Jämställdhet och
jämlikhet i fokus
– en handledning för dig som
arbetar i projekt.

Om materialet
Materialet är delfinansierat av Europeiska socialfonden.
Text: Thomas Lidén, Göteborgsregionens kommunalförbund
Vi tar tacksamt emot kommentarer och frågor gällande materialet. Hör av dig till
thomas.liden@grkom.se
Materialet är © Copyright Göteborgsregionens kommunalförbund 2018. Materialet får fritt
kopieras och användas i utbildningsverksamhet så länge källa anges.

2

Innehållsförteckning
Några ord om handledningens upplägg ................................................................................. 4
Inledning ...................................................................................................................................... 5
Del 1. Vad är jämställdhet och jämlikhet?.............................................................................. 6
Jämställdhet ..........................................................................................................................................6
Jämlikhet ................................................................................................................................................7
Strukturer och normer ..........................................................................................................................8
Normkritik ...............................................................................................................................................9

Del 2. Hur gör vi? .....................................................................................................................11
Det stora händer i det lilla – utgå från det vardagliga arbetet ......................................................12
Planeringen av projektet ....................................................................................................................13
Genomförandet av projektet .............................................................................................................15
Planera ..............................................................................................................................................16
Göra ..................................................................................................................................................17
Studera. .............................................................................................................................................17
Agera.................................................................................................................................................17

Källhänvisningar.......................................................................................................................19

3

Några ord om handledningens upplägg
Den här handledningen vänder sig till dig som arbetar i utvecklingsprojekt inom offentlig
sektor. Den är tänkt att vara ett stöd för att tydliggöra och synliggöra på vilka sätt projektet
kan leda till mer jämställda och jämlika villkor för dess målgrupp.
Handledningen är ett resultat av nästan tre års arbete i tre olika projekt genomförda på
Göteborgsregionens kommunalförbund. Projekten har varit delfinansierade av Europeiska
socialfonden (ESF) och har därför haft krav på sig att genomsyras av vad ESF benämner
jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.1 I den här handledningen har vi valt att
utgå från begreppen jämställdhet och jämlikhet för att det bättre motsvarar hur vi arbetar.
Utifrån vår erfarenhet är det viktigt att:
- utgå från det vardagliga arbetet och hur perspektiv på jämställdhet och jämlikhet kan
utveckla detta,
- hitta sätt att bättre följa och koppla projekt till de lagar och styrdokument som reglerar
verksamheten projektet syftar till att utveckla, med fokus på kraven dessa lagar och
styrdokument ställer på verksamheten sett till jämställda och jämlikhet,
- belysa på vilka sätt respektive projekts insatser leder till mer jämställda och jämlika
villkor för dess målgrupp.
I projektet Plug In har det handlat om att belysa jämställdhetsLäs mer om projekten:
och jämlikhetsperspektivet i insatser som syftar till att
grkom.se/plugin
förebygga att ungdomar avbryter sina gymnasiestudier. I
grkom.se/collegevast
projektet College Väst har begreppen satts i relation till
grkom.se/nyagrannar
arbetet med att underlätta ungas övergång från skola till
arbetsliv. I Nya GRannar har det handlat om att lyfta
perspektiven utifrån projektets fokus på att kompetens-utveckla och öka samverkan mellan
personal som arbetar med ensamkommande barn och unga.
Vi har utformat den här handledningen så att den kan användas som ett praktiskt stöd i
arbetet med att prioritera jämställdhet och jämlikhet i projekt. För att uppnå det behöver
jämställdhet och jämlikhet löpa som en röd tråd genom projektets olika delar och
kontinuerligt följas upp.
Handledningens första del består av definitioner av begreppen jämställdhet och jämlikhet
samt beskrivningar av ojämställdhet och ojämlikhet. I handledningens andra del fokuserar vi
på hur projektgrupper mer praktiskt kan arbeta för att sätta fokus på jämställdhet och
jämlikhet.
Trevlig läsning och lycka till!
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Läs mer om dessa begrepp och vad de innebär för projekt på www.esf.se
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Inledning
Enligt de lagar och styrdokument som reglerar offentliga verksamheter är jämställdhet och
jämlikhet idag självklara mål i det svenska samhället. Jämställdhet betyder att kvinnor och
män har samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämlikhet betyder att alla
människor, oavsett olikheter, får möjlighet att vara delaktiga i samhället.2 Vi kommer att
utveckla detta i handledningens första del.
Sett utifrån definitionen av dessa begrepp är
Sverige ännu inte ett jämställt och jämlikt
samhälle.3 Kvinnor och män har inte samma
makt att forma samhället och sina egna liv. I
de flesta fall gynnas män på bekostnad av
kvinnor, men det finns också områden där
det motsatta är fallet. På ett liknande sätt ges
människor med viss könsidentitet eller
könsuttryck, etnicitet, tro, funktion, sexuell
läggning och ålder ofta fördelar framför
andra.

Varför används både jämställdhet och
jämlikhet?
I och med att vi ofta kan se skillnader i
livsvillkor mellan kvinnor och män är det viktigt
att först och främst sätta fokus på jämställdhet.
Men alla identifierar sig inte som kvinnor och
män och människor är mer än sitt kön. Det
betyder att många andra faktorer spelar roll för
deras villkor. Därför är ”alltid kön, men aldrig
bara kön” ett bra uttryck att utgå från.

