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Vad är jämställdhet? Och vad är
• Jämlikhet = Alla människors lika värde. Rättvisa förutsättningar och
villkor för alla individer och grupper i samhället.
• Jämställdhet = Jämlikhet mellan könen.
• Jämställdhetsarbetet utgår från juridiskt kön, vilket oftast stämmer
överens med ens biologiska kön.
• Att arbeta med jämställdhet är att synliggöra, analysera och åtgärda
skillnader i kvinnors och mäns liv och villkor.
• Jämställdhetsarbetet handlar också om att motarbeta normer,
föreställningar, uttryck och egenskaper som tillskrivs kvinnor och
män. Det vill säga ”genus” eller ”könsroller” med målet är att alla ska
få se ut, vara och bete sig som de själva vill oavsett kön.

Genus eller könsidentitet?
• Könsidentitet = Självupplevt kön, d.v.s det kön en identifierar sig
med.
• Könsuttryck = Attribut som uppfattas som ”manliga” eller ”kvinnliga”,
t.ex. kläder, kroppsspråk, röst och kroppsform.
• Hur kan detta särskiljas från genus? (= socialt och kulturellt
konstruerat kön. Normer, föreställningar, uttryck och egenskaper
som ett samhälle tillskriver kvinnor respektive män.)
• En skiljelinje finns i synen på den egna upplevelsen visavi det
omgivande samhället.
• Vad händer om vi blandar ihop genus och könsidentitet?
• Kan vi bekräfta människors könsidentitet och könsuttryck utan att
befästa genus?

Jämställdhetsarbetet är så binärt!
• Politiken och arbetet för transpersoners liv och villkor har andra
ideologiska utgångspunkter än jämställdhetspolitiken och
jämställdhetsarbetet.
• Jämställdhetsarbetet motarbetar ett system där kvinnor och mäns
hålls isär och där män som grupp är överordnade kvinnor som
grupp. Kön är en hierarki som skär igenom hela samhället och som
alla individer inordnas i oavsett hur de själva identifierar sig.
• Om vi skulle se på kön som en skala där människor placeras utifrån
egna upplevelser så finns inte längre någon hierarki på
samhällsnivå. Kvinnors underordning blir något som kan väljas och
väljas bort.

Att synliggöra kön
• I 100 år har kvinnorörelsen arbetat för att synliggöra kvinnors
rättigheter, liv och villkor. (Erfarenheten visar att om inte kvinnor
och flickor pekas ut, kommer män och pojkar att utgöra norm.)
• Jämställdhetsintegrering är den strategi som Sverige, EU och
FN har valt för att uppnå ett jämställt samhälle. Strategin
innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska införlivas i alla
processer, verksamheter och beslut och att mål, styr- och
ledningsdokument ska bekönas.

Beköning ifrågasätts från nya håll
• Patriarkatet har alltid försökt hindra oss från att synliggöra kvinnor
och flickor.
• De senaste åren ser vi en ny typ av motstånd. Det handlar om
organisationer som vill vara mer inkluderade mot personer som inte
identifierar sig som kvinnor och män väljer att återgå till könsneutrala
formuleringar.
• Detta motstånd utnyttjas av de krafter som motarbetar jämställdhet
på andra grunder.
• Till exempel: ”Regeringen ändrar också i läroplanen så att
begreppen barn och elever används – istället för begreppen flickor
och pojkar.”

Vad ska vi göra?
• Strategin för jämställdhetsintegrering gäller, kön ska alltid
skrivas ut i era styr- och ledningsdokument.
• Kom ihåg att skilja på vilka ord och begrepp som används på
olika nivåer i organisationen. Att ha bekönade styrdokument
står inte i konflikt med att arbeta transinkluderande i mötet
med medborgare i era verksamheter.
• Ingen vinner på att osynliggöra kön. Synliggör transpersoner
genom att benämna dem utöver kvinnor och män!
• Till exempel ”Kvinnors, mäns och transpersoners ohälsa ska minska i
regionen.”

Könsuppdelad statistik
• Statistikförordningen §14: ”Individbaserad officiell statistik skall
vara uppdelad efter kön om det inte finns särskilda skäl mot
detta.”
• Sverige är bäst i världen på könsuppdelad statistik – detta har
varit starkt bidragande till att vi idag är ett av världens mest
jämställda länder.
• Den könsuppdelade statistiken utgår från juridiskt kön.

Försvårar transinkludering arbetet med
könsuppdelad statistiken?
1.
2.
3.

4.
5.

Organisationer blandar ihop kön och könsidentitet eller är otydliga med vad
som åsyftas i sina undersökningar.
Transinkludering används som ursäkt för att slippa samla in och redovisa
statistik uppdelat på kön.
Brist på data. Om man därutöver vill kunna uttala sig om ytterligare en
kategori, som är väldigt liten, krävas en massiv mängd data. För att kunna bryta
ned statistiken på andra viktiga parametrar, som utbildningsnivå och härkomst,
behövs ännu fler svar.
Den registerbaserade statistiken hotas när delar av HBTQ-rörelsen arbetar
aktivt för att införa könsneutrala personer och för att statistik inte ska samlas
in könsuppdelat överhuvudtaget.
Vad som händer med jämställdhetsstatistikens legitimitet, validitet och
reliabilitet om kön i större utsträckning blir självskattat och därmed kan väljas
och väljas bort och variera över tid?

Vad ska vi göra?
• Kom ihåg att statistikförordningen gäller! Kön är fortsatt en
övergripande indelningsgrund.
• Vid enkäter kan frågor om könsidentitet ställas som ett komplement
till frågor om juridiskt kön. Men könsidentitet får aldrig ersätta
juridiskt kön.
• Undvika missförstånd genom att alltid tydliggöra vad som menas
med kön och att inte blanda ihop kön och könsidentitet.
• SCB bör få i uppdrag att ta fram ett stödmaterial för hur
könsuppdelad statistik respektive undersökningar om könsidentitet
bäst ska formuleras och hanteras. En utgångspunkt ska vara att
jämställdhetsperspektivet ska bevaras och stärkas.

Sammanfattningsvis
• Vikten av att förstå och tydliggöra skillnaden mellan genus och
könsidentitet/könsuttryck i allt arbete.
• Det finns två ideologiska utgångspunkter - kön som hierarki
eller kön som skala. Båda dessa synsätt måste respekteras.
• Ingen vinner på könsneutrala formuleringar. Mål-, lednings- och
styrdokument ska alltid bekönas. Inkludering av transpersoner
ska får aldrig ske på bekostnad av kvinnor och flickor.
• Arbetet med könsuppdelad statistik är ovärderligt.
Inkluderingen av transpersoner måste ske utan att arbetet med
könsuppdelad statistik tar skada.

