
Man kan arbeta med jämställdhetsintegrering på olika sätt. En del 
lappar: De fixar till något snabbt och tar till exempel fram statistik 
som synliggör kvinnor och män och nöjer sig med det. Andra lagar: 
De upptäcker att det finns brister och ojämställdhet i verksamheten 
och rättar till dem. Några förvandlar: De startar ett utvecklingsar-
bete där nya visioner, mål och strategier växer fram. 

Men hur börjar man? 

Lappa, laga och förvandla med jämställdhetsintegrering

Män har större möjligheter att utöva sina fritidsintressen än kvinnor – sidan 45
Systemet gör det svårt för män att vara föräldrar – sidan 8

Pojkar får mer positiv och negativ uppmärksamhet i klassrummet – sidan 42
Flickor får mer specialisttandvård än pojkar – sidan 5

Sjuttio procent av stödet för landsbyggdsutveckling går till män – sidan 14
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Sveriges jämställdhetspolitik har ett övergripande mål 
om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma 
samhället och sina egna liv. 

Länsstyrelsen har haft jämställdhet som ett av sina 
sakområden sedan mitten av 1990-talet. Det är Läns-
styrelsens roll att verka för att våra nationella mål får 
genomslag ute i länet. Den huvudsakliga strategi som 
används för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen 
är jämställdhetsintegrering. Det innebär att jämställd-
hetsperspektiv ska integreras i all verksamhet för att 
bland annat uppnå en jämställd medborgarservice. 

Regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen har givit 
tydliga direktiv att integrera jämställdhetsarbete i varje 
beslutsfråga. I allt budgetarbete ska det redovisas på 
vilket sätt olika förhållanden råder samt förslag lämnas 
för att öka jämställdheten. Samma sak gäller i utvärde-
rings- och uppföljningsarbete. Regionens resurser ska 
fördelas och organiseras utifrån både kvinnor och mäns 
behov. Jämställdhetsarbetet får inte bedrivas separat 
utan ska integreras i ordinarie verksamhet.
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Tack till alla handledare för att ni medverkat till att 
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Magasinet kan beställas genom: Länsstyrelsen i 
Västra Götalands län, enheten för integration och 
jämställdhet. 

Kontaktperson: Marcus Dittmer, telefon: 031 - 60 50 00

Magasinet kan även beställas via webb: 
http://www.o.lst.se/

Gör det jämnt i praktiken – Våren 2008
http://www.gordetjamnt.se/

Program Gör det Jämnt har varit ett samarbetsprojekt 
mellan Länsstyrelsen i Västra Götaland och Västra Göta-
landsregionen, med stöd från Svenska ESF-rådet under 
perioden 2005 – 2007.

Programmet har riktat sig till offentliga verksamheter 
som vill utveckla konkreta metoder och arbetsformer 
för att integrera jämställdhet i sitt externa arbete; i de 
tjänster som länets invånare möter och använder, till 
exempel inom skola, sjukvård, socialtjänst och sam-
hällsplanering.

”Det är min absoluta överty-
gelse att stereotypa könsroller 
hindrar kvinnor och män från 
att växa och utvecklas.”
Jeanette Bäfverfeldt
Projektledare för Program Gör det Jämnt

Foto: Brandmännens skadefond
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Jämställdhet är ett begrepp som får 
de flesta människor att tänka på pri-
vatlivets tvättmaskiner och bilrepara-

tioner. För andra är jämställdhet ett stort 
fluffigt moln på en annars klarblå himmel. 
Består det bara av luft? Är det bara ett 
moln som passerar snabbt förbi?

På konferenser och i föredragssam-
manhang blir diskussionerna om jäm-
ställdhet ofta artiga, men diffusa. Alla 
nickar och säger ”jämställdhet” till var-
andra och när man sagt ordet tilltäckligt 
många gånger åker man hem och jobbar 
på som vanligt.

För andra är arbetet med jämställdhet 
som vilket annat arbete som helst. Men 
dessa personer är fortfarande ganska 
ovanliga. Det här magasinet handlar om 
dem och hur de försöker förbättra och 
utveckla sina verksamheter, så att de blir 
bättre för de kvinnor och män som är de-
ras målgrupper. 

Det här magasinet handlar om verk-
samhetsutveckling och jämställdhet: jäm-
ställdhetsintegrering i praktiken.

Hur kan vi gå från ord till handling och 
göra förändringar som utvecklar verksam-
heten så att den blir ännu bättre för våra 
kunder – för unga människor och för kvin-
nor och män i olika åldrar? 

Vi vill visa dig hur man kan arbeta med 
verksamhetsutveckling och jämställdhet. I 
magasinet möter du människor som bland 
annat arbetar inom socialtjänst och sjuk-
vård, med samhällsbyggnad och inom 
skolan. Alla har det gemensamt att de 
prövat att arbeta med jämställdhetsinte-
grering i praktiken. De har kommit en bra 
bit på väg, stött på hinder och svårighe-
ter, men de har också fått syn på brister 
och ojämställdhet och de arbetar vidare 
med att genomföra förändringar i sina 
verksamheter.

Jag vill påstå att de idag ser på sitt arbete 
med nya ögon och perspektiv. Har man 
väl börjat ställa sig följande frågor är det 
svårt att sluta vara nyfiken på dem:

Tänker vi på att det är kvinnor och män •	
som använder verksamhetens utbud av 
service, tjänster och behandlingar?
Hur fungerar insatserna för kvinnor och •	
män?
Har kvinnor och män olika behov och •	
tillgodoser vi dem på ett bra sätt?
Hur kan tillgången och utbudet av ser-•	
vice, tjänster och behandling förbättras 
för kvinnor och män?

De flesta anar men vet inte riktigt. Kun-
den är ofta en grå figur i statistiken, vars 
behov, intressen och livsvillkor vi inte får 
syn på. Om vi skymtar kvinnor och män 
bland siffrorna är det ett steg på vägen – 
men sällan analyserar vi statistiken ur ett 
jämställdhetsperspektiv. Vi ställer inte de 
rätta frågorna och får därför inte några nya 
annorlunda svar.

När frågorna besvaras förändrar vi sy-
nen på individerna och vi måste analysera 
om det vi gör verkligen är det allra bästa 
för de målgrupper som vi är till för. Ur det 
gråa framträder människor och många fler, 
olika nyanser av verkligheten.

Arbetet har varit som att plocka tratt-
kantareller, sa en kollega. Först går man i 
skogen och ser inte en enda svamp. Men 
plötsligt har ögonen vant sig vid att söka 
och då finns de överallt; man upptäcker att 
man bokstavligen står mitt ibland dem.

Och det är vad jämställdhetsintegrering 
handlar om; att göra det osynliga synligt 
och ta konsekvenserna av det man ser.

Är det här 
på riktigt  
eller  
på låtsas?

Jeanette Bäfverfeldt
Projektledare för Program Gör det Jämnt

Ordlista
Jämställdhet är ett tillstånd som kan anses råda 
när kvinnor och män har samma möjligheter, rät-
tigheter och skyldigheter eller först när kvinnor och 
män har samma ställning och inflytande. (National-
encyklopedin)

Jämlikhet är ett samlingsbegrepp som omfattar 
rättvisa gällande till exempel etnicitet, funktionshin-
der, kön och ålder.

Jämställdhetsintegrering: 
”Jämställdhetsintegrering innebär (om)organisering, 
förbättring, utveckling och utvärdering av besluts-
processer, så att ett jämställdhetsperspektiv införli-
vas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg 
av processen, av de aktörer som normalt sett deltar 
i beslutsfattandet.” (Europarådets definition)

Gender mainstreaming är det engelska begrep-
pet för jämställdhetsintegrering. Ibland kan man 
höra svenskar som säger ”mainstreama jämställdhet” 
och de syftar då till att jämställdhet inte ska vara ett 
sidospår i verksamheten utan ”i huvudfåran” (ma-
instream) – där arbetet bedrivs och styrs. 

Genus avser det socialt och kulturellt konstruerade 
könet.

Kön avser det biologiska könet.

Genusordningen eller genussystemet beskriver 
ett mönster i samhället av maktrelationer mellan 
kvinnor och män. Genusordningen bygger på två 
principer: 

Isärhållande; att kvinnor och män gör olika •	
saker på olika platser.
Hierarki; män som grupp är av lång tradition •	
överordnade kvinnor som grupp och man-
nen är norm.

Kvantitativ jämställdhet innebär en jämn fördel-
ning mellan kvinnor och män inom alla områden i 
samhället, till exempel inom olika utbildningar, yrken, 
fritidsaktiviteter och maktpositioner. (SCB, På tal om 
kvinnor och män, 2004)

Kvalitativ jämställdhet innebär att både kvinnors 
och mäns kunskaper, erfarenheter och värderingar 
tas till vara och får berika och påverka utvecklingen 
inom alla områden i samhället. (SCB, På tal om 
kvinnor och män, 2004)

En jämställd verksamhet...
 ger likvärdig service och tjänster till kvinnor •	
och män

använder och fördelar resurser på ett rätt-•	
vist sätt

har kunskap om kvinnors och mäns behov, •	
intressen och livsvillkor

ger likvärdiga möjligheter att nyttja och på-•	
verka verksamheten 

konsekvensbeskriver beslut om prioritering-•	
ar som gagnar kvinnor respektive män

har styr- och ledningssystem som speglar •	
hur kvalitetsarbetet utvecklas med fokus 
på jämställdhet 

gör fortlöpande insatser för att bryta tra-•	
ditionella könsmönster på olika nivåer i 
organisationen
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Kikar man in i unga människors mun-
nar idag kan man se att utveck-
lingen har gått framåt. Tandhälsan 

har blivit allt bättre sedan 1970-talet. Hål i 
tänderna har minskat för flickor och pojkar. 
Men kraven på hur man ska se ut i mun-
nen har ökat: vita, jämna, vackra tänder 
och ett bländande leende betyder mycket 
för självkänsla, status och attraktionskraft 
i alla åldrar. 

Men pojkar är mer nöjda med sina 
tänder än flickor. Samma sak svarar deras 
föräldrar. 

– Det händer att unga pojkar med all-
varliga bettfel tackar nej till behandling. 
Många av dem återkommer senare, när de 
är mellan 25-35 år, och då är det betydligt 
svårare att rätta till felen, berättar Cecilia 
Lindstrand, klinikchef och övertandläkare 
för tandregleringen i Trollhättan.

Fler flickor behandlas
Många föräldrar till flickor anser att dött-
rarna behöver tandreglering och kontaktar 
Folktandvården för kostnadsfri behandling. 
Ska man betala en tandreglering ur egen 
ficka kostar det cirka 30 000 kronor. Den 
kostnadsfria tandregleringen ska enligt 
lag ges till barn och ungdomar som bäst 

behöver. I urvalet tittar tandläkaren på om 
tänderna växer fel och gör det svårt att 
till exempel tugga. Men urvalskriterierna 
tar också viss hänsyn till estetiska skäl. 
Tänder som växer fel kan påverka hela 
utseendet och medföra att personen får 
ett socialt handikapp. 

– Urvalskriterierna är detsamma inom 
hela Folktandvården, men borde komplet-
teras och diskuteras mer ingående, menar 
Cecilia Lindstrand. 

Det finns inte några vetenskapliga be-
lägg för att flickor har mer bettavvikelser 
än pojkar. 

Trots det anser tandläkare att fler flickor 
behöver mer tandreglering än pojkar. Om 
tandläkaren är en man eller en kvinna 
spelar ingen roll för urvalet.

Föräldrar ställer krav 
På vissa kliniker inom allmäntandvården 
väljs dubbelt så många flickor som pojkar 
ut för tandreglering. Det händer något i 
mötet mellan patient och tandläkare som 
påverkar hur urvalet sker. Föräldrarnas 
krav är troligtvis en viktig faktor.

Så här kanske det skulle kunna gå 
till: En mamma ringer tandvården för att 
hennes dotter har tänder som växer snett. 

Tandläkaren gör en undersökning och 
konstaterar att det inte är nödvändigt med 
behandling – men att det skulle kunna bli 
snyggare i munnen med en reglering.

Mamman står på sig och ställer krav 
på behandling.

”De där sneda små tänderna i underkä-
ken borde rättas till. Hon som är så söt och 
fin för övrigt. Hon skulle bli ännu finare och 
det är synd att detta ska förstöra hennes 
möjligheter genom livet.”

Skönhetsidealet påverkar
Cecilia Lindstrand tror att tandläkare kan 
utveckla arbetssätt som är mer könsneu-
trala.

– Den enskilda tandläkaren bedömer 
vilka som ska få behandling, men vi är ju 
också påverkade av det allmänna skön-
hetsidealet som fokuserar på flickor och 
kvinnor i mycket hög utsträckning. 

Det finns alltså skäl att misstänka att 
inte bara saklighet, vetenskapliga belägg 
och professionalism styr urvalet.

– Jag tror att våra värderingar styr. Det 
har alltid varit så att flickor får mer tand-
reglering och ingen har ifrågasatt det. Vi 
är vana vid att göra som vi brukar, säger 
Cecilia Lindstrand.

Fler flickor än pojkar får gratis tandreglering trots att de inte har mer ”fel i 
sina munnar”. Besparingar inom Folktandvården gör att inte alla kan få fri 
behandling längre. Fördelas resurserna rättvist? Vilka patienter prioriteras? 
Det är frågor som tandregleringen i Trollhättan har försökt att få svar på 
under sin tid i Program Gör det Jämnt.

Text: Jeanette Bäfverfeldt

forts. nästa sida …

ludvigaust
Sticky Note
Marked set by ludvigaust
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Hon tycker att det behövs en öppen 
diskussion och fl er som ställer sig frå-
gorna: Ska det vara så här? Varför söker 
fl er fl ickor tandreglering än pojkar? Väljer 
tandläkaren bort pojkar i större omfattning 
än fl ickor? 

Idag står cirka 300 fl ickor och 200 
pojkar på väntelista för tandreglering. 
Snedfördelningen i kön börjar redan hos 
tandläkaren i allmäntandvården och fort-
sätter hela vägen in i specialisttandvården. 
Hur urvalet sker i verkligheten är det ingen 
som vet exakt. Arbetsprocessen har ald-
rig ifrågasatts och har gått till på samma 
sätt sedan tandreglering blev en del av 
den offentliga barntandvården i Sverige 
på 1950-talet.

Kartläggning av tandregleringens verk-
samhet är färdig. Nu ligger bollen hos 
ledningsgruppen för Folktandvården i 
Västra Götaland, som måste diskutera 
om den sneda fördelningen mellan pojkar 
och fl ickor är orättvis och om man ska 
gå vidare och arbeta mer strategiskt för 
att utveckla och jämställdhetssäkra Folk-
tandvården. Cecilia Lindstrand tycker att 
det är viktigt att utveckla arbetssätt och 
urvalskriterier som hjälper tandläkarna att 
vara mer könsneutrala. 

– Arbetet måste ske systematiskt och 
fi nnas med i våra styrdokument så att 
målen och resultatet av arbetet kan följas 
upp. Där är vi inte ännu.

Tandregleringen i Trollhättan
Verksamhet: Tandregleringen i Trollhättan tillhör Västra Götalandsregio-

nens specialisttandvård och har Dalsland, norra Bohuslän 
och Trestad som upptagningsområde.

Anställda: Inom tandregleringen i Trollhättan fi nns 19 anställda varav 
7 är ortodontister (6 män och 12 kvinnor arbetar inom 
tandregleringen).

Brukare: 800 patienter kommer till tandregleringen i Trollhättan per 
år. Framförallt är det ungdomar i åldrarna 10-20 år som 
undersöks och behandlas.

Budget: Cirka 20 miljoner per år.

Kort om …

Så här gjorde tandregleringen:

forts. från föregående sida…

Klinikchefen hade länge anat att fl er fl ickor än pojkar får tandreglering och ville 
få svart på vitt att det är så i verkligheten. Hon bestämde sig för att medverka 
i Program Gör det Jämnt och förankrade arbetet hos tandvårdschefen för 
Folktandvården i Fyrbodal.

Har fl ickor och pojkar samma möjligheter att få tandreglering?

Arbetsmetoder: 
Könsuppdelad statistik och en ”nöjd patient-enkät” gjordes. 

Kartläggningsfrågor
Hur många barn fanns i Trollhättan under 2004 i åldrarna 3-19 år?•	
Hur många barn fi ck behandling på allmäntandvården 2004? •	
Hur många barn undersöktes av ortodontikonsult under 2004?•	
Hur många barn sattes upp på väntelista till specialistkliniken 2004?•	
Hur är könsfördelningen på väntelistan?•	
Hur många fl ickor respektive pojkar fi nns under behandling på tandregler-•	
ingen uppdelat på födelseår från 1986 till 1995?
Vad tycker de som lämnar den kostnadsfria barntandvården vid 19 års ålder •	
om sitt bett och sina tänder? (Enkät)

Upplägg
Statistik hämtades ur Folktandvårdens och tandregleringens redovisnings-
system.

”Nöjd patient-enkät” lämnades ut till 19-åringar som gjorde en sista undersökning 
inom den kostnadsfria barntandvården.

Analysen gjordes av arbetsgruppen tillsammans med handledares och pro-
gramledning från Gör det Jämnt. Arbetsgruppen som bestod av två tandläkare, 
två tandsköterskor, en läkarsekreterare och en verksamhetsutvecklare gjorde 
en analys på tre nivåer:

Samhällsnivå och ur ett historiskt perspektiv: Gruppen diskuterade hur •	
synen på tandbehandlingar har förändrats och hur intresset för utseendet 
ökat i samhället.
Organisations- och ledningsnivå: Statistik är en viktig informationskälla •	
inom Folktandvården och alla verksamheter måste kontinuerligt redovisa 

vad som görs inom verksamheten. Men könsuppdelad statistik har inte 
efterfrågats och verksamheternas resultat har inte heller analyserats med 
fokus på fl ickor och pojkar.
Kliniknivå: Vad är det som händer i det enskilda mötet mellan patient och •	
tandläkare, som gör att fl ickor oftare väljs ut och bedöms vara i behov av 
tandreglering? Frågan måste diskuteras bland fl er tandläkare. 

Fler fl ickor än pojkar får tandreglering inom den kostnadsfria barntandvår-•	
den.
Mer resurser satsas på fl ickor i form av tid och pengar.•	
Det spelar ingen roll om tandläkaren som gör urvalet är man eller kvinna.•	
Det fi nns inte några vetenskapliga belägg för att fl ickor har mer bettavvikelser •	
än pojkar.

 
Värderingar och attityder behöver diskuteras framförallt i tandläkargruppen •	
både inom allmän- och specialisttandvården.
Medarbetare och ledare behöver utbildning och kunskap om hur man kan •	
arbeta strategiskt med verksamhetsutveckling och jämställdhet.
Urvalsmetoder och kriterier för behandling behöver diskuteras.•	
Könsuppdelad statistik ska redovisas och konsekvensbeskrivas i viktiga •	
styrdokument, i verksamheternas redovisningar och i bokslut.

Handlingsplanen har presenterats för ledningsgruppen för Folktandvården i 
Västra Götalandsregionen. Under våren 2008 kommer de att ta ställning till 
det fortsatta arbetet. 

Allmäntandvården i Göteborg vill undersöka i vilken omfattning pojkar och 
fl ickor (sexåringar) som bor i olika stadsdelar har karies.

 
Cecilia Lindstrand
Telefon 0520 - 47 85 95
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1. Vad är viktigast att tänka på ur ett ledarper-
spektiv när man leder den här typen av föränd-
ringsarbete?

”Om man ska kunna jämställdhetssäkra vården måste ledningen 
se det som ett självklart kvalitetsarbete och efterfråga resultat 
som synliggör hur vården fungerar för kvinnor och män och hur 
resurser fördelas inom och mellan olika patientgrupper.  

Det räcker inte med att åka iväg på en utbildning och lära sig 
mer om jämställdhet och jämställdhetsintegrering – som ledare 
måste man ”sätta ner fötterna”. Våga pröva nya arbetssätt som 
bättre svarar mot kvinnor och mäns behov av vård. Detta är 
inte ett tillfälligt arrangemang – sjukvården kan inte fortsätta 
att vara könlös!”

2. Vilken är den största fällan / svårigheten?
”Hierarkiska strukturer försvårar arbetet och möjligheterna att 
tänka nytt och annorlunda. I all form av utvecklingsarbete måste 
det finnas arenor för reflekterande samtal, men i hårt agenda-
styrda organisationer är det inte det man prioriterar. 

Akta er också för att hamna i forskningsfällan, där det ännu 
saknas vetenskaplig kunskap och resultaten därför blir svåra 
att tolka.”

3. Vilken är den största framgångsfaktorn?
”Så frön och bejaka att verksamheten startar ett förändringsar-
bete. Som ledare är det viktigt att tillföra gödning annars kommer 
inte frukterna av arbetet att ramla ner och kunna skördas.  Bra 
gödning är att visa på goda exempel; hur andra har gjort när 
de börjat arbeta med verksamhetsutveckling och jämställdhet. 
Lyssna på personalen och låt dem som står närmast jobbet 
som utförs i vardagen vara med och påverka hur arbetet ska 
genomföras. Inflytande och delaktighet är utmärkt gödning!”

4. Ditt viktigaste tips:
”Spana på enkla saker: Hur nöjda är kvinnor och män med 
behandlingen? Vilka insatser ges till kvinnor och män och i 
vilken omfattning?” 

Marianne Melkersson
jämställdhetsstrateg
Västra Götalandsregionen

Vi har bett fem olika ledare att beskriva sina erfarenheter kring att leda ett förändringsarbete med 
fokus på jämställdhet och brukare. Alla fem har fått besvara samma frågor. Deras svar finner du 
på olika ställen i tidningen.

Foto: Måns Langhjelm
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Systemet gör det 
svårt för män att 

vara föräldrar
Text:  Lena Gunnarsson
Foto: www.pixgallery.se
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 – Det var ganska mycket som förvånade 
oss när vi såg resultatet av kartläggning-
en, säger Katarina Johansson, socionom 
och boendesekreterare på socialtjäns-
ten, stadsdelsförvaltningen Lundby, Gö-
teborg.

Tillsammans med sina tre kolleger Jes-
sica Grunditz, Britta Persson och Gert 
Yttring arbetar hon på boendeenheten. 
Deras uppgift är att hjälpa invånare i 
Lundby att behålla sina bostäder när de 
hotas av vräkning eller hjälpa dem till ett 
nytt boende när det strulat till sig med 
det förra.

– Vi upptäckte att vi möter lika många 
kvinnor som män. Men trodde att vi 
träffade fler män för så är det i stort på 
socialförvaltningen, säger Katarina Jo-
hansson.

Kvinnorna får mer hjälp
Nästa sak som förvånade dem var att de 
ger kvinnorna mer hjälp än männen.

– Vi träffade kvinnorna fler gånger än 
männen också. Många män fick ett enda 
besök, sedan fick det vara bra, berättar 
Jessica Grunditz.

De har talat mycket om orsakerna och 
har hittat några tänkbara svar. Dels tror 
de att kvinnorna har ett större behov av 
hjälp och dels är kvinnorna bättre på att 
prata om alla problem de har eller har 
haft i livet.

– Män pratar också men de är ofta 
väldigt inriktade på att ordna en bostad, 
säger Gert Yttring.

