andelen kvinnor ökar på alla nivåer. Försvarsmaktens målsättning är att bland 
de som rekryteras till gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS) samt till de som genomför 
kompletterande militära utbildningen (KMU) är minst 20 % kvinnor år 2014. 
 
Försvarsmaktens ledning har beslutat om målsättningen att 10 % av cheferna i nivå OF/CF 
nivå 5 och högre ska vara kvinnor år 2014. 
 
Samtliga förbandschefer har genomfört Kurs B724 Jämställdhetsintegrering. Utöver detta är 
målsättningen att 50 % av ledamöterna i organisationsenheternas ledningsgrupper ska ha 
genomfört ovanstående utbildning.  
 
Nationella och internationella insatser ska planeras, genomföras och följas upp i enlighet med 
FN:s säkerhetsrådsresolution 1325, dess uppföljningsresolutioner och regeringens 
handlingsplan. 
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C MHS K är ett stöd till organisationsenhet och erbjuder tre olika utbildningar centralt till 
såväl chefer som medarbetare. C MHS K kan även erbjuda likabehandling- och 
kontaktpersonutbildning lokalt, utifrån specifika behov och numerär. De kurskodade 
utbildningarna är: 
 

• Likabehandlingsutbildning B227, är ett led i det förebyggande arbetet mot trakasserier 
och kränkningar och också en del av värdegrundsarbetet. Den ger förutsättningar för 
att skapa en positiv, utvecklande och hållbar arbetsmiljö genom att arbeta 
förebyggande med likabehandling och utbildningen ingår som en obligatorisk del i den 
kompletterande militära utbildningen, KMU och är en sökbar utbildning för samtliga 
medarbetare. 

 
• Kontaktperson utbildning B228, ger en fördjupad kunskap om ärendehantering, 

främjande aktiva åtgärder och fungerar även som en handledarutbildning för att 
säkerställa att likabehandlingskompetens finns på organisationsenhet. Utbildningen 
riktar sig även till organisationsenheternas HR-chefer.  

 
• FM Leder Jämt? B724, en utbildning för chefer i ledningsgrupp för att ge den kunskap 

och stöd med att påbörja den omorganisering, förbättring, utveckling och utvärdering 
av beslutsprocesser så att ett jämställdhetsperspektiv införlivas i allt beslutsfattande, 
på alla nivåer och i alla steg av processen, av de aktörer som normalt deltar i 
beslutsfattandet.  

 
C LG, Swedint, Nordic Centre for Gender in Military Operations ger stöd till Försvarsmakten 
i implementeringen av ett genusperspektiv i planering, genomförande och utvärdering av 
insatser. Dels genom internationella utbildningar där nordiska elever har företräde som 
deltagare, dels genom riktade utbildningsinsatser och annan stödjande verksamhet till 
Försvarsmakten. Centrat genomför dessutom internationella seminarier och konferenser på 
operativ och taktisk nivå.  
 

• Gender Field Advisor (GFA), SWE.2894.5/6, är en utbildning med fokus på de som 
ska tjänstgöra i befattning på lägre operativ och taktisk nivå. Den ger de studerande en 
grund att stå på som rådgivare till chefer samt att kunna ingå i en stab och ge direktiv 
till ingående och underlydande förband avseende genusperspektiv i den operativa 
verksamheten.  
 

• Train the Trainer Course (TTC), är en utbildning som ska ge deltagarna en grund för 
egen övningsuppläggning för eget förband samt stödja med utbildning och övning i att 
implementera ett genusperspektiv i den operativa verksamheten. Kursen ger fördjupad 
kunskap om de lagliga grunder, inklusive FN:s säkerhetsresolutioner, som styr 
integreringen av ett genusperspektiv i en militär fredsoperation och hur man utbildar 
inom detta område.  
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FÖRBANDSCHEF är ytterst ansvarig för det lokala likabehandlingsarbetet. Samtliga chefer 
och medarbetare har ett gemensamt ansvar i detta arbete som bedrivs i samverkan med 
arbetstagarorganisationer.  
 
