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FRÅGA 1 
Vad kan samhället (/myndigheter) göra för att bidra till en mer 
jämställd ekonomi? 
 
Utbildning / kompetensutveckling (flera av samma svar) 
Utbilda i privatekonomi tidigt i skolan (flera av samma svar) 
Upplysa/undervisa alla om vikten att säkra sin framtida ekonomi – från förskolan till 
universitet 
Införa ekonomi som ämne i skolan så att alla unga förstår vikten av självständig ekonomi 
Bättre utbildning för alla 
 
Jobba med attitydförändringar i skolan 
Folkbildning – kunskap är grund 
Förståelse 
Sprida kunskap 
Informera om jämställdhet 
Lyfta fram flickor i undervisningen / idrotten. 
 
Utbilda chefer 
Anställa kvinnor i uppsatta positioner & styrelser 
Ta chefsuppdrag och gynna kvinnor som arbetsgivare 
Ledarskap 
Ändra hela systemet – gör om och gör rätt – Jämställt! 
 
Samarbeta – samverka 
Lagändringar / politiska beslut 
Nya lagar som förhindrar ojämlikhet 
Lagstiftning för jämlik ekonomi 
Ta fram lagar inom jämställdhetsområdet - vitesförelägga 
 
Ekonomiska beslut som bygger på rättvis fördelning 
Jämställd budgetering 
Offentliga arbetsplatser ge lika lön 
Jämställdhetsmyndigheten - Arbetsmiljöverket 
Ha med i VP att arbeta med jämställdhet 
 



 
 
 

 

Tillsätt haverikommission för ojämna löner 
Jämställd sjukvård i praktiken 
Straff mot diskriminering 
Handlingsplaner 
Styrdokument 
 
Jobba mot förändring 
Se över/ändra olika system t ex pensionssystem 
Se över lagar/regler som kan bidra till detta överlag 
Fatta beslut utifrån fakta 
Få media att lyfta frågan ännu mer 
Ställ krav på individen 
 
Stötta kvinnliga initiativ och projekt 
Vara goda förebilder i lönesättning 
Skapa system som förstärker redan jämställda strukturer. 
Göra rediga genusanlayser - Tillämpa/implementera analyserna 
Identifiera jämställdhetsproblem – och ta fram förslag på åtgärder – implementera 
 
Se över/Reformera pensionssystemet (flera av samma) 
Underlätta i pensionssystem 
Göra som Islands pensionssystem (flera av samma svar) 
Sprida kunskap om pension 
Omvårdnad av barn – högre – bättre penisonspoäng 
Pensionsseminarier 
 
FK ökad betalning vid föräldraledighet 
Se över föräldraförsäkringssystemet (flera av samma svar) 
Föräldraförsäkring – styr upp den 50/50 (flera av samma svar) 
Dela på den sammanlagda inkomsten så att föräldradagarna kan fördelas jämnare 
(fler av samma svar) 
Individualisera föräldraförsäkring 
Tvingande regler vid föräldraledighet 
Uppmuntra pappor att ta ut halva föräldraledigheten (flera av samma svar) 
 
Heltid som norm (flera av samma svar) 
Heltidsresan – krävs inte bara att prata med kvinnor 
Kollektivavtal 
Föräldralön 
Lagsatta löner & förmåner 
 



 
 
 

 

Besluta om jämställda löner och följa upp det. 
Transparant lönesättning 
Öka löner för kvinnodominerade yrken 
Uppvärdera kvinnodominerande yrken. 
Lönebildning (fler av samma svar) 
 
Lika lön för lika arbete 
Hur lönesätter arbetsgivaren vid nyanställning? 
Krav och regler för lönekartläggning 
Lönemallar – inte individuell lönesättning 
Premiera jämställda arbetsgivare (flera av samma svar) 
Gynna jämställda företag ekonomiskt 
 
Jämnare könsfördelning på arbetsmarknaden 
Kvotering (flera av samma svar) 
Krav på jämställda styrelser 
Jämställd rekrytering 
Lika frågor till alla oavsett kön 
 
Informera män om fördelen med jämställd ekonomi 
Inte göra skillnad på män och kvinnor är en bra start 
Föregå med goda exempel leva som man lär 
Vilja vilja 
Uppvärdera kvinnors arbete 
 
Stärka kvinnor i löneförhandlingar 
Omvärdera kvinnors och mäns yrkesroller 
Höja status på vissa yrken genom bättre lön och arbetsmiljö 
Jobba mot normer 
Arbeta normkritiskt i skola/förskola (flera av samma svar) 
 
En skola för alla  
Ändra på/utmana normer (flera av samma svar) 
Normbrytande aktiviteter 
Förändra destruktiva normer 
Ändra struktur i samhället 
 
Utbilda män i risker 
Skapa förutsättningar för kvinnor att bryta sina mönster 
Lika förutsättningar till alla oavsett kön 
Värdera allt arbete 
Stärka utsatta grupper 
 



 
 
 

 

Civilsamhället 
Höga böter för snippabrott 
Uppmärksamma och vägleda kring våld i nära relationer 
Ta bort skammen runt pengar 
Låneansökan 
 
Lägre avkastningsskatt för kvinnor 
Dämpa skuldsättningen 
Förändringsaktör 
Aktiv agent 
Bidragen 
Opinionsbildning 