En av anledningarna till att kvinnors 
behov är mer omfattande är att de ofta 
har ansvaret för barnen, om det finns barn 
i familjen.

– Det kräver ett större boende och mer 
hjälp från oss. Vi har ju ett särskilt ansvar 
så fort det finns barn med i bilden, påpekar 
Jessica Grunditz.

Ingen av dem tror att det behöver vara 
fel att ge kvinnorna mycket hjälp, men de 
måste fundera över hur man ska hjälpa 
männen. I praktiken innebär boendeen-

hetens agerande att män som är föräldrar 
har svårare att vara det utifrån den typ av 
boende de får. Ett boende i ett härbärge är 
knappast en lämplig miljö för barn.

Rannsakan
När de fyra handläggarna gjorde kart-
läggningen var de aldrig särskilt oroade 
över vad den skulle visa, de var mest 
bekymrade över vad de skulle göra om 
de inte upptäckte några skillnader alls. 
Som om de hade gjort en massa jobb till 
ingen nytta. Men istället fick de tillfälle att 

rannsaka sitt arbetssätt och granska sin 
yrkesroll under lupp.

– Vi fick en fråga en gång som var lite 
anklagande: ”Hur har ni kunnat göra så 
här”, berättar Jessica Grunditz.

– Men det är ju bra att vi har upptäckt 
skillnader, för nu kan vi komma till rätta 
med dem, säger Katarina Johansson.

De tycker att de har varit uppriktigt 
nyfikna på hur de faktiskt bemöter och 
hjälper kvinnor och män som kommer 
till dem och de vill göra ett så bra jobb 
som möjligt.

Den drivkraften har varit bärande ge-
nom hela arbetet. Att de är ett tryggt och 
tight arbetsgäng som också har roligt 
ihop, tror de bidrar till att göra det hela 
odramatiskt.

Utsatta för våld
Ytterligare en upptäckt de gjorde under 
kartläggningen var att en tredjedel av 
kvinnorna hade levt i en relation där de 
utsatts för våld.

– Det är en hög siffra. Om en tredjedel 
av kvinnorna blivit utsatta borde rimligen 
en tredjedel av männen vara våldsutövare, 

Kvinnor får mer omfattande insatser än män. Män erbjuds oftare boende 
i rum medan kvinnor får lägenheter. Ändå är handläggarna på socialtjäns-
tens boendeenhet i Lundby mer nöjda med hur de behandlar männen. 
Det vara några av de upptäckter som boendeenheten gjorde när de skulle 
jämställdhetsintegrera verksamheten.
Med några enkla justeringar i arbetssättet har de nu börjat jämna ut 
orättvisorna.

forts. nästa sida …

menar Katarina Johansson.
Förslag till handlingsplaner har gjorts på 
fyra nivåer: på verksamhetsnivå, enhetsni-
vå, förvaltningsnivå och på politisk nivå.

– Manlighetsidealet behöver diskute-
ras mer och är därför en viktig punkt i 
handlingsplanen. Det här börjar ju redan 
i förskolan, att vi ska ha särskilda roller 
och vem som har makt och där flickor 
uppmuntras till att prata om känslor och 
pojkar ska vara mer macho, säger Jes-
sica Grunditz.

På den utredningsmall som boende-
sekreterarna använder i sitt arbete med 
klienterna har de fört in frågan om perso-
nen har varit utsatt för våld.

– Både kvinnor och män får frågan nu, 
säger Gert Yttring.

Män får mindre insatser
Upptäckten att de är mer nöjda med de 
insatser som de ger männen förvånade 
också.

– Trots att män får mindre stöd var vi 
mer nöjda med det vi gjorde för dem. De 
insatser som vi gett kvinnorna, där vi gav 
mer omfattande hjälp var vi inte lika nöjda 
med, konstaterar Jessica Grunditz.

Anledningen kan vara att männens 
ärenden oftast är enklare för dem att 
hantera, det handlar rätt och slätt om 
att ordna ett boende, medan kvinnornas 
ärenden ofta är mer komplexa. 

Många av männen är pappor men 
får ett enklare boende än kvinnorna. I 
praktiken blir det svårt för männen att 
vara föräldrar och det vill boendeenheten 
göra något åt. Men de kan inte lösa hela 
problemet själva.

”Självklart ska samhället inte lösa alla bostads-
lösas problem men barnens rätt till båda för-
äldrarna är viktig.”
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Så här gjorde boendeenheten i Lundby:

– Vi måste ta hänsyn till socialtjänstlagen 
och olika riktlinjer som fi nns i stadsdelen. 
Dessa säger att det inte får fi nnas bo-
stadslösa barn men har en av föräldrarna 
en bostad så duger det, berättar Jessica 
Grunditz.

Hon frågar sig om det verkligen bör 
vara så.

– Självklart ska samhället inte lösa alla 
bostadslösas problem men barnens rätt 
till båda föräldrarna är viktig. Det är viktigt 
att umgänget fortsätter för allas skull.

Mall och checklista
Eftersom de upptäckte att de utreder kvin-
nor och män på olika sätt har de gjort en 
utredningsmall så att alla får samma frågor 
när de träffar en boendesekreterare.

– Alla erbjuds också ett uppföljnings-
möte. När de ringer själva och bokar in 
en tid har vi gjort en checklista som den 
som tar emot samtalet ska följa, säger 
Katarina Johansson.

På så vis vill de undvika att olika frågor 
ställs till kvinnor och män.

– Det hjälper oss att inte ha förutfat-
tade meningar om dem när de kommer 
hit, förtydligar Katarina Johansson.

Nya frågor
Med hjälp av det tillagda uppföljnings-

mötet, den nya checklistan och mallen ska 
de nu mäta motsvarande mängd besök 
som de gjorde vid kartläggningen. Sedan 

kan de jämföra om de har förändrat sitt 
agerande.
Resultatet av deras arbete har väckt nya 
frågor som de vill få svar på.

– Används verkligen alla de boenden 
som fi nns för missbrukande män? Vi 
upplever att vi har mycket boende för 
missbrukare, men saknar bostäder för 
familjer. En ensamstående missbrukande 
man har varit normen för behandling i fl era 
fall, säger Jessica Grunditz.

De har också börjat titta sig omkring 
med nyfi kna ögon för att få veta hur andra 
enheter gör.

– Det skulle vara jätteintressant om barn- 
och ungdomsenheten gjorde en kartlägg-
ning kring ensamstående föräldrar för att 
se om något kön får mer insatser, säger 
Jessica Grunditz. 

Går trögt
Än har ingen annan enhet på förvaltningen 
börjat ett förändringsarbete likt det som 
boendeenheten gjort. De tycker att det 
gått trögt med implementeringen av ar-
betssättet i organisationen. Men de kon-
staterar att det inte är deras ansvar.

– Det fi nns enheter som är väldigt 
intresserade. Och vi vet att stöd- och 
försörjningsenheten ska skriva in i sin 
verksamhetsplan att de ska kartlägga sin 
verksamhet ur ett jämställdhetsperspektiv, 
säger Katarina Johansson.

Boendeenheten, SDF Lundby,
Göteborgs Stad
Verksamhet: Boendeenheten arbetar förebyggande för att 

minska antalet vräkningar och förhindra bostads-
löshet bland stadsdelens invånare. De bedriver 
uppsökande verksamhet genom att göra hem-
besök vid alla störnings- och orosanmälningar 
samt alla hyresskuldanmälningar. De handlägger 
även kommunala kontrakt för personer som av 
sociala eller medicinska skäl inte kan få bostad 
på den öppna bostadsmarknaden.
Dessutom ges borådgivning till dem som vill ha 
tips på hur man söker boende. Boendesekrete-
rarna bistår även kollegor på socialförvaltningen 
i olika bostadsärenden och samverkar med fast-
ighetsägarna i stadsdelen.  
Enheten ligger direkt under socialchefen. 

Anställda: Fyra handläggare och en administratör, varav en 
man och fyra kvinnor.

Brukare: Alla Lundbybor som har bostadsproblem av 
medicinska eller sociala skäl. Cirka 200 ärenden 
per år handläggs på boendeenheten.

Budget: Strax under fem miljoner kronor.

Kort om …

Initiativet kom från personalgruppen på boende-
enheten som fått nys om Program Gör det Jämnt 
genom en informationsträff på Länsstyrelsen. De 
pratade med verksamhetschefen, som talade med 
stadsdelschefen som i sin tur gav klartecken till 
boendeenheten att de kunde göra arbetet med den 
frågeställning som enheten valt (se nedan). 

Boendenheten fi ck sedan en ny chef. Det tog 
lite tid innan den nya chefen förstod vad arbetet 
innebar. Han har hela tiden varit positiv men inte 
drivit arbetet och inte efterfrågat resultat eller tagit 
frågan vidare till politisk nivå. Informationsinitiativet 
har kommit från arbetsgruppen. 

Det fi nns ingen politisk förankring för att fortsätta 
arbetet i dagsläget. Stadsdelsförvaltningen är infor-
merad men det har inte resulterat i något konkret.

Chefsgruppen, som inkluderar alla enhetsche-
fer, applåderade resultatet men inget konkret ut-
vecklingsarbete har startat på någon annan enhet 
ännu.

Får män och kvinnor likvärdiga insatser?•	

Kartläggningen gjordes under fyra månader. Sam-
manlagt kartlades 49 ärenden, varav 22 män och 21 
kvinnor samt sex par. Samtliga var nybesök. De fyra 
boendesekreterarna dokumenterade varje nybesök. 
Dokumentationen gjordes efter en mall som bland 
annat beskrev bakgrund, ekonomisk status, famil-
jesammansättning, ålder, kön samt anledningen till 
kontakten. Boendesekreterarna fi ck också värdera 
på en skala från ett till fem hur nöjda de var med 
sin egen insats.
Frågorna som ställdes under kartläggningen var:

Möter vi färre kvinnor?1. 
Har vi samma krav på kvinnor och män när vi 2. 
utreder rätten till bistånd?
Är det skillnad på bedömningarna?3. 

De insatser vi erbjuder – är de anpassade efter 4. 
mäns och kvinnors behov?

Arbetsgruppen gjorde analysen tillsammans med sin 
verksamhetschef och handledare samt programled-
ning för Program Gör det Jämnt. Man diskuterade 
och resonerade kring resultatet utifrån bland annat 
ett samhällsperspektiv och utifrån socialtjänstlagen 
samt boendeenhetens uppdrag. 

1. Möter vi färre kvinnor?
Vi möter lika många kvinnor som män.•	
Kvinnor får oftare hjälp från annan instans för att •	
komma i kontakt med BoE.
Män tar oftare själva kontakt med BoE eller kom-•	
mer i kontakt genom anmälan från hyresvärd.
Vi följer upp kvinnor i större omfattning.•	

forts. från föregående sida …
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2-3. Har vi samma krav på kvinnor och män när 
vi utreder rätten till bistånd/Är det skillnad på 
bedömningarna?

När vi utreder kvinnors situation framkommer •	
fl er problemområden än då vi utreder männens 
situation.
Män har i större utsträckning missbruksproblema-•	
tik och saknar oftare goda boendereferenser.
Det är vanligt att både kvinnor och man på BoE •	
har ekonomiska problem.
BoE möter både kvinnor och män som är föräldrar, •	
men vårdnadsansvaret ser olika ut.
Nästan en tredjedel av de kvinnor BoE möter har •	
varit utsatta för våld i en nära relation.
Lika många kvinnor som män har psykisk ohälsa, •	
men vi följer upp kvinnor mer.
Kvinnor får mer omfattande insatser än män.•	
Män får i större utsträckning endast rådgivning •	
som insats.
Fler män erbjuds rumsuthyrning.•	
Fler kvinnor erbjuds kommunalt hyreskontrakt.•	

4. De insatser vi erbjuder – är de anpassade 
efter mäns och kvinnors behov?

Vi är mer nöjda med de insatser som männen fått •	
då de uppfattas som mer anpassade till män.

 
Handlingsplanen är gjord på fyra nivåer: enhetsnivå, 
verksamhetsnivå, förvaltningsnivå och politisk nivå. 
Endast enhetsnivå är i dagsläget (januari 2008) 
förankrad.

Enhetsnivå:
Checklista
De inför nya checklistor för nybesök, så att bedöm-
ning av klientens situation inte görs förrän efter att 
man träffat klienten första gången.

Utredningsmall
En utredningsmall tas fram för att försäkra sig om 
att samma frågor ställs till både kvinnor och män 
och för att se till att rätt livsområden gås igenom 
vid det första besöket.

Uppföljning
Genom att fråga om klienten vill ha ett uppföljnings-
möte kan kvinnor och män följas upp i samma ut-
sträckning.

Verksamhetsnivå:
Kartläggning
Eftersom vi får fl er remisser gällande kvinnor bör vi 
undersöka hur andra enheter gör när de remitterar 
personer till boendeenheten.

Förvaltningsnivå:
Utveckla brukarenkäten

Med hjälp av brukarenkäten ta reda på om det •	
fi nns skillnader i nöjdhet mellan kvinnor och 
män.
Se om det fi nns skillnader mellan könen vad gäller •	
klagomålshantering.

Barnperspektivet
Det behöver utredas vad barnperspektivet inne-•	
bär inom socialtjänsten. Om barn anses ha rätt till 
båda sina föräldrar bör man hjälpa föräldrar med 
umgängesbarn1 till lämpligt boende.

Manlighetsidealet
Cirka en tredjedel av de kvinnor boendeenheten 
träffat har varit utsatta för våld i nära relationer. Det 
kan innebära att cirka tredjedel av de män de möter 
är våldsutövare. Projekt Utväg som arbetar för att 
hjälpa både våldsoffer och våldsutövare har sett 
en gemensam faktor bland våldsutövare, vilket är 
att våldsutövaren har svårt att med ord uttrycka 
känslor och önskemål. 

Boendeenheten tror att detta bottnar i könsrol-
ler där fl ickor och kvinnor uppmuntras att uttrycka 
känslor, medan det bland pojkarna är tvärtom. De 
tror att barnomsorg och skola skulle kunna arbeta 
med detta genom att lära pojkar att uttrycka sig i tal. 
De uppfattar att manlighetsidealet är att vara macho 
och i detta ideal ligger våldet nära till hands. Hur kan 
förvaltningen arbeta med detta problem?

Politisk nivå:
Behov av bostäder till familjer

Det behövs nya boenden som passar barnfa-•	
miljer.

Barnperspektivet
Barnperspektivet behöver diskuteras och hur •	
långt socialtjänstens ansvar sträcker sig. Ska för-
äldrar med umgängesbarn få hjälp till boende?
Behov av en mer tolerant bostadsmarknad• 
Det behövs en ökad fl exibilitet på bostadsmark-•	
naden. Socialtjänsten tvingas i dagsläget hjälpa 

familjer som har förmåga att bo på egen hand 
men som inte får ett boende på grund av en allt 
hårdare bostadsmarknad.

Manlighetsideal
Hur kan man arbeta på politisk nivå med detta •	
problem? (Se förslaget under förvaltningsnivå.)

Utredningsmallen är ändrad så att samma frågor 
ställs till kvinnor och män och alla erbjuds uppfölj-
ningsbesök. De har utformat en checklista som 
används när klienten ringer för att boka ett första 
besök.

Det har varit en rätt så stor efterfrågan på 
resultatet. De har informerat förvaltningsledning, 
chefsgruppen, vid APT på andra enheter, på andra 
stadsdelsförvaltningar och varit med i personaltid-
ningen vid två tillfällen. 

Stöd- och försörjningsenheten har skrivit in i verk-
samhetsplanen för 2008 att man ska kartlägga verk-
samheten utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

 
Jessica Grunditz, Katarina Johansson, Britta Pers-
son, Gert Yttring
Telefonnummer: 031 - 366 74 40

1. Barn som bor hemma hos föräldrarna ibland.
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Verksamhetsutveckling med 
jämställdhet i fokus
Det är politiskt korrekt att arbeta 

med jämställdhet. Många svarar 
därför retoriskt ja till uppdrag av 

det slaget – men de har inte en tanke och 
ingen tro på att det ska betyda något eller 
göra avtryck i det dagliga arbetet. Kanske 
hyser de snarare en förhoppning om (mer 
eller mindre omedvetet) att när eldsjälarna 
har grävt tillräckligt djupt i rapporter och 
kartläggningar, rinner allt ut i sanden och 
blir som vanligt. 

”Alla dessa påbud uppifrån saboterar 
snarare än möjliggör för oss att göra ett 
bra jobb i verksamheten, svarar en chef.”   
En annan chef föreslår istället att: ”Kerstin 
får ta det. Hon är intresserad och har ju 
miljöfrågorna på sitt bord, så det blir väl 
bra att hon tar hand om jämställdheten 
också.”

Andra vet att detta ingår i deras upp-
drag och ansvarsområde, men undrar: 
Hur gör vi i praktiken? 

Att arbeta med verksamhetsutveckling 
och använda metoder som gör att jäm-
ställdhet blir en naturlig del av arbetet är 
nytt, spännande och konstruktivt. 

Vinsterna och nyttan är dels att det går 
att följa verksamhetens resultat och se hur 
resurser fördelas inom och mellan olika 
målgrupper. Kunskapen om kvinnor och 
män vidgas och skapar möjligheter att 
förbättra kvaliteten på de tjänster, behand-
lingar och den service som produceras. 

Bryta vanans makt
De flesta organisationer är gene-
rellt dåliga på att utvecklas. Det 
traditionella sättet att tänka och 
arbeta fungerar, så varför göra 
på något annat sätt än vi brukar? 
Vanan gör att vi lätt förblindas 
och bara ser de arbetsuppgifter 
vi har framför oss. Tid att reflek-
tera över sitt eget och andras 
arbete får inget utrymme. 

Jämställdhetsarbetet sköts av 
enskilda, engagerade personer 
eller av jämställdhetsgrupper utan 
något större mandat – här stannar 
frågan ofta kvar och påverkar sällan 
strukturer, rutiner och arbetssätt i verk-
samheten. 

Sättet att organisera de ”mjuka frågorna” 
gör att de lätt blir oviktiga och faller undan 
och inte fylls med mål och mening. Hur 
organisationen hanterar frågan påverkar 
människor. Jämställdheten tillhör kvin-
nokulturen – inte organisationskulturen. 
Det är bra att sådana som Kerstin finns. 
Att projekten finns. Ofta gör enskilda 

personer ett ”hästjobb” – men ett gott 
råd till Kerstin och alla andra eldsjälar 

lyder: Sluta att brinna! Jämställd-
hetsarbetet måste bli en del av det 
dagliga arbetet, för det kommer att 
påverka både kvinnor och män.

Till chefer lyder därför rådet: 
Den här sortens arbete måste dri-
vas för att trivas. Det räcker inte 
att tänka jämställt – man måste 
agera och jobba systematiskt  på 

samma självklara sätt som man 
driver allt annat förändrings- och 

kvalitetsarbete. 
Det är svårt att ändra på befintliga 

system, att ”bygga nytt” och inte åter-
skapa gårdagens lösningar. Förändrings-
arbete av alla slag kräver tålamod, klar-

Text: Jeanette Bäfverfeldt 
Foto: www.pixgallery.se
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synthet och mod att syna sin verksamhet 
i sömmarna.

Från ord till handling
Nu ska vi agera! Prata mindre och vara 
mer i verkstaden. Ju tydligare det går att 
konkretisera var arbetet ska börja och vad 
det kan leda till, desto lättare är det att nå 
ett resultat. Hur kan vi utveckla verksam-
heten så att den blir bättre för kvinnor och 
män? Frågan är begriplig och väcker ofta 
nyfikenhet och intresse i starten. 
Förklara svårbegripliga ord och krångla 
inte till det. Kön, genus, och jämställdhets-
integrering är termer som kan få männis-
kor att segla in i dimman1. En sjuåring ska 
kunna förstå vad vi pratar om, för ibland 
är vi alla sjuåringar – särskilt när vi börjar 
arbeta med nya kunskapsområden.

Normer och invanda mönster
Vad är det vi erbjuder kvinnor och män? 

Har vi förutfattade meningar om vad 
kvinnor och män behöver, är och vill?

Allt oftare kliver det in människor i våra 
verksamheter som har idéer och uttrycker 
behov som går på tvärs med det som är 
traditionellt kvinnligt och manligt. Kan vi 
bryta gamla normer och invanda mönster 
och se människorna? Normer kan bli som 
våta filtar och det är vi som bär omkring 
på dem.

Vad skulle hända med bostadsbyg-
gandet, skolundervisningen och social-
tjänstens utbud om vi börjar ställa oss 
den sortens frågor? Dessa verksamheter 
skulle förändras och utvecklas för att till-
godose olika behov och livsvillkor.

Var finns problemen och bristerna i 
verksamheten? Var finns ojämställdheten? 
Finns den överhuvudtaget?

”Nej, inte hos oss”, svarar många och 
menar här arbetar vi med hjärnkirurgi, 
konst och kultur. Kort sagt i branscher 
som inte behöver utvecklas med fokus 
på jämställdhet. ”Vi är medvetna, upplysta 
och har högt i tak!”

Gör det osynliga synligt
Problemen syns inte alltid i verksamhe-
terna. Man måste göra det osynliga synligt 
och ställa sig nya och annorlunda frågor 
för att få syn på bristerna. Starta i det lilla, 
där ni anar eller är nyfikna på att få veta 
hur verksamheten fungerar för kvinnor 
och män.

Börja med att skaffa information om nu-
läget, till exempel hur resursfördelningen 
ser ut:

Hur många kvinnor och män använder •	
verksamheten?
Hur fördelas resurser i form av pengar, •	
platser och/eller tid?

Vi är fantastiskt duktiga på att kartlägga 
i vårt land. Att samla in fakta ger en bild 
av nuläget och låter som ett ganska ”ofar-
ligt” arbete, men kan vara omskakande.  
Verksamheten framträder i ett nytt ljus och 
man kan upptäcka orättvisor, svagheter 
och brister. Det krävs mod, vilja och en kri-
tisk blick för att analysera en kartläggning 
och sedan i handling göra något åt det.

Ifrågasätt och visionera 
I många organisationer är det vanligt med 
ett ”tunnelseende”. Det är lätt att skaffa 
sig ovanor och vanor.  Ofta på bekostnad 
av kreativiteten och nyfikenheten. Men 
mitt i vardagen är det vanliga människor 
som är ”förändringsagenter”. De ställer 
ofta bra frågor till sig själva och andra. De 
påminner om Astrid Lindgrens rumpnissar 
i filmen Ronja Rövardotter:

”Varför gör de på detta viset?”
Vårda ditt eget utforskande och din ny-
fikenhet. För ledare, är det är viktigt att 
stödja de medarbetare som ställer frågor 
och att uppmärksamma och stötta initiativ 
till förändringar. 

Visioner och strategier är viktiga. I sin 
enklaste form är en gemensam vision sva-
ret på frågan: Vad vill vi skapa? Som ledare 
är det viktigt att organisera verksamheten 
så att det blir möjligt för människor att vara 
upptäcktsresande i sitt arbete. Deras kraft 
och dynamik behövs för att utvecklingen 
ska gå framåt. 

Ibland förvånas jag av hur lätt vissa 
chefer har för att starta ett utvecklings-
arbete och få det att löpa som en flock 
rådjur på ängen. Vad är det som gör att 
det händer något? En praktiker pratar 
mindre och gör mer.