För att Försvarsmakten ska uppfylla Diskrimineringslagens krav krävs att förbandschef, som 
arbetsgivare och verksamhetsansvarig, bedriver ett målinriktat arbete för att aktivt främja 
jämställdhet och jämlikhet. Det sker genom att organisationsenhet kompletterar 
styrdokumentet med en lokal åtgärdsplan som även inkluderar en implementering av FN:s 
resolution 1325 och uppföljningsresolutioner i enlighet med regeringens handlingsplan för 
genomförande av resolution 1325 (2000). Stöd i arbete med åtgärdsplanen lämnas av HRC 
respektive Gender Advisor (GA) INSS. Åtgärdsplanen anger de aktiva åtgärder som planeras 
under verksamhetsåret, den innehåller konkreta och mätbara mål, vem som är ansvarig och 
hur tidsplanen ser ut. Åtgärderna utvärderas och planen revideras efter verksamhetsårets slut 
eller vid behov.  
 
Förbandschef ansvarar för att alla anställda känner till: 

• Försvarsmaktens Styrdokument för jämställdhet och jämlikhet  
• organisationsenhets handläggare/kontaktperson - likabehandling  
• Gender Focal Points (GFP) 

 
FMR, Försvarsmaktens centrala råd för jämställdhet och jämlikhet, ansvarar för att ta fram, 
utvärdera och revidera styrdokumentet. I gruppen ingår representanter från PROD, INSS, 
PERSS, FM HRC, MHS K och representanter från respektive Sjö-, Luft- och Markarenan 
samt centrala ATO. Gruppen leds av PERSS och FM HRC. 
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ÅTGÄRDER 

Lokala förutsättningar för Försvarsmaktens främjande arbete 

På varje organisationsenhet finns det handläggare/kontaktperson - likabehandling som resurs 
till förbandschef för att samordna det lokala likabehandlingsarbetet i syfte att främja 
jämställdhet och jämlikhet, vilket också är en aktiv del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
Kontaktperson har en fördjupad kunskap inom likabehandling utifrån utbildning B228 och har 
till uppgift att stödja förbandschef i ärendehantering främjande aktiva åtgärder samt kan verka 
som instruktör för B227.  Utöver detta har organisationsenheten stöd av en eller flera Gender 
Focal Points (GFP) som säkerställer integrering av ett genusperspektiv i insatsrelaterad 
verksamhet i enlighet med FN:s säkerhetsresolutioner (1325 och uppföljande resolutioner) 
samt regeringens handlingsplan. Båda rollerna är tillikauppgifter och utbildning för GFP 
initieras under 2012. 
 
Förbandschef skapar förutsättningar för att den eller de personer som arbetar med 
organisationsenhetens främjande åtgärder har den kompetens samt tilldelas resurser, av såväl 
pengar som tid, som behövs för att bedriva ett aktivt främjande arbete. För organisationsenhet 
som har verksamhet på flera orter krävs särskilda åtgärder. Förbandschefen ansvarar för att 
den eller de som arbetar med jämställdhet, jämlikhet och resolution 1325 får relevant 
fortbildning i området och ges möjlighet att delta vid Försvarsmaktens årliga seminarium.  
 
Detta innebär att: 

• Ansvaret för likabehandlingsarbetet ytterst vilar på förbandschef 
• En samverkans-, utvecklingsgrupp eller kommitté tillsätts på organisationsenhet som 

metodiskt bedriver ett planmässigt arbete med aktiva åtgärder för jämställdhet och 
jämlikhet och att personal känner till vem eller vilka man kan vända sig till om man 
behöver rådgöra eller få stöd  

• En aktiv samverkan bedrivs med lokala ATO och skyddsombud i ovan nämnda grupp  
• Ytterligare forum för dialog kring jämställdhet, jämlikhet och likabehandlingsfrågor är 

arbetsplatsträffar (APT) och utvecklingssamtal  
• En budget för det lokala arbetet tas fram 

 
När det är möjligt bör samverkan genomföras med andra organisationsenheter, 
frivilligorganisationerna, Hemvärnet, ideella organisationer, lärosäten, myndigheter, 
kommuner och landsting och företag på orten i syfte att skapa nätverk och erfarenhetsutbyte 
avseende jämställdhet och jämlikhet.  
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Ansvarsområden  