Ojämställdheten och ojämlikheten har till stor del att göra med att samhället helt enkelt är
anpassat mer för vissa än för andra. Det kommer bland annat till uttryck i hur och för vem
byggnader är utformade, eller vem som har fördelen att i olika sammanhang uppfattas som
normal eller kompetent av sin omgivning.
Vad räknas som
styrdokument?
Med styrdokument menas här
dokument som styr offentliga
verksamheter. För skolan kan
det till exempel vara
läroplaner, kursplaner och
kommunala utbildningsmål.
För socialtjänsten kan det
vara socialstyrelsens
vägledningar och kommunala
handlingsplaner.

För att nå jämställdhet och jämlikhet behöver det som är
skrivet i våra lagar och offentliga verksamheters
styrdokument också prägla verksamheternas praktik. Den
här handledningen utgår med andra ord från att
jämställdhet och jämlikhet redan är en stor del av dessa
verksamheter. Det vi hoppas
kunna bidra med är inspiration och tips för att
lyfta fram detta och tydliggöra på vilka sätt jämställdhet och
jämlikhet är relevant för just den verksamhet som ert
projekt rör. Detta behöver sedan systematiseras för att i
slutändan kunna förbättra såväl projektet som
verksamheten.
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Definitionerna är från regeringens mål för jämställdhet (Regeringskansliet, 2016) och regeringsformen
(1974:152)
3
Se till exempel Mål och myndighet – en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken (SOU 2015:86) eller På tal
om kvinnor och män (SCB, 2016)
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Del 1. Vad är jämställdhet och jämlikhet?
Jämställdhet och jämlikhet kan definieras på olika sätt. Vi har valt att fokusera på vad som
står i de jämställdhetspolitiska målen, regeringsformen och diskrimineringslagen. Det är dock
bara några exempel på hur begreppen präglar såväl internationell som nationell lagstiftning.
Det är således viktigt att konkretisera vad jämställdhet och jämlikhet innebär för den specifika
verksamhet ert projekt berör.

Jämställdhet
Enligt regeringens jämställdhetspolitiska mål innebär jämställdhet att kvinnor och män har
samma makt att forma samhället och sina egna liv. Målet är uppdelat i sex delmål:
•

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.4

Målen visar på den riktning vi vill att det svenska samhället ska utvecklas åt, men de visar
också på den ojämställdhet som behöver motverkas och förebyggas. Kvinnor och män har
inte lika tillgång till makt och inflytande, ekonomiska möjligheter, utbildning och hälsa. Män
tar generellt sett inte tillräckligt ansvar för det obetalda hem- och omsorgsarbetet och statistik
avslöjar hur kvinnors kroppsliga integritet kontinuerligt kränks av män.5
Målen, och den statistik och forskning de baseras på, utgår med andra ord från att kvinnor
och män behandlas olika på grund av deras kön, vilket på olika sätt påverkar deras
livsvillkor. Pojkar presterar till exempel sämre i skolan än flickor samtidigt som flickor mår
sämre och i högre grad lider av stress. Trots att flickorna presterar bättre i skolan tjänar män
mer än kvinnor i sina yrkesliv. Den främsta anledningen är att män och kvinnor väljer olika
yrken och att dessa olika yrken inte värderas lika högt. Men det finns en oförklarad
löneskillnad på 5.8 procent (2015) som inte kan förklaras av faktorer som utbildning och
yrke, sektor, ålder och arbetstid.6 Det är istället sannolikt att män och kvinnors arbete helt
enkelt värderas olika.
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Regeringens mål för jämställdhet (Regeringskansliet, 2016)
Mål och myndighet – en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken (SOU 2015:86)
6
Mål och myndighet – en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken (SOU 2015:86, sid. 24)
5
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Jämlikhet
I regeringsformen står att det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå
delaktighet och jämlikhet i samhället. Jämlikhet är, med andra ord, ett bredare begrepp än
jämställdhet och kan innefatta all den mångfald av olikheter vi ser bland människor. När det
kommer till att definiera vad vi egentligen menar med begreppet mångfald kan
diskrimineringslagen vara ett stöd.
Vissa av de faktorer som påverkar jämlikhet innefattas av
diskrimineringslagen. Enligt lagstiftningen är det förbjudet att
diskriminera någon på grund av kön. Men eftersom det inte är
alla barn som föds som flickor eller pojkar, och eftersom det
finns både ungdomar och vuxna som inte identifierar sig enligt
uppdelningen kvinna/man är även könsidentitet och könsuttryck
skyddade i diskrimineringslagen. Det innebär bland annat att
personer som inte identifierar sig som kvinna eller man inte ska
missgynnas i relation till personer som gör det. På samma sätt
ska ingen, enligt diskrimineringslagen, missgynnas på grund av
deras etnicitet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.7
Hbtq är ett paraplybegrepp
för homosexuella, bisexuella,
transpersoner och personer
med queera uttryck och
identiteter.
Vill du veta mer? På
srhr.se/normino kan du testa
dina kunskaper om hbtq.
Du kan även läsa mer hos
rfsl.se