Principer för utveckling

Viktigt att tänka på

Om ska vi agera och förändra är det a och o att formulera realistiska 
mål som är möjliga att uppnå. Följande behövs för att genomföra 
ett förändringsarbete:

Ett gemensamt syfte. En strategi eller vision som är känd och 1. 
omfattar alla – en gemensam bild av den framtid som man strä-
var mot.

Realistiska, definierbara mål som går att mäta.2. 

Delegera uppdraget och ge de ansvariga tid, resurser och befo-3. 
genheter att genomföra arbetet.

Säkra uppdraget så att det inte står och faller med enskilda 4. 
personer.

Återkoppling och uppföljning.5. 

Några val är viktiga att göra redan innan ett utvecklingsarbete på-
börjas:

Gör arbetet begripligt för dig själv och andra. Om inte du förstår 1. 
kommer förvirringen att sprida sig. 

Som ledare är det viktigt att ställa frågor som: Vad vill vi åstad-2. 
komma med det här arbetet? Vad är vår centrala uppgift? Hur ser 
miljön för förändringen ut?

Berätta om liknande arbeten – goda exempel från andra verk-3. 
samheter som beskriver vad deras arbete hade för nytta och 
värde för människor. 

Använd vanliga ord som de flesta begriper eller förklara de svåra 4. 
orden.

Det måste finnas realistiska förhållanden för att genomföra för-5. 
ändringsarbetet. Segla inte ut på Indiska oceanen – börja jobba 
med något som går att hantera i vardagen. 

Det kan saknas kunskap om hur man arbetar med verksam-6. 
hetsutveckling och jämställdhet. Vilka är experter på det inom 
organisationen? Behövs kompetens utifrån? 

Prata om hinder och möjligheter och ställ frågan: Hur kan vi ut-7. 
veckla verksamheten med fokus på de kvinnor och män som till 
exempel är våra patienter, brukare och elever.

1. Se ordlista på sidan 4.
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planen för landsbygdsutveckling. Kvinnor 
som vill starta företag ska prioriteras. Pla-
nen lämnas in till Jordbruksverket som ska 
godkänna den. Eller inte.

– Vi bestämde oss för att kvinnor ska 
få fem procent mer i bidrag än män när 
de söker och det skrevs in i planen, säger 
Ove Konradsson, chef för landsbygdsen-
heten i Västra Götalands län. 

Lagbrott enligt Jämo
Berit Nordlander, Ove Konradsson och 
deras kolleger besökte byalag, turistråd, 
jordbrukare, representanter för hästnä-
ringen och LRF. Det var inte alla de mötte 
som gjorde vågen precis, i alla fall inte 
inledningsvis.

– När vi besökte LRF så var det cirka 
110-120 personer i lokalen, 100 av dem 
var män. När vi berättade att vi skulle ge 
mer till kvinnorna blev det ett väldigt sorl, 
säger Ove Konradsson.

Han bad de församlade att se sig om-
kring i rummet, sedan sa han:

– Säkert 25 procent av er som är här 
är ungkarlar, det är väl roligare att leva 
med en kvinna? Vill vi att kvinnor ska bo 
med oss män på landsbygden måste de 

Sveriges befolkning ökar men tyvärr vill alla bo på samma ställe – i och runt 
storstäderna. Så kan man, något förenklat, beskriva befolkningssituationen 
i vårt avlånga land. För att kvinnor och män ska kunna leva, bo och arbeta 
på landsbygden måste den bli livskraftig. Men på landsbygdsenheten på 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län upptäckte man att 70 procent av stödet 
för utveckling gick till män. Då bestämde man sig för att ge mer stöd till 
kvinnor. Men se det var ingen bra idé … eller hur var det egentligen?

– Ett av våra mål är att få kvinnorna att se 
att de kan ha sin inkomst på landsbygden. 
Så att de stannar kvar.

Det säger Berit Nordlander, lantbruks-
konsulent på landsbygdsenheten i Västra 
Götalands län.

Inkomsten ska kvinnorna få genom 
att starta egna företag, vilket i sig bidrar 
till en levande landsbygd, inte bara lön åt 
den enskilde.

99 procent av företagen i Sverige 
har färre än 50 anställda och kallas då 
småföretag.1 Ungefär 21 procent av Sve-
riges småföretagare är kvinnor, resten är 
män.2

– Många ser företag som synonymt med 
att det ska vara stort. Men så är det alltså 
inte. Och man kan börja försiktigt och 
utöka sedan, säger Berit Nordlander.

Många gubbar
Det finns flera anledningar till varför kvin-
nor inte driver företag i samma utsträck-
ning som män, hävdar hon.

– Bland annat beror det på jordbrukets 
organisationer som har en konservativ syn 
på vad kvinnor och män bör göra och inte. 
Ända till under 90-talet satt samma gub-
bar i jordbrukets organisationer men där-
efter har kvinnorna kommit in mer och mer 
i styrelserna, säger Berit Nordlander. 

De senaste tio åren har nyföretagandet 
förändrats, inte bara på landsbygden utan 
i hela landet. Drygt 31 procent av nyföre-
tagarna under 2005 var kvinnor.3

Men fler kvinnor behöver starta egna 
företag om landsbygden ska bli en bra 
plats att leva på. Det tog landsbygdsen-
heten fasta på när de skrev den regionala 

Text: Lena Gunnarsson
Foto: Måns Langhjelm (ovan)
 Jonny Franzén / Johnér bildbyrå (t.h)
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kunna förtjäna sitt levebröd. Om de då 
kan starta och driva företag är det väl 
vara en bra väg att gå? 

Och det höll både kvinnor och män på 
mötet med om.  

Så i skrivelsen till Jordbruksverket stod 
det att man tänkte ge kvinnor 30 procent i 
utvecklingsstöd och män 25 procent.

Det tog två dagar efter att planen var 
inskickad sedan ringde Jordbruksverket.

”Så här kan ni inte skriva, ni missgynnar 
män, ni kommer att bli fällda för diskrimi-
nering,” löd budskapet.

– I våra direktiv står det att vi ska arbeta 
med kvinnor på landsbygden men när vi 
gör det så riskerar vi att bli dömda för brott, 
säger Ove Konradsson och nämner Kafka 
i samma andetag.

 Man ringde Jämo och fick samma 
svar. 

– Efter överläggningar med länsled-
ningen var tanken att ”vi kör ändå” men 
sedan insåg jag att vi kanske skulle kunna 
få runt 700 personer som överklagade 
och det skulle paralysera vår verksamhet. 
Efter moget övervägande vågade vi inte 
det, säger Ove Konradsson.

Fysiska förutsättningar
Man slet sitt hår, slog sina kloka huvuden 
ihop och kom till slut fram till ett annat sätt 
att försöka göra nästan samma sak.

– Vi började titta på arbetsmiljö och 
fysiska förutsättningar. Många arbeten 
på landsbygden är tunga. Hur ska man 
undvika tunga lyft? För att kunna starta 
ett företag ska det inte krävas att man 
är en man som väger 100 kilo och kan 
lyfta 75.

Företag som vill förbättra arbetsmiljön 
så att den passar både kvinnor och män 
kan nu få 30 procent i stöd.

Arbetssättet är nu inskrivet i hand-
läggningsordningen men det har varit en 
intensiv intern process.

– En del av handläggarna på enheten 
var inledningsvis väldigt tveksamma, de 
tyckte att det var orättvist mot gubbarna 
och jag tror att de var rädda för att få skäll, 
säger Ove Konradsson.

Men efter att ha pratat med och fun-
derat tillsammans med enhetens berörda 
medarbetare ställde till sist alla upp på 
satsningen att gynna kvinnors företagan-
de. Ove Konradsson har också deklarerat 
för sina kolleger att han personligen tar 
hand om dem som vill skälla för att man 
bedriver jämställdhetsarbete och vill ha 
mer kvinnor på landsbygden.

– Alla här förstår ju ändå argumentet att 
om inte kvinnorna vill bo på landsbygden 
så blir det ingen hållbar utveckling. 

Traditionsbundet yrke
Berit Nordlander har arbetat med företa-
gande på landsbygden i över 30 år. Hon 
har sett hur jordbruket förändrats under 
den här tiden.

– Tidigare jobbade kvinnor och män till-
sammans på gården men på grund av att 
lönsamheten i jordbruket blev sämre var 
kvinnorna tvungna att söka sig till andra 
arbeten, säger Berit Nordlander.

Männen stannade kvar i det tunga 
och traditionsbundna arbetet på gården. 
I dag är det endast de riktigt stora lant-
bruken som kan försörja både kvinnan 
och mannen i familjen. Man ska samtidigt 
ha i åtanke att endast fem procent av de 
som är sysselsatta på landsbygden är det 
inom jordbruket.

Därför välkomnar Berit Nordlander den 
förändring som håller på att ske. Och det 
är kvinnorna som går i bräschen för för-
ändringen och utvecklingen.

– Jordbrukssektorn utbildar i dagsläget 
fler kvinnor än män. De senaste fem åren 
har det blivit en markant ökning inom yr-
keskategorierna agronom, hortonom och 
lantmästare, säger Berit Nordlander.

Kompetenta förebilder
Kvinnor på landsbygden startar gärna fö-
retag inom hästnäring, turism, trädgård, IT 
och livsmedelsförädling. Exempel på det 
sistnämnda kan vara småskalig ostpro-
duktion, café, restaurang samt catering 
och glasstillverkning. Det kan också vara 
att öppna gårdsbutiker.

– Närproducerat gynnar definitivt jämställd-
heten, säger Berit Nordlander.

Det småskaliga företagandet är inte 
fel men för den som vill expandera finns 
det stora möjligheter  att satsa med hjälp 
av ekonomiskt utvecklingsstöd. Nu ska 
landsbygdsenheten även underlätta för 
kvinnors företagande genom att bland 
annat ge utbildning i affärsutveckling, ge 
rådgivning och skapa nätverk.

– Nätverksbyggandet har visat sig vara 
väldigt viktigt. Jag vet att det finns väldigt 
mycket idéer men man vågar inte alltid 
ta steget.

Berit Nordlander tänker även ta drag-
hjälp av de kvinnor som redan driver fram-
gångsrika företag på landsbygden.

– Vi har många skickliga landsbygdsfö-
retagare som är bra förebilder.

1. Källa: NUTEK/SCB Centrala företags- och arbets-
ställeregistret

2. Källa: NUTEK/SCB: ”Företagens villkor och verk-
lighet 2005” Andra undersökningar anger andelen 
kvinnor till cirka 25 procent. Undersökningen riktar 
sig till företagsledare. När en kvinna och en man driver 
företaget ihop tenderar både de och omgivningen att 
se mannen som företagsledaren, vilket kan vara en 
orsak till den lägre siffran här.

3. Källa: NUTEK
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”Jag ska säga som det är. Jag har gått på 
universitet och högskola, med kvinnor och 
män, och tänkte inte på att det var någon 
större skillnad. När jag var slakterichef i 
Skara så bara anställde jag folk, kvinnliga 
vd:ar och så där. Men så kom jag hit, till 
Länsstyrelsen, och det var så laddat och 
det var så mycket känslor kring det här 
och jag tänkte har jag missat någonting? 
’Tänker du på jämställdheten Ove, har du 
läst den här rapporten, har du sett den här 
utredningen?’ Det var lite av en chock. 
Det var en massa kommittéer och mö-
ten, jag satt med och försökte göra mig 

osynlig – en två meter lång man, det gick 
ju så där. Jag kände mig anklagad för 
att inte ha gjort läxorna. Det blev väldigt 
ångestfyllt. 

Sedan fick vi landsbygdsprogrammet, 
ett EU-finansierat program för att värna 
om landsbygden och där stod det om 
jämställdhet. Och det förstod jag, för där 
finns det problem. Vi gjorde en analys av 
vart pengarna till landsbygdsutveckling 
går. Och det såg ju förskräckligt ut. Bara 
sju procent av pengarna gick till enbart 
kvinnliga sökanden. Sedan fanns det en 
uppsjö av ansökningar som var gjorda av 

både kvinnor och män. Men 70 procent 
av pengarna gick till män.

Ungefär då kom Program Gör Det 
Jämnt och knackade på dörren. Jag var 
helt nervös inför det första mötet. Vi hade 
en lång diskussion om vad jämställdhet 
är. Vi pratade om möjligheter kopplat till 
landsbygdsutveckling, om lika villkor för 
kvinnor och män. Och då förstod jag.”

Ove Konradsson, chef för landsbygdsenheten, 
berättat för Lena Gunnarsson

Det här är landsbygdsprogrammet för Sverige
Det övergripande målet för landsbygdsprogrammet är att främja en ekonomiskt, 
ekologiskt och socialt hållbar utveckling av landsbygden. Det innebär att pro-
grammet ska förbättra möjligheterna att leva och arbeta på landsbygden. 

Sverige har fått 35 miljarder kronor från EU för att utveckla landsbygden. 
Pengarna ska fördelas från år 2007 till och med 2013. Cirka 750 miljoner 
kronor per år ska fördelas i Västra Götalands län. Alla landsbygdsföretag 
kan söka stöd (till skillnad från tidigare program som endast vände sig till 
jordbruksföretag).

”…jag satt med och försökte göra mig osynlig 
– en två meter lång man, det gick ju så där”

Foto: Måns Langhjelm (ovan och t.h.)
Text: Lena Gunnarsson

Om att förstå



17

Landsbygdsenheten
Länsstyrelsen i Västra Götaland
Verksamhet: Länsstyrelsen är via sin Landsbygdsenhet 

regeringens förlängda arm för att främja 
sysselsättning, företagande och tillväxt 
på landsbygden. Enheten ska bidra till ett 
diversifi erat näringsliv; det vill säga att 
utnyttja landsbygden och landskapets 
resurser för boende och rekreation samt 
främja en ekonomiskt, ekologiskt och so-
cialt hållbar utveckling av landsbygden. 
Enheten fördelar ungefär 1,6 miljarder om 
året i olika former av EU-stöd.

Anställda: 139 anställda, varav 86 kvinnor och 53 
män. Det är den största landsbygdsen-
heten i Sverige.

Brukare: 16 400 lantbrukare och ytterligare ett tu-
sental övriga landsbygdsboende.

Budget: 63 miljoner kronor per år.

Kort om …

Så här gjorde landsbygdsenheten:

Lantbruksdirektören beslutade att det nya landsbygdsprogrammet 2007-2013 
ska ha ett tydligt perspektiv på jämställdhet och stärka kvinnors möjligheter 
på landsbygden.

Målsättning för arbetet
Landsbygdsprogrammet ska främja sysselsättning, företagande och tillväxt 
med särskilt fokus på kvinnors möjligheter på landsbygden.

Hur kan riktlinjerna i det nya landsbygdsprogrammet förändras så att kvinnor •	
som vill starta eller utveckla företag kan ta del av ekonomiskt stöd i större 
omfattning än tidigare?

Hur fördelas resurser i form av ekonomiskt stöd till kvinnor och män som driver •	
olika typer av verksamheter på landsbygden under perioden 2002-2004?

Analysarbetet gjordes av projektledaren för Program Gör det Jämnt tillsammans 
med en medarbetare från landsbygdsenheten.

Kartläggningen visar bland annat:
Att det är svårt för landsbygdsenheten att få fram statistik som är uppdelad •	
på kvinnor och män.
Av dem som sökte investeringsstöd var mellan tre och sju procent kvinnor •	
under perioden 2002-2004. 
Av dem som sökte startstöd under perioden 2002-2004 var 18 procent •	
kvinnor.

Av dem som sökte projektstöd under perioden 2002-2004 var 30 procent •	
kvinnor.
På kurser som genomfördes under perioden 2003-2004 är cirka 54 procent •	
kvinnor.

 
Förslag på utformning av det nya landsbygdsprogrammet arbetades fram •	
och innehåller tydliga ekonomiska prioriteringar till kvinnor som vill starta och 
utveckla företag samt till företag som vill förbättra arbetsmiljön med fokus 
på jämställdhet. Förslaget lämnades in till Jordbruksverket som beslutar hur 
riktlinjerna för landsbygdprogrammet i Sverige ska se ut. Jordbruksverket 
svarade att positiv särbehandling av kvinnor som vill starta företag inte är 
tillåten och uppfattas som direkt diskriminering av män som vill starta företag. 
Detta bekräftas i jämställdhetslagen:

6 § Start eller bedrivande av näringsverksamhet
Diskriminering som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder är förbjuden i fråga om 
ekonomiskt stöd, registrering eller liknande som behövs eller kan ha betydelse 
för att en enskild person skall kunna starta eller bedriva näringsverksamhet.

Det innebar att förslaget måste omarbetas och att riktlinjerna inte är lika 
tydliga längre. Särskilda satsningar kommer att göras för att stärka kvinnors 
företagande på landsbygden. 

Under 2008 startar ett projekt som ska stimulera kvinnors företagande på 
landsbygden i Västra Götalands län. I fokus är följande branscher: turism och 
hästnäring, småskalig livsmedelsförädling.

 
Berit Nordlander
Telefon: 031 - 60 58 32
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Jämställt 
på en höft
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Höftfrakturpatienterna (collum) är 
den enskilt största patientgruppen 
med ortopedisk skada för ambu-

lanssjukvården. Dödligheten är hög; det 
handlar om en skör patientgrupp.

Chefen för ambulanssjukvården på SU, 
Mats Kihlgren, ville ta reda på mer om den 
här gruppen patienter.

– 75 procent av collumpatienterna vi-
sade sig vara kvinnor med en medelålder 
på 85 år. De prioriterades lägre än män på 
SOS och de fi ck mer sällan än männen 
smärtlindring, berättar Ingela Wennman, 
verksamhetsutvecklare och projektledare 
för höftfrakturprojektet inom ambulans-
sjukvården på SU.

Resultatet var omtumlande. Hur kunde 
det bli så här, frågade de sig.

– Vi kan bara spekulera i orsakerna. Pri-
oriteras män högre för att de är ovanligare 
i den här gruppen? Tänker man kanske 

”suck, nu kommer det en collumtant till”? 
Beskriver kvinnor och män sina tillstånd 
på olika sätt? 

Svaret på frågan var inte så enkel, men 
det var lätt att fatta beslut om att det inte 
fi ck fortsätta på det här sättet.

Alla får smärtlindring 
Att kvinnorna fi ck lägre prioritet än män-
nen och att de mer sällan fi ck smärtstil-
lande, var en tråd som Ingela Wennman 
och hennes kolleger omedelbart började 
dra i.

Ingela Wennman är sjuksköterska med 
20 års erfarenhet från akuten och hon vet 
att akutintaget kan vara en stor puckel där 
man tappar fart. 

– Vissa saker som görs på akutintaget 
kan lika gärna göras i ambulansen, det 
skulle vara bättre för både patienten och 
akuten.

Sagt och gjort. De valde ut en ambu-
lansstation och ett akutintag och testade 
ett nytt arbetssätt. Ambulansen utveckla-
des till att bli ett mobilt akutintag.

Första åtgärden var att se till att alla fi ck 
smärtlindring – oavsett om de beklagade 
sig eller inte.

– Det gör ont att bryta höften, om inte 
tidigare så när patienten ska fl yttas mel-
lan bårarna, konstaterar Ingela Wennman 
krasst.

Fixeringen av höften gjordes i ambu-
lansen och ambulanspersonalen ordnade 

röntgenremiss och körde patienten direkt 
till röntgen – istället för att ta omvägen 
om akuten.

Torra skjortor räddar liv
– Och så gav vi patienten en ny och 

torr skjorta. När en gammal människa 
faller och bryter höften kan det göra så 
ont att han eller hon kissar på sig, säger 
Ingela Wennman.

De gamla kan också ligga skadade 
lång tid innan någon överhuvudtaget hit-
tar dem och de har då blivit både blöta 
och kalla.

Eftersom patienterna inte är högpriori-
terade på akuten blir de även liggande där 
i fl era timmar, i ett tillstånd som ökar risken 
för andra komplikationer, såsom trycksår – 
som i värsta fall kan leda till döden.

Utvärderingen av insatsen talade sitt 
tydliga språk.

– Vi behövde 27 minuter extra arbets-
insats i ambulansen för att minska eller ta 
bort tiden på akuten. Det blev fl era timmar 
kortare tid till operationsstart och inte lika 
många överfl yttningar för patienten.

Dessutom blev det färre antal trycksår 
och förvirringstillstånd minskade från 50 
till 20 procent.

– Förvirringstillstånd förlänger vårdti-
den, det vet vi sedan innan, säger Ingela 
Wennman.

Arbetssättet medverkar till att minska 
antalet vårddagar och dessutom kan fl er 
patienter återvända till den egna bostaden 
efter sjukhusvistelsen.

”Akut” självbild
– Modellen har nu antagits av sjukhus-

ledningen, så att alla ska arbeta så här. 
Arbetssättet fi nns med i ledningens styr-
kort, säger Ingela Wennman.

Ambulansledningen går dessutom sys-
tematiskt igenom alla stora patientgrup-
per: hjärta, stroke och geriatrik. 

De analyserar möjligheterna till så kal-
lat ”fast track”, att patienten hamnar på 
rätt vårdnivå direkt. Genusperspektivet är 

”solklart” vid granskningen. Man arbetar 
efter devisen ”En liten förändring tidigt i 
vårdkedjan för en stor grupp människor 
är bra för patienten och bra för SU.” Det 
kan ge stora vinster för organisationen 
senare i vårdkedjan.

Men Ingela Wennman beskriver vissa 

Kommentar:
Vilka var då de tre, nästan simpla, frågorna som am-
bulansvården ställde sig? 
Jo, vilka är patienterna, hur tar SOS Alarm emot dem 
och hur behandlar vi dem? Allt uppdelat efter kön, 
såklart. Voila!

Obs! Ambulanssjukvården har inte ingått i Program 
Gör det Jämnt.

Tre snudd på generande enkla frågor revolutionerade ambulanssjukvår-
dens hantering av höftfrakturpatienter. Nu står arbetssättet modell för att 
förändra ambulanssjukvården både i Sverige och utomlands. Och allt detta 
för att ambulanssjukvården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) fi ck 
för sig att de skulle börja könsuppdela statistik.

Ambulanssjukvården, SU
Verksamhet: Utför ambulansutryckningar av olika slag. I verksam-

heten fi nns en läkarambulans, två olycksfallsambu-
lanser (OLA) för intensivvårdskrävande uppdrag och 
två ambulanser med anestesisköterskor. Beroende 
på när på dygnet fi nns cirka 17 övriga ambulanser, 
alltid bemannade med sjuksköterska. Dessutom har 
man en ambulansbåt och cirka tio fordon för liggande 
sjuktransportfordon.

Anställda: 150 personer, varav 70 procent är män och 30 procent 
är kvinnor. Yrkeskategorierna är ambulanssjukvårdare 
(undersköterskor som oftast har en ett-årig vidare-
utbildning inriktat på ambulans), sjuksköterskor och 
ambulansläkare.

Brukare: 55 000 uppdrag (utryckningar av olika slag) görs per 
år. 20-25 000 liggande sjuktransporter. 
Upptagningsområdet har cirka 600 000 invånare.

Budget: Strax över 100 miljoner kronor.

Kort om …

Text: Lena Gunnarsson
Foto:  Carina Jagenäs (t.v.)
 Måns Langhjelm (t.h.)

svårigheter med att implementera föränd-
ringen hos personalen. 

