
 I J Ä M S T Ä L L D H E T



Inom Hela Sverige ska leva bidrar vi till att 

uppnå Sveriges jämställdhetspolitiska mål.

 
Alla ska ha samma möjligheter att delta i rörelsens  

 arbete

 
Alla ska värderas och prioriteras på ett likvärdigt  

 sätt och resurser ska fördelas rättvist

 
Vi ska ha ett jämställdhetsperspektiv på allt vi gör

Hela Sverige ska levas 
mål för jämställdheten 

Fällor och 
missuppfattningar om 
jämställdhet

Att jämställdhet handlar om 
biologi

Att jämställdhet skapas i 
harmoni

Att jämställdhet kommer på 
frivillig väg

Att alla har samma definition av 
jämställdhet
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För att nå målen…
 … ska alla länsbygderåd/länsavdelningar 
ha särskilt jämställdhetsansvariga. 

 … ska Hela Sverige ska leva, centralt och 
regionalt, inte grera jämställdhet i alla 
sina dokument. 

 … ska hela organisationen påverka attity-
der och värderingar och vara utveck-
lande för alla, oavsett biologiskt kön, 
könsidentitet eller sexuell läggning.

 … har Hela Sverige ska leva nolltolerans 
mot sexuella trakasserier och sexuellt 
ofredande.

Checklista för jämställd- 
hetssäkring av verksamhet

1 Hur ser könsfördelningen ut bland  
 dem som initierat projekten eller  

 aktiviteterna?

2 Har kvinnor och män fått möjlighet  
 att definiera problem, behov och  

 strategi i lika stor omfattning?

3 Hur ser könsfördelningen ut i  
 målgruppen?

4 Påverkas kvinnor och män på olika  
 sätt av projekt eller annan verksamhet?  

 I så fall hur och varför?

5 Kommer kvinnor och män att ha lika  
 stor nytta av resultaten?

6 Har verksamheten någon påverkan  
 på jämställdheten?
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Hur ser det lokala  
utvecklingsarbetet ut?

 Kvinnor får dra lass som  
 ”kaffekokerskor”.

 När kvinnorna väl kommer med gör de  
 ofta en mer gedigen insats.  

 Troligen fler kvinnor som ”syns” i det  
 lokala utvecklingsarbetet.

 Väldigt könsstereotypt vad gäller  
 uppgifter om vem som gör vad. 

 Kvinnor jobbar mer, men syns inte.

Finns det en öppenhet för att diskutera 
sexuella övergrepp och trakasserier i 
din bygd?

 Har aldrig varit en fråga, har aldrig hört  
 att någon blivit utsatt.

 Har ingen erfarenhet av detta i bygden.  
 Har aldrig upplevt några problem i  
 byalagets verksamhet. 

Landsbygdsröster  
om jämställdhet

Åren 2014 och 2015 delade vi ut 

två enkäter till landsbygdsbor, där de 

fick svara på frågor om jämställdhet. 

Många kommenterade också frågorna. 

Nedan följer några av kommentarerna.
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Borde lokala utvecklingsgrupper ar-
beta med frågor som: våld i hemmet, 
sexuella övergrepp/våldtäkt, sexuella 
trakasserier i skolan, sexuella trakas-
serier på bygdens arbetsplatser?

 Ingen av ovanstående, lokala utvecklings- 
 grupper saknar kompetens i dessa frågor,  
 det är en fråga för polisen eller i vissa fall  
 facket.

 Inte specifikt sexuella trakasserier, mera  
 allmänt kanske om jämlikhet och 
 integration.

 Viktiga frågor men inte i fokus för en lokal  
 utvecklingsgrupp.

 Allt som har med snedställdhet att göra,  
 främst normer och fördomar.

 Allt är viktigt men många andra frågor  
 också, som hbtq med mera.  

 Ingen av ovanstående, en viktig fråga men  
 inte den som främst hindrar kvinnors  
 utveckling på landsbygden.

 Svensk landsbygd och glesbygd är enormt  
 ojämlik!
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Här kommer förslag på frågor att  

diskutera vid olika möten – de kan  

användas för att lyfta jämställdhets-

frågorna, hålla dem levande och 

utveckla jämställdhetsarbetet.

 
Vad är viktigast när det gäller att skapa  

 jämställdhet?

 
Vi lever med en heteronorm – hur märks  

 den?

 
Är staden mer ojämställd än  

 landsbygden? Hur, i så fall?