Vill du veta mer om vad
diskriminering faktiskt
innebär?
Läs om olika perspektiv på
diskrimineringslagen i ESF:s
material En guide för att
främja lika rättigheter och
möjligheter
Du kan även läsa mer på
do.se

I likhet med de jämställdhetspolitiska målen visar dessa
diskrimineringsgrunder på det som är förbjudet enligt lag,
men som ändå ofta förekommer. Studier visar att
människor med viss könsidentitet eller könsuttryck,
etnicitet, tro, funktion, sexualitet och ålder kontinuerligt
missgynnas i relation till andra. Unga hbtq-personer är till
exempel mer utsatta för diskriminering, hot och våld än
andra unga personer. En studie visar att nästan 60
procent av unga transpersoner under det senaste året
övervägt att ta livet av sig och att 40 procent gjort ett
allvarligt försök.8

Jämlikhet är också till stor del beroende av faktorer som idag inte räknas som grund för
diskriminering enligt lagstiftningen. En sådan faktor är socio-ekonomisk position. Till exempel
är elevers villkor i skolan till stor del beroende av deras vårdnadshavares
utbildningsbakgrund.9 Det innebär med andra ord att elevers prestationer i skolan inte enbart
kan förklaras av deras egna förmågor och insatser utan även av faktorer som de inte har
kontroll över utan helt enkelt föds in i.
Sammanfattningsvis kan vi säga att ojämställda och ojämlika villkor i samhället begränsar
människors förutsättningar att utveckla sina egna liv och sin omgivning. Begränsningarna är
stabila över tid och påverkar vissa människor mer än andra. Men vad är det som begränsar?

7

Diskrimineringslag (2008:567)
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (2017), Folkhälsomyndigheten (2015)
9
Skolverket (2017)
8
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Strukturer och normer
Dessa ojämställda och ojämlika livsvillkor som under lång tid präglat samhället kan beskrivas
som strukturer10. Genom att beskriva dem som just strukturer kan vi visa på att det är villkor
som tar tid att förändra. En anledning är att vi som lever i samhället är vana vid dem. De har
helt enkelt blivit normala.
Att något är normalt innebär att det är vad vi förväntar oss i olika situationer. Det normala
styrs av normer, vilka kan förstås som sociala regler. Det kluriga med dessa regler är att vi
inte alltid är medvetna om att vi lever efter dem och därför ifrågasätter vi dem sällan. Många
normer och sociala regler underlättar för oss. Vi behöver ofta kunna förvänta oss vissa
beteenden för att kunna samarbeta. Några exempel är att stå i kö, att komma i tid till möten
eller att betala skatt. Vissa normer är osynliga och oskrivna, andra är lagstadgade. Om vi
bryter mot normerna finns det en risk att vi bestraffas på olika sätt: om du går före i kön
kanske du råkar ut för blickar, suckar och tillsägelser, om du inte kommer i tid till ett viktigt
möte kan du behöva stå ut med ett mindre trevligt samtal från din chef och om du inte betalar
din skatt riskerar du att bli dömd för skattebrott.
Även om normer ibland underlättar i samhället finns det också många normer som innebär
orättvisa. Det handlar om oskrivna regler som faktiskt går tvärtemot våra lagstadgade regler
om jämställdhet och jämlikhet. Att bryta mot dessa normer leder ofta till obefogade
bestraffningar. Det kanske inte uppmärksammas av majoriteten men kan få allvarliga
konsekvenser för minoriteter. Vi har till exempel förväntningar inte bara på hur människor ska
bete sig utan även hur människor ska vara och leva sina liv. De som följer normerna har
fördelen att ses som normala. Heterosexuella personer behöver sällan komma ut, vita
personer i Sverige behöver inte särskilt ofta
Vill du läsa mer om normer?
reflektera över sin hudfärg och personer utan
Nationella sekretariatet för
funktionsnedsättningar tänker sällan på vilka
genusforskning har en ordlista som
fördelar de har i och med att de bland annat
beskriver vad bland annat
kan röra sig utan hinder, se vad som är framför
heteronormativitet, rasifiering och
dem och höra vad som sägs.
funkofobi kan innebära.
Dessa fördelar, eller privilegier, innebär också att
samhället ofta är anpassat för människor som följer normen, och att de som följer normen
ges bättre förutsättningar att vara med och påverka hur deras omgivning ska utvecklas. En
rad studier från skolans värld visar till exempel på hur de flesta klassrum och den pedagogik
som används där är utformad på ett sätt som gör att den stora majoriteten klarar sig bra.
Men rummen och pedagogiken är mer sällan anpassade för elever med olika typer av
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.11 För att skapa rättvisa förutsättningar behöver
detta synliggöras och motverkas.
Vad är neuropsykiatriska funktionsnedsättningar?
Adhd, autism och Tourettes syndrom är några av de vanligaste neuropsykiatriska
funktionsnedsättningarna. Gemensamt för personer med dessa funktionsnedsättningar är att de
har en annorlunda kognition. Det innebär att de tänker och uppfattar information på ett
annorlunda sätt och upplever och bearbetar sinnesintryck på annorlunda sätt (Källa: SPSM)

10
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Jämställdhetsmyndigheten m.fl. (2016/2018)
Skolinspektionen (2012, 2014)
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Normkritik
Normkritik handlar just om att synliggöra och motverka begränsande normer. Normkritiken
sätter fokus på hur makt fördelas och på hur den kan omfördelas på ett mer jämställt och
jämlikt vis. Begreppet makt betyder i det här sammanhanget möjligheten att vara delaktig i
både sina egen och sin omgivnings utveckling.