– Det handlar om attityder och värde-
ringar; personalen har en syn på sig själv 
som akut. Man kan lägga sig upp och ner 
i ett bilvrak och sätta nål men att ligga på 
ett badrumsgolv är inte alltid lika förknip-
pat med yrkesrollen.

Nu har allt ambulanssjukvården gör ett 
genusperspektiv. Det har blivit självklart.

– Hade vi inte könsuppdelat hade vi inte 
kunnat attackera skillnaderna, så enkelt är 
det. Men det fi nns även andra perspektiv 
som är viktiga. Vår nästa grej är att titta på 
etnicitet, säger Ingela Wennman.

Ingela Wennman

att akutintaget kan vara en stor puckel där 
man tappar fart. 

– Vissa saker som görs på akutintaget 
kan lika gärna göras i ambulansen, det 
skulle vara bättre för både patienten och 
akuten.

Sagt och gjort. De valde ut en ambu-
lansstation och ett akutintag och testade 
ett nytt arbetssätt. Ambulansen utveckla-
des till att bli ett mobilt akutintag.

Första åtgärden var att se till att alla fi ck 
smärtlindring – oavsett om de beklagade 
sig eller inte.

– Det gör ont att bryta höften, om inte 
tidigare så när patienten ska fl yttas mel-
lan bårarna, konstaterar Ingela Wennman 
krasst.

Fixeringen av höften gjordes i ambu-
lansen och ambulanspersonalen ordnade 
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Hur ett utvecklingsarbete presente-
ras har stor betydelse för om det 
ska lyckas. Det har Mats Kihlgren, 

chef för ambulanssjukvården, fått erfara.
Första gången han lade fram sina upp-

täckter kring att kvinnor prioriterades lägre 
både hos SOS och i ambulansen, höjde 
ledningen på ena ögonbrynet. Därefter 
släppte de frågan.

Nu är det ett helt annat ljud i skällan, 
ledningen tar frågan på största allvar. Det 
ska dock sägas att det har gått nästan tio 
år mellan den första presentationen och 
den andra. Däremellan har en omorga-
nisation gjorts och ambulanssjukvården 
ligger inte längre under Räddningstjänsten 
utan under Område Hjärta-Kärl på SU. Där 
fi nns det en genus- och jämställdhetsutbil-
dad ledningsgrupp. Frågan hålls levande 
på deras möten.

– Ledningen måste vara utbildad, det 
är en stor fördel. Min dåvarande ledning 
hade nog inte tänkt genus överhuvudta-
get, säger Mats Kihlgren.

Vilket han inte tror var särskilt unikt för 
tio år sedan. Sjukvårdens möjligheter att 
påverka ambulanssjukvården var tidigare 
begränsade.

Mats Kihlgren var heller inte särskilt 
strategisk när han presenterade sina 

upptäckter. Han hade inte informerat 
ledningen om vad han höll på med och 
han hade inte förberett dem på att det 
skulle komma ett resultat som behövde 
tas om hand. 

– Att de släppte frågan tror jag handlar 
om att de inte såg någon nytta med det. 
Det skulle varken bli effektivare eller mer 
ekonomiskt utan troligen bara mer jobb.

Pengar att tjäna
Nu har han ett tydligt strategiskt tänk.

– Vad står på agendan i ledningsgrup-
pen? Vad är det som är viktigt nu? Just nu 
är SU en hårt arbetsbelastad organisation, 
det handlar mycket om ekonomi; om man 
kan säga att man kan tjäna på genusfrå-
gan, då får man acceptans.

Mats Kihlgren beräknade vad en am-
bulans kostar i timmen och jämförde med 
vad en vårddag kostar i timmen. Då vak-
nade alla i vårdkedjan.

– Med 30 minuters ökad ambulansin-
sats får du mångdubbelt igen ett antal 
minskade vårddagar som det blir för pa-
tienten.

Enligt Mats Kihlgren gäller det att hitta 
rätt frågeställning, då blir det meningsfull 
att jobba med den.

– Som chef ska jag identifi era frågan 
och sedan lobba för den. Det är viktigt 

att man tänker på helheten, det vill säga 
på hela vårdkedjan och inte bara på sin 
egen lilla del, anser han. Och så måste det 
fi nnas en rimlig chans att faktiskt förändra 
det som inte är bra.

Stötta personalen
Personalen måste få veta vad som står på 
agendan i ledningen, så att de kan göra 
en bra presentation av resultatet.  

– Är det en bra idé att presentera det 
här resultatet just nu? Vilka frågor står på 
agendan? Kanske ska man vänta någon 
månad om det till exempel pågår en tur-
bulent omorganisation.

Att stötta personalen i hur de ska pre-
sentera ärendet ser Mats Kihlgren som en 
väldigt viktig chefsuppgift. Att det inte gick 
så bra den där gången för tio år sedan 
tycker han inte är så konstigt nu.

– Det var en lärorik resa för mig, jag 
lärde mig hur jag taktiskt ska hantera ut-
vecklingsarbete. Nu kan jag skörda fruk-
terna av det arbetet, tio år senare.

”Det är chefens ansvar att stötta 
personalen så att de presenterar 
rätt saker”
personalen så att de presenterar 

Text: Lena Gunnarsson
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2

Marie-Louise Fasth
Förvaltningschef 
Hälsan & Arbetslivet, Västra Götalandsregionen

1. Vad är viktigast att tänka på ur ett ledarper-
spektiv när man leder den här typen av föränd-
ringsarbete?

”Att man själv som chef deltar. Det här ska inte delegeras till 
någon annan. Högsta ledningen måste vara med och med-
arbetarna måste förstå varför arbetet ska göras. Det gäller att 
motivera dem.”

2. Vilken är den största fällan / svårigheten?
”Att ledningen drar iväg åt sitt håll och inte har med sig övriga, det 
måste implementeras. Det kan inte vara en grej som man bara 
har gjort i högsta ledningen; några tjusiga styrkort som ingen 
vet att de finns eller bryr sig om. Det måste ner.”

3. Vilken är den största framgångsfaktorn?
”Att alla är med på tåget. Man måste implementera ända längst ut 
i linjen. Och det ska råda enighet i ledningen. ALLA i ledningen 
måste stå bakom. Vi måste veta att vi menar samma saker.”

4. Ditt viktigaste tips:
”Det största fel vi gjorde när vi började med Balanserade styrkort 
var att vi formulerade massor av mål och mängder med mätetal. 
Det var sida upp och sida ner – fullständigt omöjligt. Prioritera! 
Vad är viktigast för ett år framåt? Byt inte mål för bytandets skull. 
Är man inte klar så får man fortsätta nästa år. 

Börja med värdegrundsarbetet. Man måste ha en gemensam 
värdegrund i ledningen. Processa det i hela organisationen. Det 
gör det enklare att jobba med den här typen av frågor sedan.”

Foto: Måns Langhjelm
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I Program Gör det Jämnt har vi provat tre olika sätt att starta 
ett utvecklingsarbete med jämställdhet i fokus. Här beskriver 
vi dem. Om du vill förstå mer om vad de olika ingångarna 
kan innebära i praktiken kan du läsa artiklarna här i ma-
gasinet.

1. Ett specifikt verksamhets- eller problemom-
råde väljs ut där arbetet påbörjas1

Ett eller flera arbetsområden kan kartläggas. 
Men när jämställdhetsintegrering ska påbörjas 

för första gången är det lämpligt att välja 
ett område, som är lätt att överblicka och 
där det finns mandat att påverka utveck-
lingen. Ofta är det bra att ställa sig frågor. 
Till exempel: Får kvinnor och män likvärdiga 
insatser?2 

Ledare och medarbetare inventerar var 
det kan finnas brister eller ojämställdhet 
och var det är värdefullt att starta. Efter att 
ha analyserat resultatet tar man fram hand-
lingsplaner som beskriver förbättringsåt-
gärder som sedan genomförs, följs upp 
och utvärderas. Men minst lika viktigt är 
att arbetet följs upp på olika nivåer i orga-
nisationen och att ledningen kan omsätta 
och sprida lärandet. 
Möjligheter: En konkret och praktisk in-
gång skapar lätt engagemang, nyfikenhet 
och förståelse för vad arbetet innebär. Att 
börja inom ett hanterbart och begränsat 
område gör att chanserna ökar för att det 
fullföljs och gör avtryck i verksamheten. 
Svårigheter: Det är intressant att göra 
kartläggningar. Men det kan vara svårt att 
gå från ord till handling och göra hand-
lingsplaner och formulera nya mål som 
kan följas upp i de styrdokument som an-
vänds. Ledarskapet är avgörande för att 
lärandet ska ”lyfta” och kunna omsättas 
till ett systematiskt och strategiskt utveck-
lingsarbete. 

2. Skapa en jämställd verksamhet 
genom verksamhetsstyrning3

Strategisk styrning av arbetet med jäm-
ställdhetsintegrering underlättas om man 
börjar med att formulera kort- och långsik-
tiga mål. Dessa beskriver hur verksamheten 
ska hantera jämställdhet ur ett kund- eller 
medborgarperspektiv. Målen ska vara kon-
kreta och kunna omsättas till operativa mål 

och uppdrag som skrivs in de styrdokument 
(till exempel det balanserade styrkortet) som 

används. Ledning och personal behöver dis-
kutera hur målen ska genomföras i praktiken 
och det krävs att olika aktiviteter startar för att 
nå de strategiska målen. 

Text:  Jeanette Bäfverfeldt 
Foto: Ludvig Aust

Tre sätt att börja arbetet med
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Möjligheter: Styrning och uppföljning 
kan säkerställa den fortsatta processen. 
Svårigheter: I ett utvecklingsarbete kan 
det vara svårt att formulera tydliga mål 
eftersom man inte riktigt vet vad arbetet 
kommer att innebära. Det räcker inte att 
formulera mål för att något ska hända. 
Övergripande mål blir lätt för abstrakta 
och det kan ta tid innan de omsätts i 
praktiken och gör avtryck ute i verksam-
heten.

3. Jämställdhetsperspektivet ska 
finnas med i en arbetsprocess som 
löper under kortare eller längre tid4 
I många arbetsprocesser är det en utma-
ning att omsätta visioner och värderingar 
direkt till praktisk handling. Mycket hänger 
på de människor som är inblandande. Vil-
ka kunskaper har de om verksamhetens 
övergripande mål och om jämställdhet? 
Har de tid och mandat att diskutera hur 
målen kan bli verkliga? Vilka blir konse-
kvenserna av olika beslut?

Ett exempel är Kungälvs kommun som 
analyserat en hel planprocess som ska 
leda till att ett nytt bostadsområde byggs. 
Redan vid starten krävs att ansvariga skaf-
far sig en helhetsbild av de olika delarna i 
arbetsprocessen och bestämmer sig för 
vad som ska kartläggas. Logistiken blir 
viktig. Var kan det vara intressant att göra 
nedslag? Var finns de ”svaga punkterna” 
där jämställdhetstänket löper risk att för-
svinna under arbetets gång? Väljer man 
denna inriktning behöver det vara högt i 
tak och finnas stort utrymme för att utbyta 
tankar och idéer mellan de professioner 
som är inblandade i processen.
Möjligheter: Action! Man synar det lö-
pande arbetet under tiden det pågår och 
får syn på var bristerna finns. Det går att 
rätta till och korrigera rutiner ganska om-
gående. Olika professioner kan tänka till-
sammans och har möjligheter att komma 
med synpunkter.
Svårigheter: Det krävs strukturerad pla-
nering och att man väljer ut vilka delar 
av arbetsprocessen som ska följas. Pro-
cessledning är nödvändig för att skapa 
en gemensam plattform för dem som blir 
berörda av arbetet. Risken är stor att de 
inblandade får en känsla av att springa 
efter X 2000. Det kan bli svårt att hänga 
med eftersom processen går in i olika 
stadier. 

Framgångsfaktorer
Oavsett vilken av dessa strategier som 
används kan arbetet förr eller senare syn-
liggöra brister och hur vi skapar ojäm-
ställdhet i vardagen. Det blir möjligt att 
upptäcka om det finns ett stort glapp 
mellan hur vi säger att det ska vara och 
hur det i själva verket är. Vad är det som 
gör att arbetet lyckas eller misslyckas? 
I mycket stor utsträckning handlar det 
om ledarskapet och ledningens syn på 
arbetet. Här beskrivs de viktigaste fram-
gångsfaktorerna.

Förankring
Förankring är en viktig del av uppgiften 
och kan vara avgörande för hur processen 
fortskrider och utvecklas. Det är viktigt 
att ledningen har en tydlig diskussion om 
syftet med arbetet och vad det kan leda 
till – annars finns risk för att mycket blir 
på låtsas. Efter hand kommer förslag på 
förändringar och ledningen måste vara 
förberedd på att ta hand om resultatet.

Uppdraget ska vara tydligt och väl för-
ankrat, ingången intressant och det är bra 
om olika professioner tar aktiv del i upp-
draget. Regelbunden återkoppling och 
tidsplaner gör att arbetet blir genomfört.

Ambitionsnivå
Det är bättre att välja ett begränsat arbets-
område eller en frågeställning än att starta 
ett jätteprojekt som löper under många år. 
Det är viktigt att arbetet väcker intresse 
och motiverar berörd personal att fortsätta 
undersöka verksamheten med fokus på 
jämställdhet. I Program Gör det Jämnt har 
vi upptäckt att de enkla frågeställningarna 
har gett konkreta och hanterbara svar.

Organisera arbetet
Det är bra att utse vilka som är ansva-
riga och att det är medarbetare som har 
bred kompetens inom området. Ett tydligt 
mandat och intresse av att genomföra 
uppgiften är a och o. 

Delaktighet och dialog
Allt utvecklingsarbete är avhängigt av om 
människor vill vara med och om de kan 
påverka hur beslut fattas och diskutera 
på vilket sätt meningsfulla förändringar 
kan göras. Jämställdhetsarbete har under 
lång tid varit ett sidospår som eldsjälarna 
engagerat sig i. Utmaningen består nu i 
att göra samtalen om jämställdhet och 
verksamhetsutveckling till ett tema som 
berör många. 

Information 
och spridning
Beskriv hur det 
fortlöpande ar-
betet ska spridas och 
informeras om på olika 
nivåer i verksamheten. I 
större organisationer där många ar-
betsområden berörs är det bra att skapa 
arenor för utbyte av erfarenheter. 

Resurser 
Det måste finnas rimliga förutsättningar för 
att genomföra arbetet. Därför är det bra 
att göra en uppskattning av hur mycket 
tid som behövs samt att budgetera för 
vad arbetsinsatsen kostar. 

Handlingsplan
Att arbeta med verksamhetsutveckling 
och jämställdhet bygger enligt Program 
Gör det Jämnts koncept på att man går 
från ord till handling inom en relativt kort 
tid. Åtgärderna beskrivs i en handlingsplan 
som berör olika nivåer i organisationen.

I handlingsplanen kan enkla frågor 
ställas:

Vad ska göras?•	
När ska det göras?•	
Vem ska göra det?•	
När ska det vara klart?•	
Hur gick det?•	

Coacher och experter 
Praktikerna behöver stöd. Arbetet med 
verksamhetsutveckling och jämställd-
het är fortfarande i sin linda. Ta hjälp av 
verksamhetsutvecklare, organisations-
konsulter och genuspedagoger som 
kan omsätta kunskaper om genus och 
jämställdhet i praktiken. Kontakta även 
andra verksamheter som redan påbörjat 
arbetet och kommit en bit på väg och 
ta del av deras erfarenheter. Expertkun-
skap är nödvändig vid mer komplicerade 
kartläggningar och analyser, till exempel 
inom sjukvården där medicinska data ska 
samlas in och bearbetas.

jämställdhetsintegrering

1. De flesta verksamheter som har varit med I Program 
Gör det Jämnt har prövat det här arbetssättet.

2. Se artikel om socialtjänsten i Lundby, boendeen-
heten på sidan 8.

3. Se artikeln som beskriver Hälsan & Arbetslivets 
arbete på sidan 48.

4. Se artikeln som beskriver hur samhällsbyggnad, 
Kungälvs kommun arbetar med jämställdhetsintegre-
ring på sidan 24.
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Det är mitt på dagen i Kungälv. En 
doft av kakor från kexfabriken 
möter besökaren redan vid för-

sta avfarten från motorvägen. Nordre Älv 
skvalpar i solljuset. E6:an syns som ett 
svart streck i bakgrunden och den gamla 
vägen till Norge delar city i två halvor. Här 
passerar cirka 11 000 bilar varje dag. Inte 
anmärkningsvärt mycket, men känslan 
är ändå att trafi ken och bilarna spelar en 
avgörande roll i Kungälv. 

Vardagslugnet slumrar och det är bara 
ett fåtal människor som vandrar runt på 
gågatan, några unga kvinnor med barn-
vagnar och äldre damer som tänker han-
dla i ostaffären. Strax är det lunchtid och 
då syns de kommunanställda som skyn-
dar till sina lunchställen. 

Många som bor här arbetar utanför kom-
munen. Framåt femtiden fylls E6:an med 
intensiv trafi k och på Ica Maxi storhandlar 
många på hemvägen. 

När kvällen kommer och det är efter 
stängningsdags, släcks många av lju-
sen i centrum vilket förstärker känslan 
av ensamhet och utsatthet i parker, runt 
busstorget och på den stora parkeringen. 
Platser som framförallt kvinnor undviker 
när skymningen faller.

Kungälvs centrum ska byggas om 
och beräknas vara färdigt 2011. Det förs-
ta spadtaget ska tas under hösten 2008. 
Utmaningen ligger i att skapa trygghet, 
tillgänglighet och trivsel för människor i 
alla åldrar. Det ska byggas ett centrum 
som är trevligt, handikappanpassat, mil-

jövänligt, framkomligt och det ska fi nnas 
tillgång till bra service, helt enkelt en plats 
där människor får lust att vistas vid olika 
tidpunkter på dygnet.  

Otrygga platser 
Samhällsbyggnadsenheten i Kungälv vill 
få syn på bristerna i den fysiska miljön, 
det som inte fungerar så bra i nuläget för 
kvinnor och män.

– Här fi nns många otrygga mörka plat-
ser och hus omgivna av mycket buskage 
och långa sträckor som är dåligt upplysta. 
Många trottoarkanter är inte fasade, vilket 
försvårar framkomligheten för människor: 
rullstolsburna, äldre som har svårt att gå, 
föräldrar med barnvagnar. Parker och jog-
gingspår undviks av framförallt kvinnor 

Vi bygger in 
ojämställdheten 

i vardagen

Grävskopor och lyftkranar rör sig i en tålmodig, envis rytm. 
River ner och drar undan det gamla och lämnar plats åt nya 
tankar och idéer. Fram växer gator och torg, nya bostadshus, 
parker och strövområden. Utanför city byggs breda trafi k-
leder, stora aff ärscentra och p-platser som förvandlas till 
stora, glittrande öar i asfaltshavet när mörkret faller. För vem 
bygger man?  Och vem bestämmer hur de olika miljöerna 
som du och jag vistas i ska se ut? 

Text:  Jeanette Bäfverfeldt
Foto: Per Magnus Person / Johnér Bildbyrå
 Jeppe Wikström / Johnér Bildbyrå (t.h.)
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eftersom de uppfattas som osäkra och 
ensliga på kvällstid, berättar Henrik Hag-
lund, mark- och exploateringschef.

Tillgänglighet är en annan viktig faktor 
att ta hänsyn till. I nuläget är miljön bull-
rig eftersom trafi ken går genom centrum 
och kräver vaksamhet av fotgängare och 
cyklister.

– Miljön som helhet prioriterar en person 
som kör bil, vilket oftast är en man i medel-
åldern som har bråttom och bara passerar 
förbi utanför stadskärnan. Kollektivtrafi ken 
används inte i lika stor utsträckning av 
män som av kvinnor och tidtabellerna är 
anpassade till den ”normala tiden” för ar-
betande människor, säger Camilla Holm-
berg, samhällsplanerare. 

Planeringsprocessen
Arbetsgruppen på samhällsbyggnadsen-
heten har granskat den egna planproces-
sen. Det som händer under arbetet från 

”ax till limpa” för att se var i processen det 
fi nns risk att viktiga värden försvinner eller 
inte tas hänsyn till. Oavsett om det är ett 
bostadsområde eller ett centrum som ska 
byggas, följer en planeringsprocess vissa 
mallar och rutiner: från idé och uppdrag 
till färdigställd detaljplan som ska genom-
föras när politikerna fattat sina beslut. 

När i arbetsprocessen fi nns det störst 
risk för att till exempel belysningen i cen-
trum försvinner och tryggheten eller triv-
seln prioriteras bort och ger vika för parke-
ringsplatser? Det är en av fl era frågor som 
arbetsgruppen ställer sig. Det saknas helt 
enkelt en kvalitetssäkring av arbetet. 

– Det fi nns inga upparbetade rutiner för 
att kritiskt granska och beskriva vad olika 
förslag får för konsekvenser för kvinnor 
och män. Beslut och ställningstagan-
den tas ofta av enskilda projektledare 
och handläggare och ”säkringsåtgärder” 
saknas som visar om man tar hänsyn till 
viktiga värden under arbetets gång, säger 
Camilla Holmberg.

Ofta löper en planprocess över fl era 
år och involverar många olika professio-
ner. Arbetet styrs av lagar och regler, till 
exempel plan- och bygglagen, av poli-
tiska beslut och ekonomiska prioriteringar. 
Men det påverkas också av de kunskaper 
och värderingar som samhällsplanerare, 
byggfolk och externa konsulter för med 
sig in i arbetet. 

– Vi har vid fl era tillfällen bjudit in alla pro-
fessioner till samtal och diskussioner. Men 
få har varit intresserade av att refl ektera 
över var bristerna eller de svaga punkterna 
fi nns i arbetsprocessen, med fokus på 
jämställdhet, säger Camilla Holmberg.

Från visioner till verklighet
Arkitekterna har presenterat olika förslag 
på hur city kan förändras och människor 
har fått säga sitt på samrådsmöten. 

– Mäns synpunkter väger tyngre i våra 
samråd med myndigheter och allmänhet. 

Vi måste hitta nya arbetssätt som gör att 
vi når fl er personer av bägge könen och 
fångar in olika typer av frågor och förslag, 
säger Henrik Haglund.

När Kungälvs centrum är ”färdigt” vill 
arbetsgruppen på samhällsbyggnadsen-
heten i Kungälv se fl era förändringar:

– Lösningarna måste ta hänsyn till fl era 
olika sociala aspekter som berör unga 
och gamla, män och kvinnor och män-
niskor med olika livsvillkor, säger Camilla 
Holmberg. 

Trafi ken får inte samma utrymme som 
nu. Fram växer en vardagsmiljö som mån-
ga människor tycker om att röra sig i. De 
målar en bild där torget blir mer levande 
med gott om sittplatser, torghandel, en 
fontän och mycket grönska.

– Det här blir en liten stad för fotgängare 
och cyklister. Kollektivtrafi ken spelar en 
viktig roll och fl er har lust, intresse och 
anledning att vistas här vid olika tider på 
dygnet, säger Camilla Holmberg.

