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JÄMSTÄLLDHETSMYNDIGHETENS REMISSVAR  
PÅ BETÄNKANDET VÅR DEMOKRATI - VÄRD  
ATT VÄRNA VARJE DAG, SOU 2022:28 

Myndighetens synpunkter 

Jämställdhetsmyndigheten delar bilden av att arbetet med demokratin kan förstärkas 
och välkomnar betänkandet. De aktiviteter som avrapporteras i betänkandet har tagit 
jämställdhet i beaktning.  

Vi stödjer en nationell förstärkning inom det demokratipolitiska området. 
Beträffande de förslag som presenteras i betänkandet ser myndigheten att det finns 
ett värde i att inrätta en nationell demokratifunktion samt att länsstyrelserna får en 
tydligare roll för att främja demokrati och jämställdhet i länen.  

Vad gäller att integrera ett demokratiperspektiv i myndigheters verksamhet finns 
Jämställdhetsmyndighetens erfarenheter av jämställdhetsintegrering samlade i 
rapporten Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JIM) 20221.  

Jämställdhetsmyndigheten bedömer att flera av de förslag om myndigheters och 
skolans arbete som presenteras i betänkandet behöver utredas mer grundligt. 
Myndigheten vill understryka vikten av att myndigheters och skolans pågående 
arbete med demokrati beaktas när arbetet med nya myndighetsinstruktioner tas fram.  

Vi avstyrker förslaget om att inrätta ett krav i kommittéförordningen att redovisa 
konsekvenser för demokratin i avvaktan på remiss av promemorian Ds 2022:22 
Bättre konsekvensutredningar. Slutsatser från detta arbete bör beaktas innan en ny 
typ av konsekvensutredningar införs. 

Myndigheten vill understryka att insatser för att öka medborgares kunskaper om 
demokratin inte behöver leda till ett jämställt deltagande i demokratin. En fördjupad 
analys finns i Jämställdhetsmyndighetens rapporter Ett sekel av rösträtt och 
valbarhet2, och Kvinnor har det tuffare än män i politiken3.  

 
1 Jämställdhetsmyndigheten, 2022, Rapport 2022:15, Jämställdhetsintegrering i myndigheter 

(JIM) 2022.  
2 Jämställdhetsmyndigheten, 2021. Rapport 2021:1 Ett sekel av rösträtt och valbarhet. 
3 Jämställdhetsmyndigheten, 2019. Kvinnor har det tuffare än män i politiken. Analys i korthet 
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För Jämställdhetsmyndigheten 

Lena Ag 
Generaldirektör  

Julia Hugoson 
Utredare 
Anna-Karin Berglund 
Utredare 
Eleonor Björnfot 
Utredare 

I ärendets slutliga handläggning har avdelningschefen Peter Vikström och chefs-
juristen Anna Tingbäck deltagit. 
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