Bilden visar hur en ojämlik situation kan anpassas för människor med olika förutsättningar.

När normkritik används är det viktigt att tänka på att normer påverkar alla människors villkor.
Både på gynnsamma och ogynnsamma sätt. Alla människor kan också samtidigt delas in i
både majoritetsgrupper och minoritetsgrupper, beroende på vilken del av personen vi
fokuserar på och i vilken miljö hen befinner sig i. Såväl majoritets- som minoritetsgrupper kan
gynnas av rådande normer. Att ett samhälle är ojämställt och ojämlikt innebär att vissa
människor och grupper av människor oftare och på en strukturell nivå har sämre möjligheter
att påverka sin omgivning än andra.

Bilden symboliserar att ojämställdhet och ojämlikhet också kan uppstå när människor trots att
de har liknande förmågor behandlas på olika sätt. Ett exempel är att kvinnor och mäns arbete
värderas olika sett till vilken lön de får. Kommer du på några fler exempel?

För att beskriva ojämställdhet och ojämlikhet behöver vi se bortom enskilda strukturer. En
människa är inte bara sin könstillhörighet, hen har samtidigt en viss etnicitet, en ålder och så
vidare. Dessa delar spelar dessutom olika roll i olika situationer och miljöer.

9

Vi kan ta två elever i samma klass som exempel. Den första eleven har svenska som
modersmål. Hen har en benprotes och har därför svårt att springa. Den andra eleven har
nyligen kommit till Sverige, och har därför precis lärt sig svenska. Hen kan springa
obehindrat. Det betyder att dessa två elevers villkor med stor sannolikhet ser olika ut
beroende av om de är på idrottslektion eller svensklektion. Exemplet kan utvecklas genom
att vi adderar olika egenskaper och förutsättningar hos den ena eller andra eleven eller
ändrar deras miljö. Testa gärna några olika scenarier innan du läser vidare. På vilka sätt
ändrar sig villkoren? Vad ställer det för krav på skolmiljön? Att på detta sätt se hur olika
strukturer och miljöer samverkar kallas en intersektionell analys12.
Poängen är att faktorer som olika uppsättningar av fysiska funktioner, språk och kön spelar
roll i relation till vilken miljö en person befinner sig i och för vem den miljön främst är
anpassad. Elevernas möjlighet att delta är således beroende av hur pedagogerna planerar
och genomför respektive undervisningssituation (idrott och svenska), och pedagogernas
förmåga att ge alla elever möjlighet att delta är i sin tur beroende av vilka normer
pedagogerna agerar utifrån.
Sammanfattningsvis kan vi alltså säga att normer påverkar människors livsvillkor och att det
kan leda till ojämställdhet och ojämlikhet. Detta på grund av förväntningar på hur en
människa ska vara och hur en ska leva sitt liv. Det tar sig uttryck i att samhället ofta är
anpassat mer för vissa än för andra. Normkritik är ett sätt att skapa mer jämställda och
jämlika villkor genom att synliggöra detta.
Att undersöka hur strukturer och normer samverkar och skapar olika livsvillkor för olika
människor i olika situationer och miljöer kan uppfattas som komplext och svårt. Men det är
oftast lättare än vad vi tror. I handledningens nästa del kommer vi att sätta fokus på just det.
Vad tycker du om normkritik?
Normkritik kopplas ibland till politiska ideologier och kan då uppfattas som kontroversiellt. Den
kopplingen görs både av personer som förespråkar dessa ideologier och de som inte gör det.
Därför kan normkritik bli föremål för diskussion, där vissa är för och andra är emot.
I den här handledningen använder vi oss av normkritik för att sätta fokus på människors olika
villkor att vara delaktiga i olika sammanhang. Att dessa villkor ofta är ojämställda och ojämlika
stöds av forskning, till exempel den vi hänvisat till tidigare. Om vi inte ser hur makt fördelas
olika blir det svårt att leva upp till de krav som ställs i lagar och mål som gäller i Sverige.
I handledningen ser vi normkritik som ett sätt att synliggöra vad som behöver utvecklas. Detta
bör inte vara föremål för politisk diskussion utan styras av vad vi vet fungerar enligt forskning
och beprövad erfarenhet.
Vill du läsa mer om normer och normkritik?
Forum för levande historia har på sin hemsida många material som utifrån ett normkritiskt
perspektiv behandlar olika maktordningar i samhället, till exempel Bryt!
Ett annat exempel är Lås upp som drivs av Mångkulturellt centrum.