I staden är det liv och rörelse även på 
kvällstid, på vintern och mitt i juli. Ljus-
sättningen är viktig och parken blir mer 
upplyst och trygg att vara i. Här fi nns fl er 
platser att mötas på, som restauranger 
och caféer. En öppen scen för teater- och 
musikgrupper bidrar till trivseln.

Utmaningen framöver 
Viktiga upptäckter har gjorts under resans 
gång. Jämställdhetsperspektivet är ett 
av fl era viktiga värden som måste fi nnas 
med under hela arbetsprocessen. Hållbar 
utveckling är ett annat. Men vad är en 
jämställd stad? Kan man vandra i en stad 
och känna eller se om den är ojämställd 
eller inte?  

Frågan synliggör inte konkret hur en 
fysisk miljö påverkar kvinnor och män, 
hur de använder den eller vad de anser 
är viktigt i en stadskärna.

– Ju abstraktare vi talar om dessa vär-
den, desto mer obegripligt blir uppdraget 
och möjligheten att hitta nya lösningar och 
väcka intresse för frågan. För oss är det 
nödvändigt att konkretisera våra visioner 
och ambitioner, så att omgivningen för-
står och vill vara med och diskutera det 
här framöver. Vi behöver lära oss mera 
om hur människors vardagsliv fungerar 
och väva in det i processen, säger Henrik 
Haglund.

Samhällsbyggnadsenheten,
Kungälvs kommun
Verksamhet: Samhällsbyggnad planerar och genomför åt-

gärder i den fysiska miljön i Kungälv. De ansva-
rar också för skötsel av parker, gator, torg och 
driften av tekniska anläggningar, till exempel 
vatten- och avlopp samt hamnverksamheten 
i Kungälv.

Anställda: 67 personer, varav 40 män och 28 kvinnor.

Brukare: Kommuninvånare som berörs av samhällspla-
neringen i kommunen: Cirka 40 000.

Budget: Cirka 70 miljoner kronor per år.

Kort om …

Text:  Jeanette Bäfverfeldt
Foto: Per Magnus Person / Johnér Bildbyrå
 Jeppe Wikström / Johnér Bildbyrå (t.h.)
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Så här gjorde samhällsbyggnadsenheten:

Jämställdhetsansvarig i Kungälvs kommun spred information om Program Gör 
det Jämnt och chefen för Samhällsbyggnadsenheten visade intresse för att 
medverka. Uppdraget förankrades i kommunledningen.

Målsättning för arbetet
Integrera ett jämställdhetsperspektiv genom hela planeringsprocessen

Hur kan jämställdhetsperspektivet genomyra hela arbetsprocessen och hur •	
kan jämställdhetsperspektivet fi nnas med i samhällsplaneringen?
Synliggöra och komma med förslag hur den fysiska miljön kan förbättras •	
och ta hänsyn till kvinnors och mäns behov och livsvillkor.

Kartläggningsfasen skapade förvirring för arbetsgruppen och sökandet efter 
ingångar var spretigt. Följande punkter genomfördes bland annat:

De kartlade hur kommunanställda kvinnor och män rör sig i centrum under •	
lunchtid.
De fotograferade olika miljöer i centrum som sedan diskuterades.•	
De genomförde en jämställdhetsvandring för politiker och tjänstemän.•	
De granskade samrådsmöten: Vilka är det som kommer och vad för syn-•	
punkter har de på detaljplanen?
Planeringsprocessen granskades från idé till antagande av plan.•	

Arbetsgruppen genomförde analysen med stöd av handledare i Program Gör 
det Jämnt. 

Man drog följande slutsatser:
Vi kan inte garantera att kvinnor och män blir behandlade lika i våra arbets-•	
processer.
Det saknas arbetssätt, rutiner och konsekvensbeskrivningar som visar hur •	
beslut och förslag påverkar kvinnor och män.
Vi kan inte garantera att medarbetare och beslutsfattare har grundläggande •	
kunskaper om jämställdhet.
Mäns synpunkter väger tyngre i samråd med myndigheter och allmänhet.•	
I centrala Kungälv fi nns otrygga miljöer som särskilt begränsar kvinnors •	
användning av det offentliga rummet.
Beslut och ställningstagande tas ofta enskilt.•	

 
Styrning och ledningsarbetet ska jämställdhetsintegreras.•	
Praktiska hjälpmedel ska tas fram för att underlätta arbetet i de vardagliga •	
arbetsprocesserna.

Handlingsplanen har antagits av cheferna på Samhällsbyggnad och av kom-
munstyrelsen och uppdraget framöver är att genomföra handlingsplanen inom 
Samhällsbyggnad.

 
Henrik Haglund
Telefon: 0303 - 23 93 67 

Camilla Holmberg
Telefon: 0303 - 23 91 92.
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3

1. Vad är viktigast att tänka på ur ett ledarper-
spektiv när man leder den här typen av föränd-
ringsarbete?

”Att målsättningen är realistisk och att det verkligen finns tid och 
resurser till att genomföra arbetet.”

2. Vilken är den största fällan / svårigheten?
”Upplever verksamheten det som ska förändras som ett pro-
blem? Om inte, så finns det en risk att projektet inte känns 
nödvändigt.”

3. Vilken är den största framgångsfaktorn?
”Engagemang från såväl medarbetare som ledning samt att det 
går att mäta effekten av arbetet. Gärna i termer av effektivisering 
eller besparingar. ”

4. Ditt viktigaste tips:
”Var strategisk i valet av projektarbete. Var medveten om att 
förändring tar tid. Först när man blickar bakåt kan man se vilka 
förändringar som uppnåtts. Återkoppla resultatet regelbundet 
till verksamheten.”

Mats Kihlgren
Verksamhetschef
Ambulanssjukvården i Göteborg

Foto: Måns Langhjelm
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När jämställdhet är en hjärtesak

Hjärtspecialisten Peter Wärborg ska 
nyligen ha sagt ”under det senaste 
decenniet har hjärtforskningen 

nått stora landvinningar och framförallt 
gjort två upptäckter; patienterna har ett 
kön och man kan prata med dem”. 

Ett uttalande som kanske väcker en 
viss munterhet, men som faktiskt speglar 
en verklighet och en del av den utveck-
ling som skett inom hjärtsjukvården de 
senaste åren. 

Nu har man upptäckt att det kanske 
inte är helt lyckat att endast bedriva forsk-
ning på män, som man tidigare gjort, ef-

tersom kvinnors symtom på till exempel 
hjärtinfarkt kan skilja sig ganska mycket 
från mäns. Kvinnors symtom är ofta dif-
fusare. Obefintlig bröstsmärta men stor 
trötthet kan tyda på hjärtinfarkt. 

Dessutom har det visat sig att kvinnor 
och män visserligen har liknande behov 
men de prioriterar olika.1 Vid rehabilitering 
värdesätter männen fysisk prestationsför-
måga och kvinnorna tycker det är viktigare 
att klara sig i vardagen.

På Område Hjärta-Kärl, Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset  (SU) i Göteborg, 
får män totalt sett vård som är mer kost-

Kvinnor får vänta längre än män på akuten innan de flyttas till hjärtintensiven (HIA). 
Män med symtom på hjärtbesvär åker oftare än kvinnor direkt från ambulans till 
HIA. Män får dyrare behandling än kvinnor men de är mindre nöjda med bemö-
tandet de får inom hjärtsjukvården.

– Vi kan ganska säkert säga att när patienten väl kommer in till oss på hjärtintensiven 
så behandlar vi dem jämställt. Men det händer något innan de kommer till oss.
Det säger Lars Ekström, områdeschef för Område Hjärta-Kärl på Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset.

sam än vad kvinnor får.2 Detta sker både 
inom öppen- och slutenvården. Kvinnor 
får vänta längre på akuten innan de flyt-
tas till hjärtintensiven.3 Om de flyttas dit 
alls, vill säga. Många hamnar istället på 
medicinkliniken, där det inte finns samma 
spetskompetens när det gäller hjärta.

Män med symtom på hjärtbesvär åker 
oftare än kvinnor direkt från ambulans 
till HIA.

Det görs färre kirurgiska ingrepp på 
kvinnor än på män, men det finns ingen 
skillnad i långtidsöverlevnad mellan kvin-
nor och män.4 Män är inte lika nöjda som 
kvinnor med det bemötandet de får inom 
hjärtsjukvården.5

Bakom resultatet döljer sig en komplex 
verklighet som inte alltid kan servera enkla 
svar på frågan varför det är så här.

Lätt att säga men…
Lars Ekström, som är chef för Område 
Hjärta-Kärl vid Sahlgrenska Universitets-

Text:  Lena Gunnarsson 
Foto: Måns Langhjelm

Det råder ett stilla lugn i den 
slitna korridoren. En blåklädd 
släntrar in i personalens fikarum. 

Därifrån hörs prat, någon skrattar; det 
är fikapaus. På ett antal monitorer kan 
man följa det liv som pågår bakom de 
stängda dörrarna där patienterna ligger. 
Vissa kurvor slår både i topp och botten, 
andra verkar allmänt ojämna och några 
flyter fint, rytmiskt.

Då går larmet. Dörrar slängs upp, ur 
fikarummet störtar en mindre flock. På 
en sekund är korridoren full av blåskjortor 
och vitrockar. Alla springer. Någon rycker 
åt sig en apparat på hjul i farten. Slad-
darna flyger.

Den som är först framme rycker upp dör-
ren, kastar sig in. För att lika snabbt vända 
ut igen. Handen upp i luften. Och som 
genom ett trollslag så stannar hela flocken 
upp, blir slapp, suckar, någon skämtar när 
spänningen släpper. Tillbaks till fikarum-
met. Undrar hur deras hjärtan slår nu. 
Ett falskt alarm, denna gången också. Men 
nästa gång kan det vara på riktigt. Och då 
är det på liv och död. Det är ju ofta det, 
när det handlar om hjärtat.Lars Ekström



29

sjukhuset i Göteborg, är lite av nyväckt. 
Och sticker inte under stol med det. För ett 
år sedan fanns inte jämställdhet ens med 
på agendan på ledningsgruppsmötena.

– Jag hade varit chef i två, tre år och 
tyckte att det började bli lite pinsamt att 
varje år skriva i verksamhetsplanen att 
vi skulle arbeta aktivt med jämställdhet, 
eftersom vi ju inte gjorde det.

Lars Ekström hade gått en tvådagars-
kurs i jämställdhet och visste att statistik 
skulle könsuppdelas och jämställdhet 
integreras.

– Men det är ju lätt att säga men svårt 
att göra om man inte vet hur.

Han vände sig till expertisen. Perso-
nalsekreterare Helena Norlinder, tillika 
sammankallande i jämställdhetsgruppen, 
har en lång och gedigen erfarenhet av 
jämställdhetsfrågor. När hennes chef frå-
gade hur och vad man borde göra, hade 
hon svaret.

– I jämställdhetsgruppen hade vi be-
stämt oss för att vi ville titta på brukaren 
med jämställdhetsfokus. Vi siktade in oss 
på att undersöka om det var någon skill-
nad på väntetider till kranskärlsröntgen, 
säger Helena Norlinder.

Lars Ekström blev besviken. Han hade 
förväntat sig ett arbete riktat mot persona-
len, ett område han var mer bekant med, 
men han gav ändå klartecken.

– Sedan blev vi inbjudna att delta i 
Program Gör det Jämnt och det väckte 
min nyfikenhet. Jag satt i styrgruppen för 
programmet och hörde om tandvården6 
och de andra, och då fick jag lust att titta 
på hur vi hade det när det gällde våra 
patienter.

Olika symtom
Ledningsgruppen för Område Hjärta-Kärl 
fick sammanlagt en heldagsutbildning i 
jämställdhet och genus av Program Gör 
det Jämnt. 

Parallellt med att ledningsgruppen 
förkovrade sig pågick den omfattande 
kartläggningen av kvinnors och mäns 
väntetider till kranskärlsröntgen. 

Genom kartläggningen kom de fram 
till att det fanns en mycket liten skillnad 
mellan könen. Män får vänta något längre. 
Men eftersom skillnaden är så liten vå-
gar de inte lägga någon vikt vid den. De 
upptäckte andra saker som förvånade 
dem. Hos kvinnor som gjort en krankärls-
röntgen var det vanligaste resultatet ”inga 
signifikanta stenoser 7”. Männen hade of-
tare signifikanta stenoser som ledde till 
behandling: ballongvidgning och ACB-
operation 8. 

– Är det svårare att ställa diagnos på kvin-
nor? Är uppställda kriterier för att ge-
nomgå kranskärlsröntgen trubbigare för 
kvinnor än för män? Vi vet inte men vi 
måste gå vidare med detta, säger Helena 
Nordlinder.

Hela kedjan
 När resultatet landade på ledningens bord 
hade de börjat få upp ångan rejält.

– När vi såg att det inte var någon skill-
nad i väntetid hos oss när det gäller krans-
kärlsröntgen sa vi att vi borde titta på hela 
vårdkedjan, säger Lars Ekström.

Man ville säkra jämställdhet genom 
hela flödet – från ambulanstransport och 
behandling till rehabiliteringsinsatser.

Sedan 2007 är ambulanssjukvården 
organiserad under Område Hjärta-Kärl. 
De hade gjort ett revolutionerande ut-
vecklingsarbete med fokus på kvinnor 
och män.9 Så det vara bara att inhämta 
kunskap om hur man kunde göra vid sit-
tande bord.

– Vi könsuppdelade alla ingrepp, till ex-
empel ACB-operationer, och då hittade vi 
skillnader, säger Lars Ekström.

När orsakerna skulle analyseras för-
sökte man ta spjärn i den forskning som 
finns och använda sig av den medicinska 
kompetensen i ledningsgruppen.

Mindre kärl
De fick syn på att kvinnor i mindre ut-
sträckning än män rekommenderas till 
bypassoperation. Det beror på att kvinnor 
har mindre kärl, och det är därför svårare 
att koppla ihop deras kärl för att få ett ökat 
blodflöde. Eftersom metoden bygger på 
att kärlen kopplas ihop faller bypass inte 
lika väl ut hos kvinnor. Kvinnor får istället 
oftare ballongvidgning som är en billigare 
åtgärd vilket är en av orsakerna till att män 
får mer kostsam vård.

– Kvinnor och män har ofta olika hjärt-
sjukdomar och männen har en typ av 
sjukdomar som kräver dyrare grejer, som 
till exempel en pacemaker, säger Lars 
Ekström. 
Och så var de det där med att kvinnor i 
större utsträckning än män hamnar på 
medicinavdelningen istället för på hjärt-
intensiven. Och att kvinnorna får vänta 

längre på akuten innan de får plats på 
HIA. 

– Hela akutintaget värderade deras 
symptom lägre än mäns, förklarar Lars 
Ekström.

Lösningen på problemet blev att vidga 
kriterierna för när patienten ska få komma 
in på hjärtsjukvården. Kvinnors ibland mer 
diffusa symptom ska falla inom ramen 
för värderingen vilket gör att risken för 
överbeläggning ökar.

– Men det måste vi hantera.

Diskriminering av ålder
I analysen blev en annan faktor väldigt 
tydlig, nämligen ålder.

– Tre fjärdedelar av de som får hjärtin-
farkt är män. Först när människan är över 
75 år är infarkt lika vanligt hos kvinnor som 
hos män. Ålder är en aspekt att ta hänsyn 
till. Det kanske inte är säkert att man ska 
använda samma behandlingsmetoder i 
två olika ålderskategorier.

Lars Ekström är säker på att det finns 
en åldersdiskriminering inom hjärtsjuk-
vården.

– Andelen äldre som behandlas med 
balongvidgning akut vid hjärtinfarkt är 
alldeles för låg, oavsett kön.10 

När det gäller de andra skillnaderna 
som Område Hjärta-Kärl fått syn på är inte 
alla resultat analyserade i detalj.

Att män inte är lika nöjda som kvinnor 
med det bemötandet de får inom hjärt-
sjukvården tror Lars Ekström beror på 
att män generellt är mer kräsna och har 
större krav på vården än kvinnor. 

Att män med hjärtbesvär oftare än 
kvinnor åker direkt in på HIA, det vill säga 
att de prioriteras högre, tror han till stor del 
beror på att män har tydligare symtom.

”under det senaste decenniet har hjärtforsk-
ningen nått stora landvinningar och framförallt 
gjort två upptäckter; patienterna har ett kön 
och man kan prata med dem”

”… det började bli lite pinsamt att varje år skriva 
i verksamhetsplanen att vi skulle arbeta aktivt 
med jämställdhet, eftersom vi ju inte gjorde det.”
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– De anger högre grad av smärta än kvin-
nor vilket gör att männen verkar mer akut 
sjuka.

Jämställd budget
Alla verksamheter i Västra Götalands-
regionen ska jämställdhetsintegrera sin 
budget. I praktiken är det dock få som 
gör det.

– Det är ju inte bara medicinsk priori-
tering som får gälla. I budget kan man 
justera så att fler kvinnor får ta del av 
hjärtintensivvården. Vi kan ju se att det 
finns en underbehandling av kvinnor, sä-
ger Lars Ekström.

Det kan kompenseras genom omför-
delning av resurser så att det blir jämnt 
mellan olika patientgrupper.

– Ytterligare en effekt av arbetet är att 
beställarna börjat ställa kravet att vi ska 
redovisa könsuppdelad statistik. Vi är 
först med att göra det tillsammans med 
ortopedin.

Här finns ett tekniskt hinder. Av de 
sjukhusövergripande systemen är det 
bara 75 procent som kan dela upp sta-
tistik på kvinnor och män.

– Men det finns nu med i SU:s övergri-
pande styrkort så det kommer att ändras. 
Vi håller på att modifiera systemen.

Standardiserad vård
Lars Ekström är övertygad om att jäm-
ställdhetsarbetet måste in som en naturlig 
del i allt kvalitetsarbete som syftar till en 
rättvis vård för att det ska utveckla verk-
samheten.

– Det här är inget eget sidospår. Det här 
är verksamhetsutveckling.

Konkret kan utvecklingen innebära 
ökad standardisering av vården för att 
på så sätt minska skillnaderna och däri-
genom få en mer jämställd vård.

Som exempel tar han deras kartlägg-
ning av skillnaden på vårdtid uppdelad 
på kön.11

– Kvinnor vårdas ungefär fem dagar 
längre på medicinklinikerna på de tre sjuk-
huskropparna 12 men inte om de lades in 
på HIA direkt, där var det ingen skillnad. 
Och varför är det så då? Jo, HIA:s vård 
är standardiserad. Det är ett klockrent 
exempel, säger Lars Ekström.

Se till att det finns tid och resurser för arbetet.•	

Det är en stor fördel att ha med expertis i arbetsgrup-•	
pen. Vi hade behövt två experter; en genusexpert och en 
medicinsk expert.

Det är viktigt att styrgruppen har rätt kompetens och stort •	
intresse för frågan. Gör upp en tidsplan tillsammans med 
styrgruppen. Kommunicera och stäm av regelbundet.

Mandatet måste vara tydligt.•	

Informera kontinuerligt dem som berörs till exempel •	
enhetschefer, om arbetet med projektet.

Undvik krångligt konstruerade analysmetoder. Det kan •	
fördröja och försvåra analysarbetet.

Glöm inte att arbetet är ett kvalitetsarbete.•	

Område Hjärta-Kärl 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Verksamhet: Kardiologi, klinisk fysiologi, thoraxkirurgi, kärl-

kirurgi, TOP/TIVA, rehabilitering och ambulans-
sjukvård.

Anställda: Cirka 1 000 personer, varav kvinnor cirka 80 
procent och cirka 20 procent män.

Brukare: 1 913 kvinnor (67 procent) och 3 908 män (33 
procent) (2006).

Budget: 961 miljoner för 2007.

Kort om …

Tips från Helena Nordlinder 
Personalsekreterare, SU

1. Brittmari Ekfjorden, verksamhetschef på hjärtre-
habiliteringen, Högsbo sjukhus: fokusgruppsundersök-
ning på hjärtrehabiliteringen 2006.

2. Se text ”Så här gjorde Område Hjärta-Kärl” som 
visar hur kartläggningen gick till.

3. Elisabeth Perers: Acut coronary syndromes cha-
racteristics, management and prognosis in relation to 
gender and type of syndrome, Göteborg 2006.

4. Johan Herliz, professor i kardiologi och prehos-
pital vård, SU: forskning på alla patienter med säkra 
pågående infarkter eller kärlkramp, som kom in på 
sjukhusen i Göteborg under 2002.

5. Se text ”Så här gjorde område hjärta och kärl” 
som visar kartläggning inom ramen för Program Gör 
Det Jämnt.

6. Se artikel om tandvården på sidan 5.

7. Åderförkalkning som förtränger kärlet så att blod 
har svårare att passera. Detta kan ge kärlkramp. Om 
en sådan förkalkning brister och det blir proppbildning 
får man hjärtinfarkt.

8. Bypassoperation som innebär att man lägger 
nya små kärl (som vanligtvis tas från benet) bredvid 
de gamla.

9. Se artikel om ambulanssjukvården på sidan 18.
10. Kvalitetsregisterdata som underlag för jämställd-

hetsredovisningar, Karolinska Institutet 2007, Pia-Maria 
Johnsson, Vibeke Sparring, Manuela Zamfir

11. Se text ”Så här gjorde Område Hjärta-Kärl”, kart-
läggning

12. SU/Sahlgrenska, SU/Östra, SU/Mölndal
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Så här gjorde Område Hjärta-Kärl:

När enheten blev tillfrågad att delta i Program Gör det Jämnt föreslog jäm-
ställdhetsgruppen en undersökning av väntetider för patienter som väntar 
på kranskärlsröntgen. Beslutet förankrades hos områdeschefen för Område 
Hjärta-Kärl.

Inledningsvis fanns en frågeställning på agendan:
Får kvinnor och män vänta lika länge på kranskärlsröntgen?•	

Hösten 2006 utvidgades arbetet med ytterligare två perspektiv:
Hur ser resursfördelningen ut för kranskärlsröntgade patienter?•	
Hur ser remissvägen ut från första läkarbesöket fram till kranskärlsröntgen, •	
ur ett patientperspektiv?

Arbetsmetoder:
Granskning av remisser, framtagning av könsuppdelad statistik samt intervjuer 
med patienter.

Upplägg för fråga 1, (skillnader i väntetider):
Områdets jämställdhetsgrupp (sammankallande personalsekreterare Helena 
Nordlinder) granskade drygt 400 remisser från tidsperioden september till 
oktober 2004. Av dessa kunde slutligen bara 216 användas.
Följande mätpunkter bestämde man sig för: kön, ålder, remissdatum, remiss-
instans, remissens ankomst, datum för kranskärlsröntgen, resultat, åtgärd, 
diagnos, funktion på hjärtat, övrigt (till exempel om patienten hade andra 
sjukdomar).

Så här gjordes kartläggningen för fråga 2, (skillnader i resursfördel-
ning):
Ekonomichef Micael Nilsson tog, på uppdrag av ledningsgruppen, ut statistik ur 
befi ntliga system. Fokus var kranskärlsröntgen och efterföljande åtgärd (i det här 
fallet PCI, det vill säga ballongvidgning) samt om det var skillnad på vårdtiden 
för patienten beroende på vilket av de tre akutintagen i Göteborg patienten 
sökte upp/kommer till (SU/Östra, SU/Mölndal eller SU/Sahlgrenska). 

