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Introduktion 

Sustainable Innovation bedriver idag arbete som syftar till att snabba på 
övergången till ett hållbart samhälle genom samverkan och innovation. 
Social hållbarhet utgör en av nyckelkomponenterna i denna omställning, 
vilket kräver systematiskt arbete med jämställdhet och mångfald.  

I praktiken innebär detta arbete såväl interna som externa insatser; 
organisationen behöver interna strukturer på plats som säkerställer lika 
möjligheter oberoende av kön, samtidigt som könsdimensioner behöver 
beaktas ute i projektverksamhet och samverkan.  

Detta dokument syftar till att redogöra för organisationens 
målsättningar och pågående arbete inom jämställdhet och mångfald och 
utgör således organisationens Gender Equality Plan (GEP).  

Sustainable Innovations arbete med jämställdhet och mångfald har 
tidigare varit inbyggt i informella strukturer inom organisationen. Under 
2021 påbörjades en insats för att vidareutveckla jämställdhetsarbetet, 
från informellt till formaliserat och systematiserat.  

Initialt genomfördes en kartläggning och nulägesanalys med syftet att 
säkerställa att framtagna mål och aktiviteter speglar organisationens 
behov och kapacitet. Kartläggningen mynnade ut i två fokusområden, 
vilka lägger grunden för organisationens jämställdhetsarbete under det 
kommande året.  

Fokusområdena kan betraktas som en språngbräda mot ett mer 
systematiskt jämställdhetsarbete, där både nuvarande 
jämställdhetspraktiker och nya utvecklade metoder får ta plats.  

Fokusområdena för åren 2022/2023 är: 

1. Vidareutveckling av organisationens systematiska 
jämställdhetsarbete 

2. En inkluderande organisationskultur och ett balanserat arbetsliv 

Styrelsen bär ansvaret för att jämställdhetsplanen efterlevs, utvärderas 
och vidareutvecklas. En utvärdering av planen genomförs vartannat år, 
nästa gång under hösten 2023. 

 

 



Område 1: Vidareutveckling av organisationens systematiska 
jämställdhetsarbete 

Övergripande mål för 2022/2023 

1. Organisationen fortsätter att formalisera och systematisera 
jämställdhetsarbetet och backar upp ambition med konkreta 
rutiner och arbetssätt.  

2. Jämställdhetsplanen utvecklas och blir bredare i sin omfattning i 
enlighet med EU:s rekommenderade ämnesområden.  

3. Könsuppdelad statistik samlas in under året som underlag för 
utvärdering och revidering av jämställdhetsplan och målsättningar.  

 

Aktiviteter 2022/2023 

Område 1: Systematiskt jämställdhetsarbete 
Aktivitet Beskrivning Mål 

Jämställdhetsplan Under hösten 2023 vidareutvecklas och 
fördjupas jämställdhetsplanens 
målsättningar i linje med EU:s 
rekommenderade ämnesområden. 

1 & 2. 

Resurstillsättning Reella resurser tillsätts kontinuerligt för att 
säkerställa att jämställdhetsplanen 
efterlevs, utvärderas och utvecklas. 

1 & 2 

Utvärdering av 
jämställdhetsplan 

Under hösten 2023 utvärderas 
jämställdhetsplanen och dess mål.  

1 & 2 

Insamling av statistik Könsuppdelad statistik samlas in 
kontinuerligt under året och sammanställs 
inför utvärderingen. Statistik inom följande 
områden samlas in: 

a. Andel män och kvinnor i 
organisationen (styrelse, medarbetare 
och konsulter), insamlat per 
senioritetsnivå. 

b. Lönestatistik som mäter kön och 
senioritetsnivå. 

c. Andel män och kvinnor som ansöker 
till specifika uppdrag och tjänster. 

1 & 3 

 

 

 

 



Område 2: En inkluderande och trygg organisationskultur 

Övergripande mål för 2022/2023: 

1. Rutiner och åtgärder vid trakasserier och kränkningar tas fram, 
kommuniceras och tillgängliggörs i organisationen.  

2. Kompetenshöjande insatser på området jämställdhet och 
inkludering genomförs och medföljande verktyg och metoder 
tillgängliggörs i organisationen.  

3. Medarbetare i organisationen upplever sin arbetsmiljö som sund, 
välkomnande och inkluderande.  

4. Medarbetare i organisationen vet hur de ska agera om de stöter 
på kränkningar eller trakasserier.  

 

Aktiviteter 2022/2023 

Område 2: En inkluderande organisationskultur och ett balanserat arbetsliv 
Aktivitet Beskrivning Mål 

Fortbildning av 
nyckelpersoner 

Nyckelpersoner i organisationen deltar på 
minst ett fortbildningstillfälle om 
jämställdhet med fokus bemötande och 
kultur under våren 2023. 

2 & 3 

Intern workshop och 
verktygslåda 

En intern workshop med hela 
personalstyrkan genomförs under våren 
2023 med fokus på bemötande och kultur.  
 
Verktyg och metodik från workshopen 
samlas in och byggs in i organisationens 
rutiner. 

2 & 3 

Rutiner vid 
trakasserier och 
kränkningar 
 

Rutiner och åtgärder vid trakasserier och 
kränkningar tas fram under våren 2023.  
 

1, 2 & 3 

Personalenkät En personalenkät som svarar mot de 
operativa målen för Område 1 och 2 
genomförs under hösten 2023. 

2.1 & 1.1 
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