12

Jämställdhetsmyndigheten m.fl. (2016/2018)
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Exempel på lagar och styrande
dokument för offentliga
verksamheter
”Dessa grundläggande rättigheter ska förverkligas
likvärdigt för alla mölndalsbor. Våra verksamheter ska
fungera för alla oavsett kön, funktionsnedsättning,
etnisk eller religiös bakgrund, sexuell läggning,
könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder eller
social ställning.”
Mölndals stad, Bemötandeplan, sid. 2 (2010-)

”Stadens verksamheter arbetar aktivt
och normkritiskt med att synliggöra
exkluderande strukturer för att kunna
erbjuda likvärdig service och tjänster.”
”Stadens kommunikation inkluderar på
ett tydligt sätt hbtq-personer.”
”Hbtq-personer som arbetar i
Göteborgs Stad har en god
arbetsmiljö.”
”Hbtq-personer erbjuds en
professionell och likvärdig service och
tjänster av Göteborgs Stad.”
Några av målen i Göteborgs Stads
plan för att förbättra hbtq-personers
livsvillkor år 2017 – 2021

”Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas
•
ekonomiska och sociala trygghet,
•
jämlikhet i levnadsvillkor,
•
aktiva deltagande i samhällslivet.”
Socialtjänstlag (2001:453), 1 kap, 1 §

”I utbildningen ska hänsyn tas till alla barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och
stimulans så att de kan utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i
barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.”
”Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka
alla former av kränkande behandling.”
Skollag (2010:800), 1 kap,4 och 5 §
”I ett jämlikt samhälle fördelas såväl resurser som ekonomiskt och
politiskt inflytande utifrån allas lika värde och rättigheter. I jämlika
samhällen har alla likvärdig tillgång eller möjligheter till att förvärva
resurser och förmågor för att tillvarata och påverka
samhällsutvecklingen och sina liv. Ojämlikhet handlar om bristen på
likvärdig tillgång till, eller möjligheter att förvärva, dessa resurser och
förmågor.”
Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018 – 2026, sid. 9

”Det allmänna ska verka för
att alla människor ska kunna
uppnå delaktighet och
jämlikhet i samhället och för
att barns rätt ska tas till
vara.”
Regeringsform (1974: 152),
1 kap, 2 §
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Del 2. Hur gör vi?
Efter en genomgång av begreppen jämställdhet, jämlikhet, normer, strukturer och normkritik
kan vi nu börja bli lite mer praktiska. Ni behöver sätta ord på hur ni inom ert projekt kan
åstadkomma mer jämställda och jämlika villkor för er målgrupp. Ni behöver sen agera för att
prioritera just det. I den här delen av handledningen ska vi bena ut hur det kan bli möjligt. Här
finns tips, modeller och reflektionsfrågor för att utveckla ert projekt.

Det stora händer i det lilla – utgå från det vardagliga arbetet
Jämställdhet och jämlikhet möjliggörs där beslut fattas, resurser fördelas och aktiviteter
genomförs. Det handlar med andra ord om verksamheters vardagliga arbete och de normer
som skapas och återskapas där. På samma sätt innebär det att det som är ojämställt och
ojämlikt också går att hitta i det vardagliga arbetet. För att möjliggöra jämställdhet och
jämlikhet behöver ni alltså först och främst se över vilka beslut som tas, hur resurser fördelas
och vilka normer som råder. Det gäller såväl i projektet som i verksamheten det ska utveckla.
Jämställdhetsintegrering är en strategi som kan vara ett stöd i detta. Strategin syftar
framförallt till att synliggöra ojämställdhet och ojämlikhet. Synliggörandet behöver sedan
följas av åtgärder för att skapa mer jämställda och jämlika förutsättningar.13
Det arbetet bygger för det första på att alla inom projektet behöver ges och ta ansvar. Det
finns dock en risk i att benämna jämställdhet och jämlikhet som allas ansvar – nämligen att
det inte blir någons ansvar. I projektgruppen behöver ansvaret för dessa frågor vara
anpassat och tydligt definierat utifrån projektmedarbetarnas olika roller. Framförallt bör
ansvaret ligga hos projektledaren och inte slentrianmässigt delegeras ut till medarbetare som
har särskild kompetens för frågan. Även om medarbetare med särskild kompetens är viktiga,
som genomförare eller för att koppla arbetet till andra liknande initiativ, måste det yttersta
ansvaret ligga hos projektledaren.
Här följer några exempel på frågor ni kan ställa er i inledningen eller till och med innan
projektet börjar.
Ett första steg är alltså att rikta blicken mot er själva:
• Vilka erfarenheter finns i projektet och vilka saknas? Hur lika eller olika är ni som
arbetar i projektets styrgrupp, projektgrupp, referensgrupp?
• Vem är delaktig i era beslut och genomförande? Vilka normer råder hos er? Vad ger
status i fikarumsdiskussionen, till exempel?
• Finns det risk att er gruppsammansättning och era normer får negativ inverkan på
projektets resultat?
•

Hur kan ni minimera negativa konsekvenser?14

Ett andra steg är att inventera projektets förutsättningar sett till jämställdhet och jämlikhet:
• Har ni tillräckligt med kompetens om jämställdhet och jämlikhet? Om inte, hur kan
den tillföras?
13
14

Regeringskansliet (2016)
Frågorna är hämtade från En guide för att främja lika rättigheter och möjligheter (ESF, 2017)
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•
•

Vilka olika roller har projektmedarbetarna? På vilka sätt kan varje enskild person ta
ansvar för att sätta jämställdhet och jämlikhet i fokus?
Vilka förutsättningar har projektledaren för att styra och anpassa projektet? Det kan
till exempel handla om mandat, kompetens, resurser och tidsramar. Förankring hos
ledning och personal inom verksamheten som ska utvecklas är alltid viktigt.