Så här gjordes kartläggningen för fråga 3, (remissens väg ur ett 
patientperspektiv):
Sjuksköterskan och doktoranden Annika Odell lät 149 patienter som skulle 
genomgå kranskärlsröntgen svara på ett antal frågor i samband med deras 
besök på hjärtmottagningen inför kranskärlsröntgen. Formuläret innehöll frå-
gor som till exempel svarade på patientens upplevelse av omhändertagandet, 
känsla av trygghet, accepterade väntetider samt symtom.

Resultatet från resursfördelning för kranskärlsröntgade patienter är inte analy-
serade i detalj. Men i ledningsgruppen har man utifrån medicinsk kompetens 
resonerat om slutsatserna. Jämställdhetsgruppen har analyserat och diskuterat 
resultatet och därmed har följdfrågor väckts (se slutsatser).
Flera av slutsatserna är inte färdiganalyserade, orsakssambanden är inte 
tydliga. 

1. Väntetider: 
Männens genomsnittliga väntetid var något längre än kvinnornas. Det fi nns 
en skillnad i den genomsnittliga väntetiden mellan de olika ”sjukhuskropparna” 
Sahlgrenska, Mölndal och Östra, dock inga könsskillnader. Skillnaderna mellan 

”sjukhuskropparna” har enligt ledningen i huvudsak logistiska förklaringar. 
Männen hade oftare signifi kanta stenoser 1 som ledde till PCI- 2 eller ACB- 3  
operation än kvinnorna. Det vanligaste resultatet vid en kranskärlsröntgen på 
en kvinna visade att hon inte hade några signifi kanta stenoser. 

2. Resursfördelning:
Män får över lag dyrare insatser än kvinnor, både när det gäller den slutna 
vården och den öppna. Kvinnor hade cirka fem dagar längre vårdtid på medi-
cinklinikerna på de tre sjukhuskropparna. Det var dock ingen tidsskillnad om 
de lades in på hjärtintensiven (HIA) på Område Hjärta-Kärl istället. 

3. Remissvägen:
Majoriteten (90 procent) av de patienter som besvarade frågeformuläret kände 
sig trygga och väl omhändertagna fram till inskrivningstillfället vid hjärtmot-
tagningen.

 
(Handlingsplanen är inte beslutad i ledningsgruppen.)

En uppföljning av de patienter, som inte vårdas på SU/Sahlgrenska i väntan •	
på kranskärlsröntgen kommer att göras, eftersom man fann att väntetiden 
för dessa var avsevärt längre.
Vid område Hjärta-Kärl fi nns nu ett IT-stöd (Kontaktpunkten), vilket gör det •	
lättare att mäta fl ödestiderna för olika diagnoser och vårdkedjor. Detta 
instrument ska utvecklas med ett jämställdhetsperspektiv.
Det fi nns kvalitetsregister i Sverige, som kan användas vid kvalitetskontroll •	
av omhändertagande och prioriteringar av patienter med hjärt- och kärlsjuk-
domar inom Område Hjärta-Kärl.

Se Ringar på vattnet.

I december 2007 samlade chefen för Område Hjärta-Kärl tolv personer som alla 
på något sätt forskat i eller arbetat med jämställd vård inom enheten. Många olika 
professioner var representerade. Syftet vara att ta vara på all den kompetens 
och kunskap som fi nns inom enheten och skapa en gemensam plattform för 
jämställd vård inom Område Hjärta-Kärl så att man kan kvalitetssäkra vården 
med fokus på kvinnor och män.
De ska sprida resultatet inom organisationen samt göra en handlingsplan.

 
Helena Nordlinder
Telefon: 031 - 342 74 13
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1. Åderförkalkning som förtränger kärlet så att blod har svårare att passera. Detta kan ge kärlkramp. 
Om en sådan förkalkning brister och det blir proppbildning på denna förkalkning på grund av bristningen 
får man hjärtinfarkt.

2. PCI är samlingsnamnet för åtgärder i hjärtats kranskärl som genomförs med kateter. PCI-teknikens 
främsta tillämpning sker vid så kallad ballongvidgning. Ballongvidgning är ett så vanligt ingrepp att PCI 
och ballongvidgning ofta används synonymt.

3. Bypassoperation som innebär att man lägger nya små kärl (som vanligtvis tas från benet) bredvid 
de gamla.
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– Det fi nns inte ett enkelt svar på hur kul-
turen i föreningarna ser ut kopplat till kön, 
säger Christer Weiss, enhetschef för För-
eningsstöd inom Idrott- och föreningsför-
valtningen (Ioff) i Göteborg.

Men det fi nns ett tydligt mönster som 
han och hans kolleger har identifi erat i 
sitt kvalitetsarbete med fokus på kön och 
jämställdhet.

– De gamla, traditionella idrottsföre-
ningarna är konservativa och de nya 
omdanade organisationerna har ett mer 
självklart förhållningssätt till att det är både 
fl ickor och pojkar i föreningen och att de 
tillmäts samma vikt, säger Carola Helltén, 
verksamhetsutvecklare på Ioff.

– De äldre verksamheterna är oftast 
mansdominerade och har en traditionellt 
manlig kultur, påpekar Christer Weiss.

Fotbollslaget Göteborg Kopparberg, som 
är ett damlag i elitserien, gick från lilla 
Landvetter IS och friade till samtliga av 
de stora klubbarna i Göteborg.

– Alla sa nej med hänvisning till ekonomi. 
Men Kopparberg bär ju sig själva, så det 
argumentet var inte särskilt hållbart, säger 
Christer Weiss som anser att klubbarna 
dessutom gick miste om massor av good-
will och PR.

Flickor inte välkomna
Dagen innan intervjun har GöteborgsPos-
ten en artikel som basunerar ut nyheten 
att fotbollsföreningen ÖIS nu välkomnar 
fl ickor i föreningen. 

Under de senaste tre åren har de fyra 
stora fotbollsföreningarna i Göteborg – 
Gais, Häcken, Blåvitt och nu alltså även 
Öis – startat verksamhet för fl ickor. 

KÖNSROLLSCEMENTEN PÅ VÄG 
ATT KRACKELERA INOM 

UNGDOMSIDROTTEN

Som små rökmoln puff ar andedräkterna ur munnarna på spelarna som klafsar på den höst-
slitna fotbollsplanen. En spontan applåd bryter ut när en särskilt snygg hörna sitter där den ska. 
Det är träningsmatch för juniorelitlaget i en förening någonstans i Göteborg. Klockan är nio på 
kvällen. Efter avslutad match går laget till omklädningsrummet som de delar med andra lag i 
föreningen.

Några dagar tidigare har samma förenings lag i division tre haft match. På konstgräsplanen. 
Klockan 19. Efter avslutad match går de till sitt alldeles egna omklädningsrum och duschar och 
byter om. Ett av lagen är ett fl icklag och ett är ett pojklag. Gissa vilket?

– Några av dem har haft tjejverksamhet 
förut men de har lagt ner den när det blivit 
ont om pengar, säger Christer Weiss.

Den verksamhet som han leder arbetar 
bland annat med att dela ut olika slags 
bidrag till föreningarna i Göteborg. Ett 
av dem är investeringsbidraget som kan 
sökas för nybyggnation av anläggningar, 
klubbstugor eller renoveringar.

– Förra året kom en förening och sa 
att ”får vi inte investeringsbidrag så måste 
vi lägga ner tjejverksamheten”, berättar 
Christer Weiss.

Ett uttalande som inte landade särskilt 
väl, intygar han.

Åtta sidor dans
Historierna om hur ojämställdhet visar 
sig inom framförallt idrottsklubbarna är 
många. Att fl ickor som utövar lagsporter 
får sämre planer och sämre träningstider 
är en gammal nyhet.

58 procent av de föreningsaktiva bar-
nen och ungdomarna inom idrotten är 
pojkar. 

– Flickorna är lika aktiva som pojkarna 
men gör andra saker som ofta fi nns i privat 
regi, säger Carola Helltén. 

Hon tycker att det är synd att politi-
kerna beslutat att ge mer pengar till tra-

Text:  Lena Gunnarsson
Foto: Johnér Bildbyrå
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ditionella föreningar istället för att försökta 
vidga utbudet med bland annat jazzdans 
och drama.

Olika typer av kulturverksamhet har 
inte lyckats komma åt de kommunala 
föreningsstöden, eftersom de sällan är 
föreningsverksamhet. 

– Jag såg efter sommaren att man hade 
åtta helsidor med reklam för dansskolor 
i GT. Åtta helsidor! Hade vi hittat en form 
för en sådan verksamhet hade vi kunnat 
bygga ut rejält, säger Christer Weiss. 

Ioff försöker skapa ytor för den här 
typen av aktiviteter när det byggs nya an-
läggningar i stan. Man bygger salar med 
speglar till exempel.

– Bergsjöns Sandeklevshall har sådana 
lokaler och anläggningen har byggts nära 
fritidsgården vilket har visat sig vara en 
bra idé. De har igång tre grupper med 
dans, nästan 150 personer dansar, berät-
tar Carola Helltén.

Där har dansen blivit den största 
fritidsaktiviteten, om man bortser från 
handbollen.

Speglar ojämställdhet
Christer Weiss tycker att idrotten speglar 
samhällets ojämställdhet i en koncentre-

rad form. Som exempel tar han bristen på 
kvinnliga ledare.

– Vad finns det för förutsättningar för 
kvinnorna att gå ut och jobba ideellt på 
kvällen? Om det är de som sköter mark-
servicen därhemma hur går det då?

Kvinnor som ledare behövs som fö-
rebilder men också för att flickorna ska 
kunna identifiera sig på ett djupare plan 
med någon av sitt eget kön, anser han.

– I många föreningar är det från början 
lika många flickor som pojkar men när 
flickorna blir äldre slutar dem. I en bad-
mintonklubb har de ändrat så att de både 

har en man och en kvinna som leder och 
plötsligt så stannar tjejerna kvar, säger 
Carola Helltén.

Den ojämställdhet som syns ute i för-
eningarna är även en spegelbild av hur 
det ser ut längre upp, på förbundsnivå, 
tror Christer Weiss.

– Häromveckan presenterade svenska 
idrottsförbundet de utbildningssatsningar 
som man gjort med idrottsrörelsens stu-
dieförbund, SISU. Det visade sig att 90 
procent av deltagarna på utbildningarna 
2006 var män.

Som ett resultat av arbetet med jäm-
ställdhetsintegrering håller Ioff på att 
utveckla riktlinjer för hur förvaltningens 
anläggningar ska hyras ut. Tanken är att 
man ska öka kontrollen över hur fören-
ingarna prioriterar vilka lag som spelar 
var och när.

– De damer i division ett som tidigare 
jämställdes med herrar i division tre har 
fått en helt annan prioritet nu, intygar 
Christer Weiss.

Även bidragen ses över med jämställd-
het för ögonen.

Massivt motstånd
En av de absolut viktigaste insikterna 
som Ioff har gjort under arbetet med att 
utveckla verksamheten med ett jämställd-
hetsperspektiv är att definiera vad en jäm-
ställd förening är. 

– Vi anser att en jämställd förening är en 
förening som uppnått kvalitativ jämställd-
het 1, säger Christer Weiss.

Men i Göteborgs Stad är det den kvan-
titativa jämställdheten som eftersträvas; 
föreningarna får 50 öre mer per flicka och 
aktivitet samt 50 kronor per flicka i lokalbi-
drag. Inför budgeten 2008 har politikerna 
valt att höja bidragsåldern från 20 till 26 år. 
Denna åtgärd har inget med jämställdhet 
att göra.

– Insikten kring den kvalitativa jämställd-
heten har inte presenterats för våra politi-
ker ännu, säger Carola Helltén.

Enligt Christer Weiss ska detta göras 
under 2008. 

– Vissa saker som framkommit under 
projekttiden, kommer vi att kunna göra 
ändå, som att starta ett nätverk för kvinn-
liga ledare i syfte att rekrytera fler kvinnor, 
säger Christer Weiss.

Enheten ska även fortsätta arbetet med 
att utveckla system för att ta fram statis-
tiskt material med ett jämställdhetsper-
spektiv.

Carola Helltén och Christer Weiss be-
skriver ett massivt och ibland svårgrepp-
bart motstånd mot att få ett jämställt 
föreningsliv. 

Bärare av motståndet är de traditio-
nella mansdominerade idrottsförening-
arna men även politiker, utövarna samt 
de själva – det vill säga tjänstemän i för-
valtningen.

– Men medvetenheten har ökat markant. 
I kontakten med föreningarna lyfter fören-
ingskonsulterna nästan alltid fram vikten 
av att flickor och pojkar får samma förut-
sättningar. Och de påpekar vikten av att 
ge flickorna en framträdande roll i fören-
ingen så att de inte bara utför marktjänst 
och säljer lotter, säger Christer Weiss.

Vid uthyrning av lokaler hade Ioff tidi-
gare en prioritetslista där jämställdhets-
perspektivet inte fanns med. Nu finns det 
rutiner så att det inte går att ge flickorna de 
sämsta träningstiderna av gammal vana. 

”… får vi inte inves-
teringsbidrag så  
måste vi lägga ner 
tjejverksamheten …”

1. Se ordlista på sidan 4.
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Så här gjorde Idrotts- och föreningsförvaltningen:

Förvaltningsledningen beslutade att Ioff skulle delta i Program Gör det 
Jämnt. De formulerade uppdraget skriftligt enligt följande: ”Projektet ska 
öka vår kunskap om och hur det kontanta föreningsstödet kan öka jäm-
ställdheten.”

Se under förankring/riggning, det skriftliga uppdraget ovan.

Arbetsmetoder:
Framtagning av könsuppdelad statistik samt genomförande av intervjuer 
och även värderingsövningar, diskussioner, litteratur och fi lm användes 
som metoder.

Kartläggningsfrågor:
Nuvarande föreningsstöd, främjar det jämställdhet i föreningar?• 
Hur kan vi forma föreningsstödet så att det bättre främjar jämställdheten • 
i föreningar?

Upplägg:
Statistik som visar antalet aktiva ungdomar samt i vilken typ av föreningar • 
de är aktiva i Göteborg från 1999 och framåt. Under dessa år har Idrotts- 
och föreningsnämnden beslutat om ökat lokalbidrag för fl ickor (50 kronor 
per fl icka och år, 2001), ökat aktivitetsstöd för fl ickor (50 öre per fl icka 
och aktivitet, 2003). Man har även inrättat ett särskilt jämställdhets- och 
integrationsbidrag, 2003.
Värderingsövningar och samtal i arbetsgruppen för att enas om vad en • 
jämställd förening är.
Intervjuer av representanter för tolv föreningar (varav åtta idrottsföreningar). • 
Frågorna som ställdes var bland annat:
Hur ser ni på bidragens utformning?• 
Vad tror ni kan påverka jämställdheten i föreningen?• 
Hur har integrations- och jämställdhetsbidraget påverkat de föreningar • 
som fått bidrag till jämställdhetsprojekt under de år som bidraget fun-
nits?

Det gjordes ingen jämställdhetsanalys av materialet, däremot bildades 
en arbetsgrupp som diskuterade resultatet av kartläggningen. Gruppen 
bestod av projektgruppen och verksamhetsutvecklare samt utredare på 
förvaltningen, totalt sex personer. Gruppen gick igenom allt insamlat material 
och diskuterade resultatet. Gruppen kom också med förslag till ytterligare 
insamling av material för att klargöra vissa frågor. 

En kvalitativ jämställd förening får den kvantitativa jämställdheten på • 
köpet.1

Det är inte lika självklart att en kvantitativt jämställd förening är kvalitativt • 
jämställd.
Därför är det viktigt att Ioff tillsammans med föreningsliv och förbund • 
arbetar med metoder och verktyg för att öka den kvalitativa jämställd-
heten.
I arbetet med bidragsöversynen är det viktigt att hitta mätbara riktlinjer • 
som är lätta att följa upp, både för föreningarna och handläggarna på 
Ioff.

 
Under våren kommer handlingsplanen att presenteras i förvaltningen. Ioff 
ska arbeta för att: 

Jämställdhetsperspektivet blir en självklar aspekt i varje beslut och • 
varje uppföljning.
Uppmuntra och underlätta för föreningarna att utveckla ett aktivt arbete • 
för mångfald.

Detta ska göras genom:
att informera nämnden om resultatet.• 
en bidragsöversyn i syfte att skapa nya regler för bidragen så att de • 
främjar jämställdhet.
att anpassa datasystemet så att relevant föreningsinformation kan tas • 
fram, uppdelat på kön.
att utbilda chefer och nyckelpersoner i jämställdhetsintegrering.• 

Innan arbetsgruppen hann överlämna resultatet till politikerna bestämde 
sig nämnden för att fortsätta med den typen av föreningsstöd som redan 
fi nns, att föreningarna får 50 öre per fl icka och aktivitet, samt 50 kronor 
per fl icka och år i lokalbidrag.

Med stöd från handledare från Program Gör det Jämnt startades ett utveck-
lingsarbete på förvaltningsnivå med alla chefer samt andra nyckelpersoner, 
totalt cirka 30 deltagare. Under några timmar kunde samtliga närvarande 
vaska fram nya utvecklingsområden och frågeställningar. Utifrån dessa ska 
det nu (2008) starta ett utvecklingsarbete i hela förvaltningen.

 
Carola Helltén
Telefon: 031 - 368 21 32
Christer Weiss
Telefon: 031 - 368 21 35

Idrotts- och föreningsförvaltningen, Göteborgs Stad
Verksamhet: Ioff tillhandahåller anläggningar och miljöer för förenings- och 

idrottsaktiviteter till exempel ishallar, gym, bad, fotbollsplaner. 
De har som uppgift att skapa förutsättningar för att föreningslivet 
ska blomstra. Förutom att tillhandahålla lokaler sker detta genom 
konsultation och genom utdelning av bidrag.

Anställda: Cirka 250 personer. Bland annat driftspersonal, hantverkare frisk-
vårdskonsulenter och föreningskonsulenter, 70 procent av de 
anställda är män och 30 procent är kvinnor.

Brukare: Ioff:s brukare fi nns i föreningslivet men omfattar också alla göte-
borgare. Registrerade föreningar är cirka 2 400, varav drygt 1 200 
är bidragsberättigade föreningar. Dessutom fi nns ett hundratal 
specialförbund; allt från schack till fotboll.

Budget: 330 miljoner kronor.

Kort om …
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1. Se ordlista på sidan 4.
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4

1. Vad är viktigast att tänka på ur ett ledarper-
spektiv när man leder den här typen av föränd-
ringsarbete?

”Att själv vara det goda exemplet som tar upp frågan spontant 
utan att den yngsta kvinnan i församlingen ska behöva påminna 
om det, som det oftast brukar vara.”

2. Vilken är den största fällan / svårigheten?
”Att man inte reflekterar över könsaspekten när det gäller beslut – i 
tid. Det finns också en svårighet i att reda ut vad som är biolo-
giska skillnader, eftersom det inte finns tillräckligt med forskning. 
Vad är biologi och vad är kultur? Utgångspunkten ska vara att 
vi är mer lika än olika. Man ska kunna bevisa olikheterna, det 
gäller även behov. Vad vill kvinnor och män ha ut av vården? 
Är det olika saker så ska vi ge olika saker. Så blir det en rättvis 
vård men inte likadan.” 

3. Vilken är den största framgångsfaktorn?
”Det är en väldig tillfredställelse att veta att man inte är orättvis. 
Ta det på allvar, det låter som en floskel, men att på något vis 
bygga in det i det vardagliga arbetet. Kampanjer och projekt är 
fel, det ska man inte syssla med.
Man måste ha uthållighet att driva det till en handlingsplan.

Det är helt fel att man fortfarande vinner jämställdhetpris på 
att bara ha kartlagt situationen. Vi har inte gjort något förrän vi 
verkligen har genomfört en förändring.”

4. Ditt viktigaste tips:
”Skaffa kunskap om jämställdhet i ledningsgruppen; gå en ge-
mensam utbildning. Efter en stund kommer man att uppleva 
att det är lustfyllt.

Nu har vi det uppe på varje ledningsgruppsmöte där det ska 
vara, mitt i diskussionen, inte som en egen punkt.”

Lars Ekström
Verksamhetschef
Område Hjärta-Kärl, SU

Foto: Måns Langhjelm
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Jämställdhetsintegrering är en strategi 
som främst används av offentliga 
organisationer. Strategin är inte ny. 

Kvinnliga politiker och tjänstemän och ak-
tiva inom kvinnorörelsen har länge hävdat 
att jämställdhetsfrågorna borde finnas på 
den vanliga dagordningen. 

Begreppet dök upp redan under 1960- 
och 70- talet i ett helt annat sammanhang, 
utanför Sveriges gränser. Forskare och 
praktiker som arbetade med utvecklings- 
och biståndsarbete i tredje världen kunde 
se att stora delar av utvecklingsarbetet 
var ineffektivt och enbart inriktat på män. 
Biståndspengarna gick helt enkelt mest 
till män. Det visade sig att i värsta fall hade 
kvinnor fått det sämre till följd av utveck-
lingsprojekten. 

Kunskap ska integreras
För att komma till rätta med problemet 
förslogs att man skulle genomföra sär-
skilda program inriktade enbart på kvinnor. 
En annan strategi var att utbilda och öka 
medvetenheten om kvinnor och kvinnors 
livsvillkor hos personal som arbetade i de 
nationella utvecklingsorganen. Inget av 
detta gav några större resultat. Kunska-
pen omsattes inte i praktisk handling och 
kvinnoprojekten var ofta små sidoordnade 
projekt med knappa resurser, som sna-
rare befäste kvinnors marginalisering än 
utmanade eller påverkade utvecklingen. 
De som arbetade i de stora organisatio-
nerna fortsatte att jobba på som vanligt 

– utan att ta hänsyn till skillnader i villkor 
och förutsättningar mellan kvinnor och 
män. Man behövde inte bekymra sig – 
särskilda resurser hade ju skjutits till för 
att projekten skulle hjälpa kvinnor. 

Kvinnor ska integreras
Kvinnor och kvinnors värderingar ska in-
tegreras, ansåg många på 1980-talet. Fler 

kvinnor skulle delta i beslutsfattandet och 
kunna påverka utformningen av utveck-
lingsprogrammen i tredje världen. Kvinnor 
skulle utifrån sina (underförstått helt an-
norlunda) egenskaper och erfarenheter 
förändra systemet och åstadkomma både 
jämställdhet och utveckling. Om det fanns 
en jämn fördelning och representation av 
kvinnor och män i beslutsfattande organ 
skulle något kunna hända. Resten skulle 
lösa sig av sig självt. 

Strategin fick kritik. Att integrera kvin-
nor i mansdominerade organisationer 
kunde bara betyda att kvinnor anpassade 
sig till det rådande normsystemet och till 
partilojaliteter som var utformade av och 
för män, ansåg kritikerna. Dessutom var 
det orimligt att förvänta sig att kvinnor 
som träder in i manligt dominerade struk-
turer skulle förändra dem på egen hand 
om det inte fanns en medveten vilja att 
förändra på de ledande nivåerna i orga-
nisationerna.

Jämställdhet ska integreras
Tyngdpunkten skiftade igen och kom 
i slutet av 1980-talet att handla om att 
det är jämställdhetsperspektivet som 
ska integreras. Utvecklingen stöddes 
också av genusteorin som växte fram på 
1970-talet. Kvinnor och kvinnors villkor 
skulle nu sättas i relation till mäns villkor. 
Detta hade inte gjorts tidigare och därför 
osynliggjordes många faktorer som kunde 
ha betydelse för hur och varför kvinnors 
villkor skapas och upprätthålls.

