


‣Vad är Rösträttsmetoden

‣Utgångspunkter och resultat för Rösträtt

‣Rösträtt i fem steg

‣Övning och goda exemepel



Vad är Rösträttsmetoden

En demokratifrämjande metodik med ambassadörer

…som är jämställdhetintegrerad

…exemepl på praktiskt intersektionellt arbete

…och om den används rätt, kan hjälpa er forma en ny typ av 
medborgardialog



Utgångspunkter och resultat

Kvinnor har redan ett sammanhang och ett engagemang. 

Engagemang föder deltagande.

Jämställdhetsfrågor är en nyckel till engagemang. 

Hållbar demokrati kräver engagemang.

Eldsjälar i etablerade grupper, en kanal för hållbart demokratiarbete.

Skapa inte nya sammanhang utan hitta befintliga sammanhang

Riktade insatser för kvinnor och tjejer.  



Varför kvinnor och flickor?

‣Politik är inte traditionellt ett “kvinnoområde”

‣Kvinnor är underrepresenterade i politiken

‣Satsning på kvinnor stor effekt på övriga samhället

‣För kvinnor i hederskontext kan detta vara en väg ut

‣Stärkt roll för kvinnor som förebilder



Rösträtt i 5 steg

Analysera och 
rekrytera 

Utbilda och Rusta 

Mobiliserings-
aktiviteter 

Fortsatt 
engagemang 

"Prata inte OM 
oss, prata MED 

oss"



Analysera närområdet

Vi börjar med att sätta upp mål

‣Långsiktiga mätbara
‣Kortsiktiga mätbara

Jämställdhet: bygg målen på kön och tänk att målen
ska sträva mot mer jämställdhet! 

Intersektionalitet: titta på vilka samverkande och
förstärkande maktordningar som finns och hur de 
kan motarbetas



CASE
Europaparlamentsvalet om 4 månader!!!! 

Valdeltagandet brukar vara lågt ÄVEN i er kommun!



15 min 

1. För att kunna sätta upp mål: 
gör en analys utifrån
valdeltagandemönster och
målgrupp

2. Sätt ett kortsiktigt mål

3. Sätt upp ett långsiktigt mål



Rösträttsanalys 

Valdeltagande, statistik: 

‣ Lågt valdeltagande bland utrikes födda kvinnor och män 

‣ Extra lågt valdetagande i område x med många utrikes födda 

‣ Något lägre valdeltagande bland kvinnor område x

Jämställdhetsanalys:

‣ Särskilda satsningar för kvinnor kan behövas för att öka deltagandet i de 
demokratiska processerna utifrån samhället är organiserat efter mannen 
som norm

‣ Utrikes födda kvinnors är underrepresenterade i politiken och generellt 
sämre förutsättningar att påverka samhället och sina egna liv 

‣ Särskilda satsningar för kvinnor får i större utsträckning effekter på övriga 
samhället 

Slutsats och mål: 

‣ Rekrytera och utbilda kvinnor i område x i syfte att vara 
demokratiambassadörer och arbeta för ett ökat valdeltagande i område x 
inför EU-valet den 26 maj. 



Ex: Kortsiktigt mätbart mål 

‣15 kvinnor, demokratiambassadörer i område x ska utbildas 
och hålla i egna aktiviteter

‣Varje ambassadör ska nå 30 kvinnor och män i sin närhet 

‣Vi ska nå ut till 450 kvinnor och män i område x 

‣ 200 medborgare som inte skulle ha röstat, röstar i valet den 
26 maj 



Ex: långsiktigt mål

Exempel på ett långsiktigt mål med indikatorer

Mål: Utrikes födda kvinnors makt, inflytande och delaktighet ska öka. 

Indikatorer: 

»Representation i kommunfullmäktige uppdelat på födelseland och 
kön (Kolada).

»Antal kvinnor och män som satt ett högt betyg på indikatorn om ”Hur 
nöjd är du med den insyn och det inflytande invånarna har över 
kommunens beslut och verksamheter?” (SCB:s 
medborgarundersökning).



5 min 

Kartlägg din kommun/stadsdel (utgå från ditt mål och din målgrupp!)

1. I vilka sammanhang finns målgruppen i din stad? 

2. Vilka verksamheter i er organisation möter redan 
målgruppen?

3. Vilka andra verksamheter eller aktörer möter 
målgruppen?



Rösträttsexemepl
Demokrati med Baby



Rösträtt i 5 steg

Analysera och 
rekrytera 

Utbilda och Rusta 

Mobiliserings-
aktiviteter 

Fortsatt 
engagemang 

"Prata inte OM 
oss, prata MED 

oss"



Kom ihåg! 

Kvinnor har redan ett sammanhang och ett engagemang. 

Engagemang föder deltagande.

Jämställdhetsfrågor är en nyckel till engagemang. 

Hållbar demokrati kräver engagemang.

Eldsjälar i etablerade grupper, en kanal för hållbart demokratiarbete.

Skapa inte nya sammanhang utan hitta befintliga sammanhang

Riktade insatser för kvinnor och tjejer.  



TACK! Mejla: malpuri.groth@sverigeskvinnolobby.se
för ett ex av den tryckta metodhandboken.  

mailto:malpuri.groth@sverigeskvinnolobby.se