Centrala verksamhetsutövare ansvarar för att: 
• män i organisationen särskilt uppmuntras till att vara föräldralediga  
• kvinnor och män inte begränsas i sin karriärutveckling av sitt föräldraskap 

 
C INSATS ansvarar för att: 

• vid bemanning av insatsorganisation följa inriktningen i regeringens handlingsplan för 
att genomföra säkerhetsrådets resolution 1325 (2000) om kvinnor, fred och säkerhet, 
och sträva efter att öka kvinnors deltagande i insatser 

• analysera den taktiska och operativa verksamheten utifrån ett genusperspektiv 
• att samtliga kontingenter har åtgärdsplaner enligt FN:s relevanta resolutioner och 

regeringens handlingsplan 
• att chefer i insatsorganisationer genomgår relevant utbildning för att säkerställa ett 

genusperspektiv i planering, genomförande och uppföljning av insatser 
• att GFP finns som stöd i insatsorganisationen ges metod- och kompetensutveckling 
• alla internationella och nationella insatser omfattas av Försvarsmaktens Styrdokument 

för jämställdhet och jämlikhet 
• att samtliga kontingenter har åtgärdsplaner enligt detta styrdokument, tidsperspektivet 

för utvärdering och revidering ser däremot olika ut beroende av längd på insats. 
Förslagsvis görs utvärderingar av åtgärdsplanerna efter personalrotation. 

 
C PROD ansvarar för att: 

• det finns anpassad utrustning och materiel för kvinnor, män och efter den enskildes 
fysiska förutsättningar 

• kravställa att upphandling av förnödenheter omfattar näringsriktig kost för olika 
kostallergier och för de mest frekventa trosåskådningarna samt att det alltid garanteras 
ett proteinrikt vegetariskt alternativ  

• stöd och resurser finns för det centrala nätverket officer och anställd kvinna, NOAK 
• tilldela resurser för nätverksverksamhet för kvinnor vid MHS K och MHS H    
• vidareutveckla samarbetet med Föreningen homo-, bi- och transpersoner i 

Försvarsmakten, HoF  
• tekniska lösningar, såsom telefon- och videokonferenser är ett alternativ som nyttjas 

för att underlätta för småbarnsföräldrar att delta i möten, med stöd av LedTek 
• vara tydlig i sin vilja att öka andelen kvinnor bland anställda GSS, specialistofficerare 

och officerare  
• bevaka att andelen civilanställda kvinnor inte fortsätter att minska, särskilt i samband 

med omorganisation och outsourcing   
• vara tydlig i sin vilja att bredda vår personalsammansättning utifrån etnicitet så att den 

speglar det svenska samhället  
• erbjuda utbildning för direkt underställda chefer, DUC, i ledningsgrupp på 

organisationsenhet, i syfte att jämställdhetsintegrera verksamheten 
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• anlägga ett genusperspektiv i allt beslutsfattande  
• implementera Checklistan inför beredning och beslut (16 100:57374) samt 

Checklistan Genussmart – övning inför insats 
 
INFODIR ansvarar för att: 

• öka medvetenheten bland sin personal om attityders och värderingars påverkan i det 
attraktionsskapande varumärkesbyggande arbetet 

• informatörer och annan personal inom sakområdet informationstjänst har kompetens 
inom jämställdhet och jämlikhet (B227)  

• utvärdera kanalval samt budskap så att det överensstämmer med Försvarsmaktens 
rekryterings-, jämställdhets- och jämlikhetsmål  

• gestalta organisationens behov av olika förmågor utifrån en komplex verksamhet för 
att förändra den stereotypa bilden av Försvarsmakten så att vi attraherar rätt personal 

• vid upphandling av externt stöd avseende kommunikationsinsatser säkerställa att det 
finns relevant genuskompetens hos leverantören 

• stödja FM HRC vid deltagande i PRIDE och andra externa arrangemang 
 
PERSDIR ansvarar för att: 

• minst vart tredje år genomföra en för myndigheten central lönekartläggning enligt 3 
kap, 10§ diskrimineringslagen (3 kap 10§) med därtill hörande åtgärdsplan. 
Genomförandet sker med stöd av FM HRC. 