Jämställdhetsintegrering blev den stra-
tegi som skulle kunna möjliggöra att både 
öka kvinnors makt och inflytande och att 
förändra det rådande systemet – för att 
åstadkomma jämställdhet mellan kvinnor 
och män.

I  Sverige var det Bengt Westerberg 
som först lyfte frågan när propositio-

nen Delad makt och delat ansvar (Prop. 
1993/94:147),  kom våren 1994.

Samma höst blev det regeringsskifte, 
men Ingvar Carlsson fortsatte arbetet och 
det beslutades att alla delar av regering-
ens politik nu skulle bidra till jämställdhet i 
arbetsliv och samhälle. Jämställdhet lyftes 
upp som ett övergripande perspektiv och 
varje minister fick till ansvar att arbeta för 
jämställdhet inom sitt politikområde.

FN och EU
Året efter samlades världens länder och 
en stor mängd ideella organisationer till 
FN:s fjärde kvinnokonferens i Peking. 
Samma strategi som Sverige antagit fick 
nu internationell legitimitet. Analysen var 
att trots de ansträngningar som gjorts 
världen över var det svårt att skönja målet 
om jämställdhet mellan kvinnor och män 
i praktiken. Jämställdhetsperspektivet 
måste tillämpas överallt där beslut fattas 
och verksamhet utförs.

Några år senare, 1999, pågick samma 
arbete inom EU och även här var Sverige 
drivande för att göra jämställdhet till ett 
centralt mål för hela EU som skrevs in 
i Amsterdamsfördraget: All verksamhet 
inom EU ska syfta till att undanröja bris-
tande jämställdhet mellan kvinnor och män 
och främja jämställdhet mellan dem.

Hur långt har vi kommit?

Historien om 
jämställdhetsintegrering

Text:  Jeanette Bäfverfeldt 
Foto: Ludvig Aust

Jämställdhetsintegrering har använts som strategi i över fyrtio år, men 
på vägen har arbetssätten förändrats och utvecklats. Idag använder vi 
strategin för att kunna jämställdhetssäkra offentliga verksamheter på ett 
systematiskt och effektivt sätt. Målet är att de tjänster och den service som 
erbjuds medborgarna ska vara lika tillgängliga, av lika hög kvalitet och lika 
väl anpassad för alla, oavsett om de riktar sig till kvinnor eller män.
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”– Alla avdelningar 
borde göra sådana här 
kartläggningar för att 
se om man arbetar på 
ett jämställt sätt.”
Daniel Kjellberg, strokeenheten, SU / Mölndal
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Syftet med kartläggningen på stro-
keenheten var att belysa jämställd-
hetsbegreppet ur ett patientper-

spektiv. Kartläggningen omfattade 147 
strokepatienter, varav 83 kvinnor och 64 
män, som lagts in på strokeenheten un-
der en period på tre och en halv månad, 
hösten 2006. En arbetsgrupp samlade 
in en rad individuella patientuppgifter ur 
patientjournaler och andra system och 
dokument.

– Vi tog reda på hur lång tid det tagit 
för var och en från ankomst till akuten till 
inläggning på strokeenheten. Dessutom 
satt någon av oss med vid teamronderna 
på enheten och ”klockade” den tid man 
avhandlade varje patient, säger Peter 
Anzén.

– Resultatet av studien var inte alar-
merande på något sätt, konstaterar Eva 
Regnéll, utvecklingssekreterare, Medicin, 
område Mölndal. Vi fick ett kvitto på att 
vården på strokeenheten i det stora hela 
är könsneutral. Om vi funnit tecken på 
ojämställd vård skulle vi ha gått vidare 
med åtgärder och förbättringar.

Trots det relativt positiva resultatet 
återstår nu att säkra en jämställd vård 
och verksamhetsintegrera jämställdhets-
arbetet. Det sker bland annat genom att 
man ur ett genusperspektiv utarbetar 
handlingsplaner och fortsätter kartlägga 
verksamheten inom Medicin.

– Vi fann en del könsskillnader när det 
gäller undersökningar och behandlingar, 
men det var sådant som kan förklaras 
medicinskt. Exempelvis hade kvinnorna 
längre genomsnittlig vårdtid, beroende på 
att de ofta är äldre vid insjuknandet, säger 
Daniel Kjellberg, sjuksköterska. 

Att kvinnor dessutom i högre grad är 
ensamstående kan påverka möjligheterna 

att skrivas ut till det egna hemmet. Män 
skrivs oftare ut till eget boende än kvin-
nor, men det är också vanligare att män 
är sambo när de insjuknar. Det betyder 
att män i högre grad än kvinnor kan an-
tas ha en partner, som på något sätt blir 
engagerad i den fortsatta rehabiliteringen 
efter stroke.

Eva Regnéll framhåller att projektet inte 
utgjorde en strikt vetenskaplig studie. Men 
hon menar att det finns många principiella 
lärdomar att dra om själva arbetsmetoden 
och det framtagna resultatet.

Trots att studien inte resulterade i några 
avgörande könsrelaterade skillnader när 
det gäller vårdens insatser för strokedrab-
bade, finns det delar i processen som 
man har anledning att arbeta vidare med 
för att förbättra flödet. En sådan faktor 
är ledtiden från akutenheten. Även om 
genomsnittstiden ligger på fem timmar 
för båda könen, måste man fråga sig hur 
det kommer sig att både män och kvinnor 
med misstänkt stroke, ibland får vänta på 
akuten mellan elva och tretton timmar.

– Vad kan vi göra för att ”rädda hjär-
nan” genom att minimera ledtid och se 
till att patienten flyttas till avdelning, där 
adekvat vård kan ges av personal med 
strokekompetens, och samtidigt säker-
ställa en fortsatt jämställd vård? frågar 
sig Eva Regnéll.

– Alla avdelningar borde göra sådana 
här kartläggningar för att se om man ar-
betar på ett jämställt sätt. Vi på strokeen-
heten vill gärna sprida våra erfarenheter. 
De som är intresserade av att få tips och 
synpunkter är välkomna att kontakta oss, 
säger Daniel Kjellberg.

Jämställd vård på 
strokeenheten

Text: Ann Louise Leikin
Foto: Måns Langhjelm

– När vi kartlade vårdarbete och rehabiliteringsinsatser visade det sig att 
vi har en ganska jämställd vård, berättar Peter Anzén, undersköterska på 
strokeenheten, avdelning 239, Mölndals sjukhus.

Från vänster till höger: Eva Regnéll, Daniel Kjellsson, Eva Irwing, Claes Lund-
ström och Peter Anzén

Strokeenheten, SU / Mölndal
Verksamhet: Strokeenheten på SU/Mölndal är en avdelning med 

23 vårdplatser som tar emot patienter från akutmot-
tagningen som kommer till sjukhuset med misstänkt 
stroke. De arbetar med utredning och rehabilitering 
av patienten i ett team med läkare, sjuksköterska, 
undersköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, lo-
goped, kurator, dietist och neuropsykolog.

Anställda: På avdelningen finns cirka 50 anställda, varav sju 
är män och resten kvinnor.

Brukare: Strokeenheten tar emot cirka 500 patienter per år. 
Under 2006 fick 155 kvinnor och 110 män diagnosen 
stroke. Könsfördelningen bland de som inte fick 
strokediagnos ser liknande ut.

Budget: Avdelningen omsätter cirka 25 miljoner kronor per 
år.

Övrigt: Stroke är ett sammanfattande namn på två olika 
sjukdomstillstånd: hjärninfarkt- blodpropp i hjär-
nan och hjärnblödning. Hjärninfarkt är fem gånger 
vanligare än hjärnblödning.

Kort om …
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Så här gjorde strokeenheten, SU / Mölndal:

Områdeschefen för SU område Mölndal samlar sina verksamhetschefer till 
en allmän informationsträff om jämställdhetsintegrering för att inventera 
om det fi nns intresse att påbörja ett arbete med fokus på jämställd vård på 
sjukhuset. Intresset är svalt bland cheferna. 
Men på Medicinkliniken nappar chefen och verksamhetsutvecklaren och 
under ett klinikmöte beslutas i all hast att de ska medverka i Program Gör 
det Jämnt. Om detta är bra eller inte och vad arbetet ska leda till diskuteras 
inte särskilt ingående.

Chefen för Medicinkliniken äger frågan och sprider inte information eller • 
kunskap om arbetet till övriga chefer på kliniken. Det innebär att ledningen 
inte  efterfrågar resultat eller vet hur arbetet utvecklas.
När arbetet närmar sig sitt slut och resultatet ligger på bordet har chefen • 
för kliniken slutat och arbetsgruppen får ”knö sig in” för att informera 
ledningsgruppen om resultatet.  
Enhetschefen för avdelningen 239 har efterlyst resultat och gett gruppen • 
sitt fulla stöd under arbetsprocessen, vilket har varit avgörande för att 
uppgiften skulle kunna slutföras.

Målsättning med arbetet
Utveckla verksamheten och eventuellt genomföra förändringar utifrån ett 
genusperspektiv.

Utreds män och kvinnor i samma omfattning vid insjuknande i stroke? • 
Om inte, vilka är skillnaderna?
Får män och kvinnor samma mängd rehabilitering och typ av rehabinsatser • 
under vårdtiden?
Föreligger det någon skillnad mellan kvinnor och män när det gäller ut-• 
skrivning till hemmet och vad kan det bero på i så fall?
Hur fördelas tiden på teamronder mellan kvinnor och män?• 

Arbetsmetod: 
En kartläggningsmall arbetades fram. Viktiga uppgifter i den mallen var 
strokepatienternas kön, ålder, civilstånd, vårdtid, utförd vårdplanering, mor-
talitet, ledtid från akutenheten till strokeenheten, remitterade och utförda 
utredningar, komplikationer och omvårdnadsåtgärder på individnivå. Mallen 
ska kunna bearbeta alla data som samlas in under kartläggningsfasen.

Resursfördelning av tid, insatser och behandlig samlades in på 
följande sätt:

Fördelning av rehabiliteringsinsatser dokumenterades av omvårdnads-• 
personalen. 
Fördelning av teamrondstid hos alla patienter dokumenterades. • 
Patientinformation från datajournaler matades in i kartläggningsmallen.  • 
All information i kartläggningsmallen bearbetades av verksamhetsutveck-• 
laren på medicinklinken.

Under analysarbetet fokuserade arbetsgruppen på två områden: 
Patientarbetet på kliniken och samarbetet mellan akutenheten och stro-1. 
keenheten.
Samarbetet med externa vårdgivare: kommun och primärvård. 2. 

Det förekommer inte några könsrelaterade skillnader i behandlingen • 
av patienterna på strokeenheten. Men arbetssätt kan utvecklas för att 
säkerställa en fortsatt bra vård för strokepatienter.
Både män och kvinnor med misstänkt stroke får ibland vänta på akuten • 
i mellan elva till tretton timmar. Hela vårdkedjan från akutmottagningen 
till inläggning på strokeenheten måste diskuteras mer ingående. Viktiga 
frågor är till exempel hur samarbetet kan utvecklas för att korta ledtiderna 
mellan akuten och strokeenheten. 
Verksamhetsledningens fulla stöd är en absolut förutsättning för att • 
lyckas driva ett strategiskt arbete av det här slaget.

 
Verksamhetsutveckling med jämställdhet i fokus ska fortsätta på kliniken. • 
Arbetet ska konkretiseras inom varje enhet, och de ska välja ut lämpliga 
områden för det fortsatta arbetet.
Styrkortsarbetet ska bli aktivare och ska säkerställa att patienter med • 
identifi erad stroke snabbt får adekvat behandling och i patientperspektivet 
ska kvinnor och män synliggöras. Konkreta måltal ska arbetas fram och 
följas upp kontinuerligt.

Ledningsgruppen för medicinkliniken har beslutat att handlingsplanen 
ska genomföras.

Alla avdelningar på SU område Mölndal ska identifi era strategiska ar-
betsområden, där det är viktigt att undersöka hur bra vården fungerar för 
kvinnor och män.

 
Eva Irwing
Telefon: 031 - 342 00 00
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1. Vad är viktigast att tänka på ur ett ledarper-
spektiv när man leder den här typen av föränd-
ringsarbete?

”Man måste ha en grundläggande förankringsprocess. Målbilden 
ska vara tydligt formulerad och sedan får man inte vika från den. 
Var tydlig i både praktiskt ledarskap samt argumentation och 
kör sedan för fullt längs den uppgjorda planen.”

2. Vilken är den största fällan / svårigheten?
”Den största svårigheten är motstridigheten i den allmänna viljan 
och lagstiftningen. Samhällets och politikens mål kring jämställd-
het är ganska tydliga men lagstiftningen är både uddlös och 
motstridig. Försöker du leva upp till samhällets mål och önskan 
kommer du lätt i klammer med juridiken.”

3. Vilken är den största framgångsfaktorn?
”Engagemang förstås. Jag har verktygen för att kunna förändra 
på riktigt. Jag har frihet att driva mina frågor med stöd av chefen 

ovanför. Jag tillåts jobba på ett pragmatiskt och progressivt sätt. 
Det är inte alltid måltiden serveras för en, då får man se till att den 
gör det. Man måste kanske krydda lite också så att den blir bra. 
Man får vara lite finurlig – och samtidigt hålla sig inom lagen.”

4. Ditt viktigaste tips:
”Du som ledare måste känna en övertygelse att det förändrings-
arbete din organisation bedriver är rätt! Låt dina medarbetare 
inte bara vara utförare i processen utan låt dem medverka till 
att den utvecklas och fullföljs.

Skapa mätbara mål som går att kommunicera till såväl den 
egna organisationen som dina kunder. Fira de framgångar ni 
har gjort i genomförandet så att det även skapas glädje och 
lust i förändringsarbetet och inte bara blir slit, effektivisering-
ar samt uppoffringar.”

Ove Konradsson
Chef för landsbygdsenheten
Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Foto: Måns Langhjelm
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Håll käften och var söt…
Pojkar har sämre betyg än fl ickor men får mer positiv och negativ upp-
märksamhet i klassrummet. Det har en grupp lärare på Bleketskolan 
på Tjörn kommit fram till när de undersökt hur ojämställdhet kan yttra 
sig på skolan.

Traditionella könsmönster är ofta osyn-
liga, men de hindrar både tjejer och 
killar att växa och utvecklas på lika vill-

kor. På Bleketskolan på Tjörn har en grupp 
lärare undersökt hur lärarnas uppmärk-
samhet fördelas mellan killar och tjejer i 
klassrummet. Resultatet sammanfattas 
och diskuteras i arbetsgruppen:

– Många av killarna är ”tidstjuvar”. De 
stjäl tid från andra och från viktiga sa-
ker. De tänjer oftare på gränserna än vad 
tjejerna gör, säger Eva Enwall, lärare på 
Bleketskolan och en av dem som ingår i 
arbetsgruppen. 

Till lärarnas förvåning visade det sig att 
tjejer genomgående får betydligt mindre 
utrymme än pojkarna, som får fl er tillsägel-
ser men också mer hjälp i klassrummet. 

– Många av tjejerna är tysta och duk-
tiga. De räcker inte upp handen, ställer 
sällan frågor och är väldigt rädda 
för att göra och säga fel saker, 
fortsätter Eva Enwall.  

Kartläggningen visar 
också att tjejer har bättre 
betyg i alla ämnen utom 
idrott. 

– Trots detta får de min-
dre betalt efter skolans slut. 

Skolans hälsoenkät visar att 
det fi nns skillnader mellan tjejers och 
killars hälsa, vilket bekräftas i hälsoun-
derökningar bland ungdomar i hela Sve-
rige. Unga tjejer mår sämre än pojkar och 
det är den psykosomatiska ohälsan som 
ökar.

– Killar sitter gärna framför datorerna 
under många timmaroch känner sig inte 
så stressade över skolarbetet. Tjejer kän-
ner sig oftare pigga när de går till skolan 
och idrottar mer på fritiden, berättar Eva 
Enwall.

Text:  Jeanette Bäfverfeldt
Foto: Johanna Hanno / Bildhuset / Scanpix
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Kartläggningen visar att fler tjejer söker 
hjälp hos skolsyster och har problem med 
stress och huvudvärk. De hoppar över 
måltider och har oftare ont i magen och 
drabbas av allergier i större utsträckning 
än killarna. 

– Mobbing och utanförskap är vanligare 
bland tjejerna, trots att de känner sig min-
dre ensamma än killarna.

Genusordningen i ett nötskal 
Pojkar och flickor följer redan upptram-
pade stigar; Killar spelar hockey och tjejer 
rider. Killar väljer tekniska yrken och tjejer 
vård och omsorg. Men dessa stigar är inte 
en gång för alla givna, fasta och bestämda 
strukturer. De finns bara om människor 
upprätthåller dem. 

Många tjejer gör idag oftare otradi-
tionella yrkesval och väljer att flytta från 
landsbygden in till städerna för att fort-
sätta på universitet eller högskola. Fler kil-

larna stannar kvar, med lägre utbildningar, 
samtidigt som kraven ökar även inom 
de praktiskt orienterade yrkena. Några 
viktiga frågor har diskuterats intensivt i 
arbetsgruppen på Tjörn:

Vad kan skolan göra för att bryta gam-
la, traditionella könsroller som hämmar 
unga människors utveckling? Hur mycket 
kan och ska man som enskild lärare på-
verka eleverna och skolans arbete som 
helhet?  

– De stereotypa könsrollerna är befästa 
i hela samhället och här på södra Tjörn är 
det extra påtagligt. Vi har begränsade möj-
ligheter att påverka elevernas inställning till 
sig själva och vad de ska göra som unga 
kvinnor och män, säger Eva Enwall. 

Hon menar att många ungdomar här-
ute växer upp med starka, traditionella 
värderingar om hur kvinnor och män ska 
vara, dessa kan uppfattas som gammal-
dags av andra runtomkring. Kvinnor vill 

gifta sig, föda barn och vara hemma och 
ta hand om hemmet. Män är ute på sjön 
och fixar det som går att laga, spika och 
behöver inte ansvara för nära relationer 
i samma utsträckning som kvinnor. Poj-
karna ska fortsätta i pappas fotspår och 
behöver därför inte ägna så stor vikt vid 
studierna.

Lärmiljön viktig
Enligt Bleketskolans rektor Britt-Marie 
Rastman ska jämställdhet finnas med som 
en självklar del i skolans arbete.

– Skolverket kräver att alla ämnen ska 
jämställdhetssäkras och betyg måste 
följas upp i alla klasser där eleverna får 
betyg. Jämställdhet ska också ingå som 
en naturlig del i undervisningen, i olika 
projekt och på temadagar, säger Britt-
Marie Rastman. 

Skolan prövar bland annat könsuppde-
lad undervisning i musik och svenska för 

alla elever som går i årskurs nio.  Åsikterna 
om den typen av undervisning är bra el-
ler dålig går isär. Flera i arbetsgruppen 
tror att det finns en risk för att stereotypa 
könsroller förstärks. 

Mindre grupper
Förändringar sker i det lilla, frön är sådda 
och kommer att påverka det strategiska 
arbetet på skolan, det är Britt-Marie Rast-
man övertygad om.

– Det finns mycket att göra framöver: 
en ny idrottssal ska byggas och då ska 
omklädningsrummen bli fräschare och 
tryggare att vistas i. Det fyrkantiga klass-
rummet kan förändras, så att det blir möj-
ligt att blanda olika lärstilar och undervisa 
i mindre grupper eller pröva större före-
läsningsformer, säger hon.

Nu krävs att förvaltningsledningen be-
slutar hur arbetet ska utvecklas framöver. 
Men frågan från arbetsgruppen lyder: Hur 
viktigt är detta egentligen? 

– Det ser ju bra ut att man driver jämställd-
hetsprojekt i kommunen. Men att arbetet 
har fortskridit beror mycket på några lä-
rares goda vilja, anser Eva Enwall.

Arbetet måste prioriteras
Det finns tydliga styrdokument som säger 
att skolan ska arbeta med jämställdhet, 
men om något ska hända måste ledning-
en prioritera arbetet och ta det på större 
allvar än vad de hittills gjort. Arbetet kan 
ju ge avtryck på fler skolor i kommunen, 
tycker arbetsgruppen. 

Nu finns praktiska erfarenheter på Ble-
ketskolan som kan spridas och användas 
av många. Britt-Marie Rastman betonar 
att det måste förankras ordentligt.

– Inom skolans värld går det inte att 
bestämma ”uppifrån” och peka med hela 
handen. Lärare är självständiga och det 
tar tid att etablera nya sätt att tänka och 
göra på en skola. Det strategiska arbetet 
fortsätter; att utveckla skolan så att den 
blir mer jämställd är ett prioriterat mål 
framöver.

…eller ta plats 
och få utrymme

”Det ser ju bra ut att man driver jämställdhets-
projekt i kommunen. Men att arbetet har fort-
skridit beror mycket på några lärares goda vilja.”

Bleketskolan, Tjörns kommun
Verksamhet: Bleketskolan är en högstadieskola som ligger på 

södra Tjörn. Den tar emot elever från Rönnäng, 
Skärhamn, Klädesholmen och Dyrön.

Anställda: 50 anställda, varav 33 kvinnor och 17 män.

Brukare: 306 elever, varav 176 pojkar och 131 flickor.

Budget: 25 miljoner kronor.

Kort om …
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Verksamhetsutvecklaren i Tjörns kommun spred information om Program 
Gör det Jämnt till skolorna på Tjörn och Bleketskolan valde att medverka. 
Arbetet förankrades i barn- och utbildningsförvaltningen.

Målsättning med arbetet
Pojkar och fl ickor ska ges likvärdiga möjligheter att må bra, växa, utvecklas 
och prestera goda resultat i skolan. De ska ges samma frihet att göra sina 
egna individuella val, utan att påverkas av föreställningar som fi nns i samhäl-
let om hur fl ickor och pojkar ska vara, känna, tänka och välja.

Hur förhåller sig lärare till fl ickor och pojkar i klassrumssituationen?•	
Hur ser ohälsan ut bland fl ickor och pojkar på skolan?•	
Hur fungerar den fysiska miljön för eleverna på skolan?•	

Klassrumsobservationerna genomfördes i tolv klasser på högstadiet. I un-•	
derlaget som användes gjorde man skillnad på två olika typer av bemötande: 
positiv uppmärksamhet, till exempel att få hjälp eller svara på frågor och 
negativ uppmärksamhet i form av tillsägelser om att exempelvis ta av sig 
jacka eller mössa.
Tre olika hälsoundersökningar skulle jämföras som visar ohälsan på skolan, •	
i kommunen och i hela riket. (Denna del av kartläggningen slutfördes inte).
Skolsköterskan registrerade under våren 2007 antal besök på mottagningen, •	
orsak till besöket, kön och årskurs. 
Den fysiska miljön på skolan granskades med särskilt fokus på skolans •	
café.

Arbetsgruppen genomförde analysen med stöd från handledare i Program Gör 
det Jämnt. Särskild tid avsattes för att fördjupa analysarbetet. Arbetsgruppen 
medverkade i det arbetet men de har inte beskrivit eller dragit några slutsatser 
av det i sin avrapportering till Program Gör det Jämnt. 