Jämställdhetsintegrering innebär också att jämställdhet och jämlikhet ska genomsyra
projektet. Det behöver inte nödvändigtvis innebära att föra in nya perspektiv. Det handlar
snarare om att se till vilket uppdrag verksamheten som projektet ska utveckla har. Lagar och
styrdokument ställer nämligen med stor sannolikhet redan krav på verksamheten att jobba
jämställt och jämlikt. Ni behöver synliggöra dessa krav och tydliggöra på vilka sätt projektets
tänkta aktiviteter och mål förbättrar verksamhetens förmåga att leva upp till kraven.
Det är med detta vi ska fortsätta nu. Vi tar då med oss att jämställdhet och jämlikhet behöver
utvecklas i det vardagliga arbetet, att alla i projektgruppen behöver ges och ta ansvar och att
lagars och styrdokuments krav oftast är det bästa stället att börja. Vi kommer i nästa del att
utgå från två modeller. En för planeringen av projektet och en för genomförandet av
projektet.

Planeringen av projektet
Att utveckla en verksamhet med hjälp av ett projekt handlar om att förändra hur
verksamheten fungerar. Det ska leda till att verksamheten förbättras. Men det är inte så
enkelt att förändring per automatik innebär förbättring. För att det ska bli möjligt behöver
projektet tydliggöras och kontinuerligt följas upp.15 Jämställdhet och jämlikhet behöver ingå i
detta tydliggörande och i denna uppföljning.
Det är vanligt att ett projekt styrs av en projektplan. Det är också vanligt att beskriva ett
projekt med hjälp av en förändringsteori. Med hjälp av dessa ska det beskrivas hur givna
resurser kan användas för att genomföra vissa aktiviteter som i sin tur ska leda till att nå
projektets mål och den eftersökta förbättringen. Det handlar med andra ord om att förklara
projektets logik.
Det finns naturligtvis en massa olika sätt att beskriva detta på.16 Oavsett hur ni väljer att göra
är det viktigt att jämställdhet och jämlikhet löper som en röd tråd igenom projektplanens och
förändringsteorins olika delar. För att visa på hur det kan bli möjligt har vi i denna
handledning valt att utgå från en ganska enkel modell för att beskriva ett projekt. Det handlar
om att formulera ett nuläge (var ni är), ett nyläge (vart ni ska) och hur ni ska ta er från det
ena till det andra.17 Det kan förklaras på följande vis:

15

Förändring, förbättring, lärande! (FoU i Väst/GR, 2014)
Materialet Förändring, förbättring, lärande! tar upp flera olika sätt att tänka. Det är skrivet av
Anna Melke på FoU i Väst/GR (2014). Andra exempel är Verktyg för förändringsteori från ESF och
Att leda förändring i offentlig verksamhet från Ekonomistyrningsverket (2017)
17
Förändring, förbättring, lärande! (FoU i Väst/GR, 2014)
16
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Nyläge

Nuläge
Formulera problemet
Hur ser det ut idag? Vilka
underlag finns för att
beskriva problemet?
Det är viktigt att inte utgå
från gissningar, utan att
formulera ett problem som
faktiskt finns.

Från nu- till
nyläge
Vilka förändringar ska
ni testa? Vem/vilka ska
göra vad? Vilka
resurser behöver ni?

Formulera önskad
förbättring
Vilka mål har ni? Vilka
indikatorer kan ni använda
er av för att följa upp dessa?
Det är viktigt att vara så
konkret som möjligt, att
målen är genomförbara och
att de kan följas upp.

Vi ska nu visa olika sätt på hur modellen kan anpassas för att sätta fokus på jämställdhet och
jämlikhet. Tanken är att ni kan använda detta som inspiration för hur ert projekt kan
anpassas.
Det handlar först och främst om att beskriva på vilka sätt nuläget kan innebära ojämställda
och ojämlika villkor för projektets målgrupp. Det handlar sen om att beskriva på vilka sätt
dessa villkor behöver förändras och hur ni ska lyckas med det. Vi kommer här ta det i tre
steg:
• utgå från målgruppen,
• använd er av lagar och styrdokument,
• undersök målgruppens villkor.

Om ni behöver stöd i att skriva en mer detaljerad projektplan har ESF tagit fram En guide
för att främja lika rättigheter och möjligheter. Den går närmare in på vad som är viktigt
sett till problemanalys, mål och indikatorer samt uppföljning och utvärdering med fokus på
just jämställdhet och jämlikhet.