• strateg inom området medverkar vid centrala konferenser och seminarier för 
handläggare/ kontaktperson - likabehandling och GFP  

• Checklistan - inför beredning och beslut (16 100:57374) implementeras 
• genomföra kompetensutveckling som innefattar jämställdhet- och 

jämlikhetsperspektivet till förbands- stabs- och HR-chefer 
• befattningars kompetenskrav utifrån jämställdhet och jämlikhetsområdet framgår i 

kvalifikationskatalogen och kopplas till utbildningarna B227, B228 och B724  
• undersöka hur det utifrån gällande avtal och system ger möjlighet att byta helgdagar 
• utreder möjligheten till delat chefskap 
• tillhandahålla strategisk kompetens till Försvarsmaktens personalansvarsnämnd, 

FPAN, avseende diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier  
• genus-, jämställdhets- och jämlikhetskompetens finns i projekt-, arbets- och 

utvecklingsgrupper samt nominerings- och personalförsörjningsnämnder på central 
nivå 

• Försvarsmakten samverkar med Rekryteringsmyndigheten och Försvarshögskolan i 
syfte utveckla hela rekryteringsprocessen för transparant rekrytering  

• systematiskt utvärdera och följa upp rutiner i attraktions-, rekryterings- och 
bemanningsprocessen 

• analysera regler, krav och arbetssätt i verksamheten som riskerar att utesluta individer 
på felaktiga grunder 

• stödja FM HRC vid deltagande i PRIDE och andra externa arrangemang 
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C SÄKINSP ansvarar för att: 

• FM Undersökningskommission, FMUK, tillsätts vid undersökningar av mer 
komplicerade händelser som Försvarsmakten finner vara av den art att de bör 
analyseras på central nivå. För att säkerställa att undersökningen har ett 
genusperspektiv behövs kompetens inom jämställdhets- och jämlikhetsområdet inom 
kommissionen. 

 
C HRC ansvarar för att: 

• årligen genomföra centrala nätverksträffar för kvinnor i samråd med MHS K och 
MHS H 

• stödja chefer, lokala handläggare, kontaktpersoner - likabehandling med metod- och 
kompetensutveckling 

• tillför aktuell information och verktyg på HR-portalen 
• årligen genomföra likabehandlingsseminarium 
• ge stöd och bidra med kompetens i frågor som rör diskriminering, trakasserier och 

sexuella trakasserier till både chefer och medarbetare  
• öka medvetenheten hos sin personal om attityders och värderingars påverkan i 

attraktions- och rekryteringsprocessen  
• personal har adekvat kompetens inom jämställdhets- och jämlikhetsområdet 
• innehållet i yrkesinformation och platsannonser ska vara av inkluderande karaktär och 

rikta sig till en målgrupp som inkluderar både kvinnor och män eller annan etnisk 
bakgrund än svensk 

• sökande till grundläggande (GMU) och kompletterande militär utbildning (KMU) 
samt sökande till specialistofficers- och officersutbildning som uppfyller de formella 
kraven och tillhör det underrepresenterade könet har företräde  

• stödja PERSS vid analys av regler, krav och arbetssätt i verksamheten som riskerar att 
utesluta individer på felaktiga grunder 

• planera Försvarsmaktens deltagande i PRIDE och andra externa arrangemang  
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C MHS K ansvarar för att: 
• erbjuda utbildning till chefer i ledningsgrupp i jämställdhetsintegrering, B724 
• erbjuda Likabehandlingsutbildning B227  
• erbjuda Kontaktpersonutbildning B228  
• årligen genomföra nätverksträffar för kadetter som är kvinnor i samråd med FM HRC 

och MHS H 
• utbildningsinsatser tydligt omhändertar jämställdhet- och jämlikhetsperspektiven 
• genomföra likabehandlingsutbildning B227 för personer som ingår i bemannings- och 

rekryteringsprocesser 
 
C MHS H ansvarar för att: 

• årligen genomföra nätverksträffar för kadetter som är kvinnor i samråd med FM HRC 
och MHS K 

• utbildnings- och utvecklingsinsatser tydligt omhändertar jämställdhet- och 
jämlikhetsperspektiven 

 
C LG ansvarar för att: 

• erbjuda utbildningar till Försvarsmaktens personal som ska arbeta med 
genderrelaterade frågor 

