
 

Checklista för jämställda möten 
 
I GMV:s jämställdhetspolicy preciseras det att: 
 
vid offentliga arrangemang där GMV är huvudarrangör eller delarrangör ska GMV 
eftersträva att kvinnor och män har samma rättigheter samt möjlighet att bidra och delta 
aktivt.  
 
Checklistan är ett verktyg för att förenkla denna strävan och är en del av GMV:s 
jämställdhetsarbete som syftar till att uppnå jämställda förhållanden vid samtliga arrangemang 
och möten som anordnas av GMV eller där GMV är en samarbetspart.  
 
Checklistan vänder sig till den som arrangerar möten och stolpar upp punkter att ta hänsyn till 
inför, under och efter ett arrangemang. Det huvudsakliga fokuset är på jämställdhet men 
ambitionen är att möten ska vara av välkomnande, deltagande och rättvis karaktär för samtliga 
deltagare. Med möten avses så väl stora öppna samlingar som t.ex. mindre interna 
avdelningsmöte. 

Checklistan 

Inför 
 Vara ute i god tid! – Buffert i planeringen ökar chanserna att hitta större variation 

bland talare 
 
 Val av ämne – Variera ämne och ha i åtanke att somliga ämnen kan vara starkt 

dominerade av ett kön 
 
 Val tid och plats – Välj icke-diskriminerande mötesplatser och tider 

 
 Välj rätt mötesform beroende på antal, mål och syfte – Att t.ex. bryta ner större 

grupper i mindre kan skapa bättre förutsättningar för alla att komma till tals 
 
 Val av föredragshållare och moderator – Eftersträva jämna fördelningar 
 
 Tydligt syfte för moderator, föredragshållare och deltagare – Tydlighet ger rättvisare 

förutsättningar för samtliga deltagare 
 
 Instruktioner till moderator och medarrangörer enligt checklistan – Särskilt 

moderatorn har en viktig funktion för att möjliggöra det rättvisa mötet 
 
 Utred bakgrunden till ett ”nej tack” från tillfrågade föredragshållare/moderatorer – Ta 

inte förgivet att alla har god vana av att vara presentatörer eller att agera 
mötesledare 

 
Under 
 Presentationsrunda – Alla får komma till tals, alla deltar på samma villkor 
 



 Moderering (fördelning av ordet, ingen särbehandling av deltagare) – Moderatorn bör 
inledningsvis förtydliga mötets bakgrund, syfte och belysa tidigare processer för icke 
invigda 

 
 Följa agendan och tillåt inte omotiverad kidnappning av diskussionen – Fördela 

frågor och be om synpunkter från så många deltagare som möjligt 
 
 Rollfördelning (t.ex. minnesanteckningar) – Även män kan sköta minnesanteckningar! 
 
 Minoriteter bör delta i egenskap av att vara minoritet – Ofta får minoriteter buffra 

majoritetens behov 
 
Efter 
 Dokumentation – Vara konsekvent med personreferenser 
 
 Spridning av dokumentation – Vem ansvarar och se till att sändlistan är komplett 
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