
1 

 

Motion till riksdagen 
2011/12 
 
av Gita Nabavi och Kristin Tran m.fl. (FI) 
 

 

Uppföljning av jämställdhetsintegrerad statsbudget 
 

 

 

Förslag till riksdagsbeslut 
 

 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen 
om att utveckla stadsbudgeten till att bli helt jämställdhetsintegrerad. 

 

 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen 
om att sörja för en kontinuerlig uppföljning av statsbudgeten med avseende på 
resultat av jämställdhetsfrämjande budgetaktiviteter. 

 

 

Motivering 
En förutsättning för ett jämställt land är en jämställd statsbudget. Genussystemet 
genomsyrar både politiken och det ekonomiska systemet. Värderingarna i 
genussystemet utgör en grundstruktur i samhället som inverkar på hur arbetsuppgifter 
fördelas mellan kvinnor och män (både betalda och obetalda) och till exempel vilken lön 
kvinnor och män får för det arbete de utför. Resultatet av genusordningens verkningar 
visar sig bland annat i hur pengar och andra resurser fördelas mellan kvinnor och män.  
 
För att uppnå en jämställd statsbudget, krävs ett konsekvent jämställdhetsperspektiv i 
framtagandet av statsbudgeten. En jämställdhetsintegrerad budget innebär att en 
medveten analys görs som tydliggör hur resursfördelningen i statsbudgeten kommer 
kvinnor och män till del, men också hur resursfördelningen möter kvinnors och mäns 
behov och villkor. Det innebär även att kunna problematisera den manliga norm som 
präglar den ekonomiska diskursen och som får effekter på politiska prioriteringar och 
resursfördelning. 
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Jämställdhet kan bara få genomslag i budgetprocessen genom att 
jämställdhetsperspektivet på ett konkret och konsekvent sätt integreras genom 
målbeskrivningar i det förberedande arbetet och i underlag för beslut. En förutsättning 
är att jämställdhetsanalyser baserade på könsuppdelad statistik genomförs, så att de 
jämställdhetspolitiska målen kan följas upp. För att säkerställa att satsningar och 
aktiviteter som syftar till att utjämna de ekonomiska ojämlikheterna mellan könen 
uppnår sina mål krävs att de följs upp och redovisas.  
 
Det finns många olika teorier och tillvägagångssätt för att komma till rätta med den 
patriarkala struktur som präglar ekonomin och skapar olika förutsättningar för kvinnors 
och mäns ekonomiska frihet. Därför är det av största vikt att politiska förslag och 
aktiviteter utvärderas utifrån den reella effekt de har på kvinnors och mäns ekonomi. 
Uppföljningens syfte är att följa pengarna och se i vems fickor de slutgiltigt hamnar. Om 
målsättningen är jämställdhet bör resultatet bli jämställdhet, och för att säkerställa 
detta är uppföljning elementärt. Det är viktigt att en jämställdhetsintegrerad budget 
följs upp med en resultatredovisning, annars blir det lätt ett spel för gallerierna.  
 
Jämställdhetsintegrering är en strategi för att bedriva jämställdhetsarbete inom alla 
politikområden som en del av ordinarie styrning och insatser, statsbudgeten är inget 
undantag. 
 
Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.  
 

 
 

 

Gita Nabavi (FI) 

Kristin Tran (FI) 

Jonathan Hiller (FI) 

Mikael Stener (FI) 