Utgå från målgruppen
Projektets målgrupp behöver beskrivas och vara i fokus. För vem ska verksamheten
förbättras genom ert projekt? På vilka sätt innebär det mer jämställda och jämlika villkor för
dem? Var noggrann med att ni inkluderar alla som hör till målgruppen. Beskriv sen
målgruppen utifrån den kunskap ni har att tillgå. Börja alltid med könsuppdelad statistik, men
kom också ihåg ”alltid kön, men aldrig bara kön”.
Att sätta fokus på målgruppen kan låta självklart, men i praktiken är det inte alltid det. Ibland
beskrivs rutiner, att införa nya arbetssätt eller att öka samverkan som förbättringsområden.
Men utifrån vårt perspektiv är ju detta inte ändamålet utan snarare medel för att nå det som
bör vara i fokus: mer jämställda och jämlika villkor för målgruppen.

Använd lagar och styrdokument
Nästa steg är att se på vilka sätt jämställdhet och jämlikhet präglar relevanta lagar och
verksamhetens styrdokument. Koppla arbetet till dessa. Om projektet till exempel ska
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utveckla en skolverksamhet, på vilka sätt tar skollagen och läroplanerna upp jämställdhet
och jämlikhet? Vad står i de kommunala målen för utbildning? Vad säger den enskilda
skolans likabehandlingsplan? Vad finns det för krav på skolan sett till målgruppens villkor?
På vilka sätt kan projektet stärka verksamhetens förmåga att leva upp till dessa krav? Vilka
system används vanligtvis för att följa upp verksamhetens kvalitet sett till jämställdhet och
jämlikhet? Kan projektet och dess resultat kopplas till dessa?
Om ert projekt gäller en annan typ av verksamhet, vilka lagar och styrdokument kan ni lyfta
fram?

Undersök målgruppens villkor
Undersök sedan hur situationen ser ut i verksamheten som projektet ska förbättra. Utgå från
kunskap som finns tillgänglig för er i projektgruppen, sett till ojämställda och ojämlika
strukturer. Om vi återigen tar ett exempel med en skola som verksamhet och elever som
målgrupp:
• Vad vet vi generellt om skillnader mellan elevers villkor i skolan, beroende av till
exempel kön? Vilka andra olikheter bland eleverna kan påverka elevernas villkor?
• Hur ser det ut i just den verksamhet ni ska arbeta med att förbättra? Hur ser villkoren
ut för er målgrupp i relation till andra grupper av elever? Kan ni se ojämställda och
ojämlika villkor inom er målgrupp?
• Vad behöver förbättras för att skapa mer jämställda och jämlika villkor för
målgruppen?
• Vilka aktiviteter krävs för att nå den förbättringen och hur behöver de genomföras?
Det handlar, som frågorna visar, om att se målgruppens gemensamma villkor i relation till
andra grupper men också hur villkoren skiljer sig inom målgruppen.
Om projektet inte har ett tydligt fokus på jämställdhet och jämlikhet från början kan frågorna
och deras svar användas för att se på förbättringsbehovet på ett nytt sätt. Det kan till
exempel handla om att se hur ert ursprungliga problem eventuellt orsakar ojämställda och
ojämlika villkor för er målgrupp.
Att se till människors olika könsidentitet, sexuella läggning, etnicitet och funktionsförmågor
(till exempel) handlar om att sätta fokus på en miljö och de normer som råder i den. Vem
har till exempel privilegiet att vara normal och ”förväntad” i denna miljö? Vem har det inte?
Det behöver under projektet leda till åtgärder för att alla ska få möjlighet att känna sig
inkluderade.
Diskrimineringsgrunderna och andra kategorier kan användas för att beskriva hur
samhället och olika miljöer ofta inte är anpassade för alla. Men de kan inte användas för
att beskriva en individ eller hur hen upplever sin situation. Det kan bara personen i fråga
själv göra. Det är med andra ord viktigt att inte låta generella tendenser bli förutfattade
meningar om individer. Det är också viktigt att inte se personer som svaga bara för att de
kan placeras i en grupp som ofta möter på utmaningar och hinder i samhället. Skapa
istället förutsättningar för att alla ska kunna visa sina styrkor.
Hur kan ni då göra? Ett sätt är att göra målgruppen delaktig i planeringen och
genomförandet av projektet. Det är också ett bra sätt att undvika att projektet enbart
handlar om att ”vi” ska göra något för ”dem”.
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Genomförandet av projektet
Ett projekt innehåller för det mesta ett flertal olika aktiviteter och mål. Sett till
jämställdhetsintegrering ska jämställdhet och jämlikhet kontinuerligt följas upp i varje
aktivitet. Ett vanligt sätt att följa upp och utveckla enskilda aktiviteter i projekt är genom det
så kallade PGSA-hjulet18. PGSA står för att planera, göra, studera och agera. Modellen kan
visas upp på följande vis:

Agera
Kan aktiviteten bli
ny rutin? Om inte,
kan den justeras
och testas igen?

Studera
Blev det som ni
tänkt er? Blev det
en förbättring?

Planera
Vad som ska göras,
hur det ska göras,
vem som ska göra
det och när.

Göra
Genomföra
aktiviteten.