 
Hur kan brist på jämställdhet påverka det  

 lokala utvecklingsarbetet?

 
Hur kan vi arbeta för att skapa ett inkluderande  

 klimat där alla kommer till tals och allas  
 kompetenser tas tillvara?

 
Borde lokala utvecklingsgrupper arbeta  

 med frågor som sexuella övergrepp och  
 sexuella trakasserier? Varför/varför inte?

Förslag på diskussionsfrågor

Tips! 
Använd GenderTimer för att mäta vem som 

talar mest på era möten! Det är en app som 

kan laddas ner på se.gendertimer.com
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Liten ordlista
Feminism
Feminism är att se att det finns en över- och  
underordning mellan könen och ha en vilja 
att göra något åt det. Det är den minsta 
gemensam ma nämnaren för alla feminister. 
Det finns olika inriktningar, till exempel liberal, 
socialistisk och radikalfeminism. 

Genusordning
Genusordningen är en struktur där män eller 
det män gör, betraktas som det normala och 
har ett högre värde än kvinnor, och det kvinnor 
gör. Genusordningen begränsar både kvinnors 
och mäns möjligheter till fria val. Vi är alla, 
både kvinnor och män, del i att skapa detta 
system. Det sker i första hand omedvetet, men 
påverkar praktiskt hur både kvinnor och män 
beter sig mot varandra, liksom hur vi ser på 
våra egna möjligheter och rättigheter i livet.

Genusperspektiv
Att anlägga ett genusperspektiv innebär dels 
att man fokuserar på kvinnors och mäns ofta 
skilda livsvillkor och dels att man erbjuder 
vetenskapsteoretiska verktyg för att lyfta 
fram, beskriva och analysera dessa villkor och 
relationer mellan könen. Vad får en händelse/
en handling för konsekvens för kvinnor respek-
tive män?

Heteronorm
Den norm som säger att det normala, natur-
liga, förväntade eller önskvärda i ett samhälle 
är att sexuella handlingar och familjebildning 

är något som förekommer mellan kvinnor och 
män. Sexuella handlingar och familjebildning 
mellan personer av samma kön blir betraktade 
som onormala, onaturliga, eller oönskade.

Heteronormativitet ger även de som ser sig 
som heterosexuella makten och privilegiet 
att bedöma vad som är normalt och önskat, 
respektive onormalt och oönskat. 

Jämställdhet
Ordet jämställdhet uppkom i Sverige för att 
förtydliga att jämlikhet även ska gälla mellan 
kvinnor och män. Jämställdhet innebär att 
kvinnor och män ska ha samma rättigheter, 
skyldigheter och möjligheter inom alla väsent-
liga områden i livet. Man kan också uttrycka 
det som att kön inte ska spela någon roll.  

Kön
Kön är vanligtvis framförallt ett sätt att ka-
tegorisera människor, oftast i grupperna män 
och kvinnor. Men kön har flera olika delar:

Könsidentitet: en persons självidentifierade 
kön, det vill säga det kön en person känner sig 
som.

Könsuttryck: hur en person uttrycker sitt kön, 
genom till exempel kläder, kroppsspråk, frisyr, 
socialt beteende med mera.

Biologiskt kön: könsorgan, könskromosomer 
och hormonnivåer.

Juridiskt kön: det kön som står registrerat i 
folkbokföringen. I Sverige finns två juridiska 
kön: kvinna eller man. Alla barn som föds 
tilldelas ett juridiskt kön, baserat på deras 
biologiska kön.

källa: våra texter ur ett genusperspektiv av eva lindholm
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helasverige.se

info@helasverige.se

#helasverigeskaleva 

Hitta fakta
På tal om kvinnor och män –  
lathund om jämställdhet – statistik som regel-
bundet uppdateras (Statistiska centralbyrån, 
SCB) 

Jämställ.nu – hemsida för fakta och 
nyheter om jämställdhet (Nationella sekre-
tariatet för genusforskning, länsstyrelserna, 
Sveriges kommuner och landsting, Svenska 
ESF-rådet, Vinnova)

Facebook.com/HelaSverige

Twitter.com/HelaSverige

Instagram.com/helasverigeskaleva

sverigeskvinnolobby.se – hemsida 
med nyheter, kurser, budgetgranskningar 
etcetera, ur jämställdhetsperspektiv (Sveriges 
kvinnolobby)
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