• stödja vid Försvarsmaktens utbildningar och övningar avseende genderrådgivande 
mentorer till chefer på operativ och taktisk nivå 

 
FÖRBANDSCHEF ansvarar för att: 

• kartlägga organisationsenhetens fysiska och psykosociala arbetsmiljö ur ett 
jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv och vidta nödvändiga åtgärder utifrån 
resultaten, metodstöd kan hämtas från FM HRC  

• det finns omklädnings- och duschutrymmen utan insyn  
•  anpassad utrustning och materiel som finns framtagen är tillgänglig för kvinnor, män 

och den enskildes fysiska behov och bidra med rimliga stöd- och anpassningsåtgärder 
för arbetstagare med funktionsnedsättning 

• att nätverksträffar för kvinnor genomförs lokalt samt möjliggör deltagande i 
nätverksträffar centralt, en budget för nätverken tas fram och träffarna tidsplaneras i 
ordinarie verksamhet 

• GFP finns som stödjer organisationsenhetens arbete och säkerställer ett 
genusperspektiv i förberedelserna inför insats 

• det finns utbildade kontaktpersoner - likabehandling vid organisationsenhet som 
nyttjas som resurs och kan fungera som instruktör för B227 på lokal nivå 

• ge personalen möjlighet att vid behov etablera kontakter med lokala eller centrala 
trosföreträdare  

• säkerställa att personal fritt ska få utöva sin tro och ges möjlighet att vara ledig för att 
fira religiös högtid, vilket även innefattar en frihet från religiös utövning, högtider och 
ceremonier 
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• att förbandschef vid behov tillhandahåller rum (ett neutralt konfessionslöst rum, fritt 
från religiösa symboler) för bön eller reflektion oavsett religion eller trosuppfattning  

• det genomförs samtal inför föräldraledighet i syfte att skapa möjlighet att hålla kontakt 
med chef och kollegor under föräldraledigheten  

• erbjuda möjlighet till arbete på deltid- och/eller distans samt tillvarata önskemål om 
kompetensutveckling och arbetstidsplanering efter föräldraledighet 

• chefer planerar anpassade arbetstider för medarbetare och undviker att förlägga möten 
på tider när föräldrar förutsätts vara förhindrade att delta 

• chefer skall ges möjlighet att ha flexibel arbetstid samt att arbeta deltid 
• män på organisationsenhet särskilt uppmuntras till att vara föräldralediga  
• kvinnor och män på organisationsenhet inte begränsas i sin karriärutveckling av sitt 

föräldraskap och vid utbildningsansökningar ska föräldralediga personer ha samma 
möjlighet att antas till utbildningen som övriga kollegor  

• i åtgärdsplanen redovisa hur man arbetar förebyggande mot trakasserier, sexuella 
trakasserier och kränkande särbehandling och hur organisationsenheter hanterar 
sådana situationer  

• vid uppkomst av trakasserier ska foldern Om det händer? och checklistan Stöd vid 
trakasserier och kränkande särbehandling användas, dessa och ytterligare information 
och verktyg finns på HR-portalen 

• genus-, jämställdhets- och jämlikhetskompetens skall finnas i projekt-, arbets- och 
utvecklingsgrupper samt lokala nominerings- och personalförsörjningsnämnder 

• utifrån de kompetenskrav som ställs tillsätta individ av underrepresenterat kön till 
utbildning, befattnings- och tjänstetillsättning inom enhet med ojämn könsfördelning   

• sökande för anställning som gruppbefäl, soldat eller sjöman (GSS) som uppfyller de 
formella kraven och tillhör det underrepresenterade könet har företräde 

• särskilt uppmuntra kvinnor att söka chefstjänster  
• stödja Försvarsmaktens medverkan vid Stockholm Pride och andra externa 

arrangemang med personella resurser och deltagande 
• representanter från ledningsgrupp deltar i de utbildningar som C PROD erbjuder, 

B724, vilken genomförs av MHS K  
• anlägga ett genusperspektiv i allt beslutsfattande och nyttja Checklistan – inför 

beredning och beslut (16 100:57374) samt Checklistan Genussmart – övning inför 
insats, dessa och ytterligare information och verktyg finns på HR-portalen 
 
 
 
 

 

 
 


