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Jämställdhet / Jämlikhet

Prata med din granne. Vad betyder 
orden? 



Jämställdhet / Jämlikhet

• Jämställdhet handlar om jämlikhet mellan kvinnor 
och män som ska ha samma möjlighet att forma 
samhället och sina egna liv. Området omfattar bland 
annat frågor som makt, inflytande, ekonomi, hälsa, 
utbildning, arbete och fysisk integritet.
(Regeringens hemsida)

• Jämlikhet betyder att alla människor har samma 
värde och ska behandlas likvärdigt, oavsett till 
exempel etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller 
funktionsnedsättning. 



Bygga bro jämställt?

Källa: Handbok för jämställdhet, MSB

https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/26090.pdf


Vad?

Politik
Jämställdhetspolitiska 

målen

Varför?

Teori
Genussystemteorin

Hur?

Strategi
Jämställdhets-

integrering

Svensk jämställdhetspolitik består av tre delar



Kvinnor och män ska ha samma makt att 
forma samhället och sina egna liv

• En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma 
rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för 
beslutsfattandet.

• Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och 
villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

• Jämställd utbildning. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma 
möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig 
utveckling.

• Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män 
ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg 
på lika villkor.

• Jämställd hälsa. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma 
förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.

• Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska 
ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

(SOU 2015:86, Skrivelse 2016/17:10)
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Varför är det ojämställt?

Genussystemet, ett sätt att förklara och förstå hur 
(o)jämställdheten utrycker sig.

• Könens isärhållande – kvinnor och män ses som 
varandras motsatser 

• Hierarki - mannen ses som norm

Professor Yvonne Hirdman



Hur pratar vi om kvinnor och män? 
Hemtjänstens personalrum

• Film

https://www.youtube.com/watch?v=Nsk3SEo1GbE&feature=youtu.be


Känns det igen – hur beskrivs kvinnor och 
män, flickor och pojkar i din verksamhet?

• Prata med grannen
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Jämställdhetsperspektiv = att 
synliggöra kvinnor och män 

• i antal, i statistik (kvantitativ aspekt)

• att individbaserade uppgifter så långt möjligt 
redovisas och analyseras med kön som övergripande 
indelningsgrund vid all planering och uppföljning.

• problematisera villkor, normer, värderingar, 
föreställningar och attityder om kvinnor och män, 
kvinnligt och manligt (kvalitativ aspekt)

• analysera vilka konsekvenser förslag, beslut, insatser 
får....

2018-02-13



Jämställdhetsintegrering

• film SKL

https://www.youtube.com/watch?v=xMZBufqS7-8


Där beslut fattas
Där resurser fördelas
Där normer skapas

Källa: SKL



Verksamhetsutveckling med ett 
jämställdhetsperspektiv

• Vad finns i din verksamhet?

• Har ni ”bekönade mål” eller jämställdhetsmål för att 
säkerställa ett jämställdhetsperspektiv i den ordinarie 
verksamheten? 

• Är er statistik könsuppdelad? 

• Finns jämställdhetsperspektivet med i er uppföljning?



Ambulans

• Vilka är patienterna?

• Hur tar SOS Alarm emot dem?

• Hur behandlar vi dem?

• Allt könsuppdelat



Vem gör vad?

• Politiker / styrelse

• Chefer / ledare

• Controller / verksamhetsutvecklare

• Medarbetare



Mer information

• www.jamstalldhetsmyndigheten.se

• www.jamstall.nu

• www.genus.se

• www.nck.uu.se

• www.hedersfortryck.se

• www.sverigeskvinnolobby.se

• Länsstyrelserna 

http://www.jamstall.nu/
http://www.jamstall.nu/
http://www.genus.se/
http://www.nck.uu.se/
http://www.hedersfortryck.se/
http://www.sverigeskvinnolobby.se/


Tack för oss!
Katarina Olsson & Ulrika Eklund

info@jamstalldhetsexperterna.se

www.jamstalldhetsexperterna.se

mailto:info@jamstalldhetsexperterna.se