Tanken med hjulet är att på ett systematiskt vis testa nya idéer. För, återigen, om vi vill
förbättra en verksamhet måste vi förändra hur den fungerar. Men en förändring innebär som
tidigare nämnt inte per automatik en förbättring. Idéerna och de aktiviteter i vilka de testas
behöver följas upp, anpassas och (om de fungerar) implementeras. Tanken är att upprätta
ett hjul för varje aktivitet och flera aktiviteter kan testas samtidigt i ett projekt.19
PGSA-hjulet kan med fördel inriktas på eller kompletteras med frågor kopplat till jämställdhet
och jämlikhet. Här nedan följer ett antal exempel på vad som kan vara relevant att se över för
att säkerställa att insatser genomförs på ett jämställt och jämlikt vis. Exempel ges för varje
steg. Formulera gärna egna frågor!

Planera
Mycket av planeringen har redan redogjorts ovan, men här är ett urval som reflekterar vissa
av dessa perspektiv:
• På vilka sätt antas aktiviteten leda till mer jämställda och jämlika villkor?
• Vilka ska aktiviteten riktas till? Riktas aktiviteten till alla i målgruppen eller bara en
del? Om den inte riktas till alla, varför inte? Att enbart rikta aktiviteten till vissa ur
målgruppen behöver inte vara fel, så länge det syftar till att erbjuda mer jämställda
och jämlika villkor på såväl kort som lång sikt.
18
19

Förändring, förbättring, lärande! (FoU i Väst/GR, 2014)
Förändring, förbättring, lärande! (FoU i Väst/GR, 2014)
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•

Har den som genomför aktiviteten tillräcklig kompetens om jämställdhet och
jämlikhet? Om inte, hur kan den få tillgång till det? Det kan till exempel handla om att
ge personen tid att öka sin kompetens eller ta hjälp av någon med kompetensen.

Göra
Under genomförandet är det viktigt att kontinuerligt återkomma till planeringen och testa de
antaganden den bygger på. För att säkerställa jämställdhet och jämlikhet kan även följande
frågor ställas:
• Kan ni se att aktiviteterna ni genomför kan leda till att nå de mål ni satt upp sett till
jämställdhet och jämlikhet? Om inte, vad kan ni göra annorlunda?
• Fördelas resurserna jämställt och jämlikt? Om de inte gör det, hur kan ni göra
annorlunda under resterande del av genomförandet?
• Kan ni se att aktiviteterna som genomförs gynnar vissa mer än andra? Innebär
det mer jämställda och jämlika villkor inom målgruppen? Om inte, vad kan ni göra
annorlunda?

Studera
När ni testat er idé är det dags att se hur det hela föll ut. En aktivitet leder sällan till de
resultat som var tänkta från början, men det är inte nödvändigtvis något negativt. Istället
innebär det att baserat på era erfarenheter justera och anpassa aktiviteterna.
• Blev genomförandet som ni tänkt er?
• Har ni med hjälp av resurserna kunnat genomföra aktiviteterna ni planerade? Om
inte, vilka resurser saknades?
• Fördelades resurserna jämställt och jämlikt? Om inte, vad hade kunnat göras
annorlunda?
• Har aktiviteterna lett till de mål ni satte upp?
• Innebär måluppfyllelsen att ni förbättrat målgruppens villkor genom ökad jämställdhet
och jämlikhet?

Agera
Se till att era lärdomar följer med ut i verksamheten. Koppla detta till de krav lagar och
styrdokument ställer på verksamheten sett till jämställdhet och jämlikhet. Här är det viktigt att
ha kontinuerliga samtal med ledningen och övrig personal inom verksamheten, vilket såklart
är beroende av att arbetet varit förankrat sedan tidigare.
• Har ni kommit närmare en lösning på problemet? Vad innebär det sett till jämställdhet
och jämlikhet? Om inte, hur kan aktiviteten justeras och testas igen? Eller behöver ni
testa en ny idé istället?
• Har ni lyckats komma närmare att uppfylla lagarnas och styrdokumentens krav sett till
jämställdhet och jämlikhet? Om inte, har ni dragit lärdomar som visar vad ni behöver
göra annorlunda? Vad är då nästa steg?
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Slutord
Handledningen ska ses som ett stöd i hur en projektgrupp kan utveckla sitt arbete med
jämställdhet och jämlikhet. Det innebär att prioritera dessa perspektiv på ett sätt som gör att
både planeringen och genomförandet av projektet ses i ett nytt ljus. Det innebär också att ta
det som står här och göra det till sitt eget.
Det handlar om att synliggöra det som redan är skrivet i relevanta lagar och verksamhetens
styrdokument kring ansvaret att skapa jämställda och jämlika villkor för brukare av olika
offentliga verksamheter. Genom ett sedan skapa en tydlig systematik för detta kan projektets
fokus på jämställdhet och jämlikhet förbättra såväl projektet som den verksamhet det rör.
På det viset kan steg tas för att minska det glapp som ofta finns mellan lagars och
styrdokuments krav på jämställdhet och jämlikhet och verksamheters praktik. Varje projekt
som gör detta tar ett ytterst viktigt steg mot ett samhälle där alla människor, oavsett vilka
olikheter vi pratar om, får möjligheter att vara delaktiga. Precis som det står i våra lagar.
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