Pojkar har sämre betyg än fl ickor men får mer positiv och negativ uppmärk-
samhet i klassrummet.
Caféet besöktes mest av killar.
Skillnader när det gäller ohälsa mellan fl ickor och pojkar beskrivs men arbets-
gruppen anser att orsakerna till skillnaderna är oklara och drar inga slutsatser 
eller gör jämförelser med annan hälsostatistik i kommunen eller i Sverige.

 
Handlingsplanen är presenterad på skolan men ännu inte fastställd eftersom 
skolans rektor anser att det är viktigt att förvaltningsledningen och nämnden 
ställer sig bakom handlingsplanen. 
Följande förslag har tagits fram av arbetsgruppen:

Alla undervisningsämnen ska jämställdhetssäkras.•	
Klassrumsundervisningen ska göras mer jämställd. Förslag på åtgärder: •	
samarbete mellan lärare för att fi nna nya arbetssätt och utnyttja varandras 
kompetenser, tydligare ordningsregler och pröva nya sätt för placering av 
borden i klassrummet.
Metodutveckling för att pröva nya sätt att arbeta.•	
Utbudet av skön- och facklitteratur ska förbättras och utvecklas ur ett •	
genusperspektiv.
Könsuppdelad undervisning ska utvärderas.•	
Alla elever på Bleketskolan ska ha kombinerad undervisning i textil- och •	
träslöjd.
Resultatet av arbetet med jämställdhetsintegrering ska spridas till personal, •	
elever och lärare på fl er skolor.
Styrdokument ska jämställdhetssäkras och förvaltningen behöver förtydliga •	
uppdraget och defi niera hur mycket resurser som fi nns för att genomföra 
arbetet.

Trots att handlingsplanen inte har förankrats på skolan eller i förvaltningsled-
ningen har förändringar påbörjats på skolan.

Caféet är ombyggt och har en trevligare atmosfär jämfört med tidigare.•	
Skolbiblioteket har fått 20 000 kronor från Statens kulturråd för inköp av •	
skönlitteratur som medverkar till att bryta stereotypa könsmönster.
Temadagar med fokus på jämställdhet har genomförts.•	
Kombinerad undervisning i textil- och träslöjd prövas i årskurs 7.•	

 
Britt-Marie Rastman
Telefon: 0303 - 60 15 01

Så här gjorde Bleketskolan:
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Om den svåra konsten  
att ha individen i fokus

Att se till individens behov är hon-
nörsord för alla som arbetar med 
vård i olika former. Det är också 

den vanligaste invändningen från vård-
personal när man ska undersöka om man 
behandlar patienterna jämställt. ”Vi gör 
ingen skillnad, vi ser till individen”. Men 
hur kan man vara säker på det om man 
inte tar reda på det?

Socialtjänsten i Falköpings kommun 
ville undersöka hur det verkligen förhöll sig 
när det gäller de insatser med personlig 
assistans som de erbjuder funktionshin-
drade.

– Genom att synliggöra brukaren ur ett 
genusperspektiv tror vi att vi kan bryta 

ett traditionellt könsrollstänkande, säger 
Inger Fernhed, projektledare för utveck-
lingsarbetet i Falköping, som bedrevs med 
avstamp i Program Gör det Jämnt. 

Trettio brukare svarade genom en in-
tervju eller en enkät på frågor kring bland 
annat upplevelser av bemötande, informa-
tion, valmöjligheter och hur deras behov 
blev tillgodosedda. Ur resultatet utkristalli-
serade sig en del svar som förvånade dem 
och andra som var mer förväntade.

Män uttrycker missnöje
De gjorde även en granskning av Försäk-
ringskassans beslut angående personlig 
assistans.

– Kvinnor fick mindre assistanstid för om-
vårdnad än män. Jag trodde att det var 
tvärtom, säger Inger Fernhed.

När arbetsgruppen analyserade re-
sultatet kunde de stödja sig mot befintlig 
forskning från Riksförsäkringsverket.1 

– Den rapporten visade ju tvärtom: att 
kvinnor får mer tid för omvårdnad än män, 
säger John Wallberg.

I övrigt stämde Falköpings resultat 
överens med analysen som Riksförsäk-
ringsverket gjort, till exempel att män be-
viljas mer tid för fritidsaktiviteter.

Kartläggningen visade också att män 
var mer missnöjda med den service som 
de får.

Män har större möjligheter än kvinnor att utöva sina fritidsintressen. Män 
beviljas mer assistanshjälp för omvårdnad medan kvinnor får mer hjälp 
med hushållsservice. Det upptäckte socialtjänsten i Falköpings kommun 
när de granskade hur brukare med rätt till personlig assistans beviljas 
insatser.

– Den individuella planeringen är väldigt viktigt. Det är så vi kan säkerställa 
kvaliteten, säger John Wallberg, områdeschef för handikappomsorgen i 
Falköpings kommun.

Text:  Lena Gunnarsson 
Foto: Jeppe Wikström / Johnér Bildbyrå

1. Riksförsäkringsverkets assistans för kvinnor och 
män – en genderanalys av assistansersättningen 
2004:11
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– Jag tror att män har lättare än kvinnor 
för att sätta ord på sitt missnöje, konsta-
terar Inger Fernhed.

För samtidigt visar den återkomman-
de kundundersökningen att män är mer 
nöjda med servicen än kvinnor. Det gäller 
både handikapp- och äldreomsorgen i 
Falköping.

Kartläggningen visade också att män 
hade större möjligheter att ägna sig åt 
fritidsaktiviteter än kvinnor och att kvinnor 
beviljas mer hjälp när det gäller hushålls-
service. 

– Det är väl traditionellt så att män äg-
nat sig åt fritidsaktiviteter utanför hemmet 

medan kvinnor har haft fritidsaktiviteter 
bundna till hemmet, som att sy gardiner, 
säger Inger Fernhed.

Individen i centrum
Att den individuella planeringen är viktig 
tyckte de redan innan kartläggningen. En 
handlingsplan ska alltid upprättas tillsam-
mans med brukaren eller en anhörig. Men 
i praktiken blir det inte alltid så.

– När vi gör en handlingsplan måste vi 
bli mer vaksamma på hur vi ställer frå-
gorna så att vi inte färgar svaren. Om man 
frågar en kvinna om hennes intressen så 
behöver man inte själv dra upp handarbe-
ten som exempel, säger John Wallberg.

Man har nu bestämt sig för att göra 
en utbudskatalog, där alla kan se vad so-
cialtjänsten har att erbjuda när det gäller 
fritidsaktiviteter. 
Under 2008 ska alla brukare dessutom 
få en individuell handlingsplan som ska 
uppdateras varje år.

Beslutsam ledning
När resultatet av kartläggning och analys 
låg på bordet presenterades detta för so-
cialtjänstens ledningsgrupp. De bestämde 
sig för att alla verksamheter inom social-
tjänsten skulle hitta ett förbättringsområde 
med fokus på brukare och jämställdhet. 
Inger Fernhed, John Wallberg och verk-
samhetsutvecklare Elisabeth Gerhards-
son gav verksamhetscheferna en tom 
handlingsplan där de kunde fylla i allt de 
ville undersöka.

– Det var ett väldigt engagemang i grup-
pen, intygar Elisabeth Gerhardsson.

Individ- och familjeomsorgen ska under-
söka vilka som får mer i bidrag utöver so-
cialbidragsnormen. Äldreomsorgen ska 
undersöka hur mycket samt vilka typer av 
hjälpmedel kvinnor och män beviljas.

Men trots engagemanget var det ock-
så fl era som tyckte att arbetet verkade 
tidskrävande och inte så prioriterat. Några 
ansåg också att de hade bra koll på sin 
verksamhet ur ett genusperspektiv.

Planer på två nivåer
Arbetsgruppen har gjort två handlings-
planer, en på förvaltningsnivå och en för 
assistansenheten.

– Vi ska se till att de anställda får utbild-

ning i jämställdhetsfrågor för att starta tän-
ket kring kvalitetsarbete och brukarfokus, 
säger Elisabeth Gerhardsson.

Statistik ska delas upp efter kön och 
brukarenkäterna ska vara könsuppde-
lade.

Assistansenhetens handlingsplan har 
som en punkt att skapa en mall för indivi-
duell planering. Jämställdhetsfrågorna ska 
fi nnas med på varje APT och personalen 
ska uppmuntra alla brukare, särskilt kvin-
norna, att lämna in synpunkter och klago-
mål. De ska även ta fram en checklista för 
att kvalitetssäkra information till brukaren 
utifrån de olika beslut som berör henne 
eller honom.

Handlingsplan som verktyg
Handlingsplanen har blivit ett verktyg för 
verksamheten att utveckla frågor som 
rör jämställdhet. Alla verksamheter får en 
tom handlingsplan där de ska fylla i vad 
de vill kartlägga. Cheferna tar med sig 
pappret till medarbetarna och kommer 
sedan tillbaka med en ifylld plan. 

– Alla förslag kommer från golvet. Det 
brukar betyda att förslagen är genomför-
bara, säger John Wallberg.

Enligt Inger Fernhed är arbetssättet 
från botten och upp etablerat i organisa-
tionen. Därför gick det så lätt att få med 
ledningen på tåget när de väl hade ett 
resultat att visa upp; det är helt enkelt så 
de brukar göra när de bedriver utveck-
lingsarbete på socialtjänsten i Falköping.

”Alla förslag kommer från golvet. Det brukar 
betyda att förslagen är genomförbara.”

Socialtjänsten i 
Falköpings kommun
Verksamhet: Äldreomsorg, individ- och 

familjeomsorg, handikapp-
omsorg.

Anställda: 1 136 personer, varav 1 036 
kvinnor och 100 män.

Budget: 650 miljoner kronor.

Kort om …
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Så här gjorde socialtjänsten i Falköping:

En jämställdhetskonsulent på Falköpings kommun hade fått nys om Program 
Gör det Jämnt och väckte intresset på socialförvaltningen. Hon började 
med att förankra idén hos socialchefen och biträdande socialchef. När hon 
fått godkänt där påbörjades ett mödosamt arbete att hitta en verksamhet 
som hade ett intressant område att börja med och som framförallt hade en 
intresserad chef. Hon provade på olika enheter men fi ck inget napp.
Till slut fi ck hon kontakt med den chef som då var ansvarig för assistansenhe-
ten. Han visade ett stort intresse för frågan. Både jämställdhetskonsulenten 
och assistansenhetens chef har slutat under arbetets gång.

Får brukare med insatsen personlig assistans i Falköpings kommun den • 
omvårdnad och service som de efterfrågar ur ett jämställdhetsperspek-
tiv?

Kartläggningen, inklusive förberedelser och att göra frågeformuläret, tog 
ungefär sex månader. Sammanlagt 30 brukare blev intervjuade eller fi ck 
fylla i en enkät som skulle ge svar på följande frågor:

Får brukarna av personlig assistans den omvårdnad och service de • 
efterfrågar ur ett genusperspektiv?
Begränsas valet av aktiviteter och insatser på grund av kön?• 
Upplever brukaren att hon/han har valmöjligheter?• 
Hur väljer brukaren aktiviteter? Har det någon betydelse om assistenten • 
är en man eller kvinna?
Finns det skillnader i beslut av beviljade insatser för kvinnor respektive • 
män?

Det gjordes även en beslutsgranskning. Projektledaren (tillika handikappse-
kreterare) gick igenom utredningar och beslut från Försäkringskassan, som 
gällde de 30 brukare som intervjuats. Hon tittade bland annat på beviljad 
tid, vad brukarna hade blivit beviljade för typ av insatser (till exempel as-
sistans vid omvårdnad eller för att utföra en fritidsaktivitet) och allt delades 
upp efter kön.

Hela arbetsgruppen, bestående av projektledaren, verksamhetsutvecklaren, 
de fyra enhetscheferna, områdeschefen samt två personer som intervjuat 
brukarna, samlades för en analysdag tillsammans med en handledare från 
Program Gör det Jämnt.

Alla hade läst kommunens handikappolitiskaprogram, jämställdhetspla-
nen samt en forskningsrapport från Riksförsäkringsverket. Under dagen 
gick man igenom det sammanställda materialet och förde diskussioner om 
orsaken till de skillnader man såg.
Dagen slutade med att gruppen formulerade ett antal slutsatser. 

Män har en bättre situation och livskvalitet än kvinnor, variationerna är • 
små men männen är mer nöjda med insatserna än kvinnorna.
Upplevelsen ute i verksamheterna är att kvinnorna oftare uttrycker sitt • 
missnöje.
Anhörigvårdare är oftast en kvinna.• 
Männen får bättre bemötande av handläggarna än kvinnorna.• 
Männen har större möjlighet att ägna sig åt fritidsaktiviteter än kvin-• 
norna.
Kvinnliga brukare väljer alltid kvinnlig personal före manlig personal.• 
Män får lättare gehör för sina önskemål gentemot personalen.• 
Män känner större trygghet i mötet med personalen än kvinnor.• 
Män har lättare att visa missnöje än kvinnor.• 
Män får mer tid för omvårdnad än kvinnor.• 

 
Handlingsplanen är gjord på två nivåer: en för hela förvaltningen och en 
för assistansenheten.

Ett kvalitetsarbete har startat som synliggör brukaren ur ett jämställd-
hetsperspektiv i alla verksamheter inom socialförvaltningen. (Se ringar 
på vattnet.)
Projektledaren har i samarbete med verksamhetsutvecklaren på enheten 
i uppdrag att samla in verksamheternas förslag på kartläggningar. Dessa 
lämnas till ledningen som i sin tur fattar beslut. 
Assistansenheten arbetar fortlöpande utifrån handlingsplanen och fyller 
även på den när det dyker upp nya idéer.

När assistansenhetens resultat presenterades i ledningsgruppen bestämdes 
omedelbart att alla enheter inom socialtjänsten skulle hitta ett förbättrings-
område som skulle kartläggas, analyseras och om behov fanns åtgärdas. 
(Se genomförande.)
Resultatet av arbetet och arbetssättet har presenterats för socialnämnden 
samt för kommunstyrelsens arbetsutskott.

 
Inger Fernhed
Telefon: 0515 - 850 91

1. Riksförsäkringsverkets assistans för kvinnor och män – en genderanalys av assistansersätt-
ningen 2004:11
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Att styra och utveckla verksamheten med sikte på jämställdhet är inte 
svårt. Det säger Marie-Louise Fasth, chef för Västra Götalandsregionens 
företagshälsovård, Hälsan & Arbetslivet.

– Det handlar ju om vanligt utvecklingsarbete egentligen. Man måste bara 
öppna ögonen först. Ledningsgruppen för Hälsan & Arbetslivet gjorde 
det och började ställa frågor om jämställdhet. Nu kan de börja håva in 
svaren, bland annat med hjälp av jämställdhetsintegrerade styrkort och 
förändrade brukarenkäter.

Hälsan & Arbetslivet
Verksamhet: Västra Götalandsregionens 

interna företagshälsovård för 
51 000 anställda. Man tillhan-
dahåller konsulter med spe-
cialkompetens inom medicin, 
ergonomi, hälsopromotion, 
miljö, teknik eller beteendeve-
tenskap. Hälsan & Arbetslivet 
jobbar på individ-, grupp- och 
organisationsnivå.

Anställda: 95 personer, varav 29 män och 
66 kvinnor.

Brukare: De 51 000 anställda, varav 
cirka 80 procent kvinnor och 
20 procent män.

Budget: 78 miljoner kronor.

Kort om … Öppna
ögon, 
jämna 

steg
Text: Lena Gunnarsson
Foto: Johnér Bildbyrå (ovan)
 Måns Langhjelm (t.h.)

Allt började egentligen som ett kva-
litetsarbete utan någon egentlig 
tanke på jämställdhet.

– Vi skulle kvalitetscertifi era 1 oss och så 
dök det här upp. Och det kändes viktigt 
att jämställdhetsintegreringen skulle bli en 
del av det arbete som ändå skulle göras, 
säger Marie-Lousie Fasth.

Kvalitetsarbetet var tydligt formulerat; 
de skulle titta på kundnytta och kund-
nöjdhet.

 De bestämde sig för att se över sina 
kundenkäter. Hälsan & Arbetslivet har 

fyra enkäter som mäter kundnytta och 
kundnöjdhet. 

När de fi ck frågan om de ville vara 
med i Program Gör det Jämnt hade de 
precis börjat titta på hur enkäterna kunde 
förbättras. 

– Det första vi såg då var att vi aldrig 
hade delat upp kundenkäterna på kvinnor 
och män, säger Marie-Louise Fasth.

De började med att göra om besöks-
enkäten så att den nu visar hur Hälsan & 
Arbetslivet bemöter kvinnor och män. De 
ställde tre viktiga grundfrågor: vem har du 

träffat, vad är orsaken till ditt besök och 
hur upplever du bemötandet.

– Det handlar om patientens upplevelse, 
om han eller hon känner sig respektfullt 
bemött och har blivit hörd och sedd.

Arbetsmiljö och jämställdhet
Enkäten som går till avtalskunderna, till 
exempel regionens olika förvaltningar och 
bolag såsom sjukhus och primärvård, ska 
ge svar på om Hälsan & Arbetslivet har 
utfört sitt uppdrag.

Enligt Marie-Louise Fasth frågar deras 
kunder i princip aldrig efter om företags-
hålsovården har ett jämställdhetsperspek-
tiv i sitt arbete.

– Men vi kommer ju ha med det vare sig 
de frågar eller inte, till exempel i arbets-
miljöfrågor. Är det de som ropar högst 
efter teknisk utrustning som behöver det 
mest?

Marie-Louise Fasth hänvisar till när 
man för några år sedan skulle byta ut 
dataskärmar i en del av organisationen. 
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– Männen fi ck oftast de tjusiga platta 
skärmarna medan sekreterarna som sit-
ter dagligdags framför datorn, fi ck vänta 
eller fi ck ett sämre alternativ.

Inga skillnader – än så länge
Under hösten 2007 delades besöksenkä-
ten ut för tredje gången sedan den blev 
ändrad.

Lite förvånat konstaterar Marie-Louise 
Fasth att den än så länge inte visar några 
skillnader på hur kvinnor och män upple-
ver bemötandet. Alla är väldigt nöjda. Men 
här höjer hon ett varnande fi nger.

– Vi är rätt övertygade om att de fi nns 
skillnader inom andra områden. Och man 
måste ha tålamod. Tendenser som håller 
i sig över tid kan bli intressanta att för-
djupa sig i.

Hälsan & Arbetslivet ska bland annat 
gå vidare och undersöka om kvinnor och 
män får likvärdig rehabilitering.

Balanserade styrkort
Förutom de fyra enkäterna valde Hälsan 
& Arbetslivet att integrera jämställdhet i 
sitt styrsystem. Här arbetar man med Ba-
lanserade styrkort 2. Det fi nns ett centralt 
styrkort och detta bryts ner så att det 
passar varje enhet eller avdelning. Men 
att få med jämställdhetsperspektivet och 
dessutom bli konkret är inte alldeles enkelt 
för den otränade.

– Vi hade en arbetsdag då regionens 
jämställdhetsstrateg Marianne Melkers-
son gav konkreta exempel på ojämställd-
het i vården.

Det gjorde det lättare att sedan arbeta 
med styrkorten. I ledningsgruppen bör-
jade man också diskutera attityder och 
värderingar kring kvinnor och män inför 
arbetet med styrkorten. Till exempel så 
lärde de sig mer om härskarteknikerna 3. 

– Vi tittade på klipp ur tidningar för att se 
hur män och kvinnor förekom på bild. 

De blev förvånade över sina upptäck-
ter. 

– Det blev så tydligt. Män förekom i olika 
maktfunktioner. Kvinnor när det var mer 
fl ärdfulla saker. Man är inte så medveten 
om att det är så. ”Herregud det är ju inte 
klokt”, sa vi. Jag menar, vi tittade ju i olika 
tidningar, och det var så rakt igenom. Jag 
blev faktiskt chockad.

Vissa perspektiv lättare
Så var det dags att föra in jämställdhets-
perspektivet i styrkortet – med fokus på 
brukare och personal.

När det gällde brukarperspektivet hade 
man en idé om att utveckla metoder för att 
följa upp resultat och mäta kundnöjdhet. 

Detta skulle ske via enkäter för att man 
sedan skulle kunna följa upp om det fi nns 
skillnader mellan kvinnor och män.  

För varje perspektiv försökte de sätta 
upp mål och mätetal kopplat till jämställd-
het.

Vissa perspektiv var lättare än andra. 
Dit hörde medarbetarperspektivet med 
fokus på bland annat jämställda löner och 
kompetensutveckling.

– Beviljar vi kompetensutveckling köns-
neutralt? Det vet vi inte.

Ekonomiperspektivet var lite svårare.
– Jag tror att man kan se skillnader 

inom kostnadsfördelningar, till exempel 

när det gäller resor; vem som reser vart 
och på vilket sätt. Vi har inte haft det som 
fokus än. 

Marie-Lousie Fasth intygar att det inte 
råder någon brist på frågor som söker svar. 
Men i takt med att frågorna började ställas 
upptäckte man en svaghet i de stödsys-
tem som fi nns i organisationen.

– Det har inte alltid varit möjligt att få 
statistik uppdelat på kvinnor och män. 
Men vi håller på att anpassa systemen. 

Uppifrån och nerifrån 
Enligt Marie-Louise Fasth genomsyras ett 
bra kvalitetsarbete av att det sker uppifrån 
och ner, nerifrån och upp.

– Ledningen måste vara med på spåret 
och de anställda måste förstå varför och 
vara motiverade. Det är viktigt att led-
ningen står bakom de mål de sätter upp. 
Därför måste högsta chefen vara med och 
göra styrkorten, hävdar hon.

För att få med personalen har Hälsan 
& Arbetslivet ett kvalitetsråd som består av 
en person från varje yrkesgrupp. Rådet är 
remissinstans för alla nya rutiner.

– På det viset får vi ut det i linjen, inte 
bara genom cheferna. Och vi får en bättre 
kvalitet – det blir praktiskt, rutiner kan bli 
väldigt tjusiga men de går kanske inte att 
genomföra, säger Marie-Louise Fasth och 
erkänner att hon även varit med om att 
skapa sådana, mindre lyckade rutiner.

Om fem år tror hon att Hälsan & Ar-
betslivet kan se resultat av det påbörjade 
arbetet. 

– Kanske kan vi se tendenser i besök-
senkäten, efter att vi har ha bearbetat den. 
Om fem år ingår jämställdhet i allt vi gör, 
säger Marie-Louise Fasth.

”Män förekom i olika maktfunktioner. Kvinnor 
när det var mer fl ärdfulla saker.”

Marie-Louise Fasth

1. En kvalitetscertifi ering ger en möjlighet att visa 
både internt och externt att verksamheten arbetar med 
att systematiskt förbättra sin kvalitet och ständigt ha 
kunden i fokus. Kvalitetscertifi ering enligt ISO 9001 är 
ett dokument som ställer vissa krav kring rutiner.

2. Se faktaruta om Balanserade styrkort på nästa 
sida.

3. Härskarteknik syftar på olika sociala och retoriska 
manipulationer med hjälp av vilka en dominant grupp 
behåller sin position (i en synlig eller osynlig hierarki) 
gentemot personer från andra grupper. Uttrycket myn-
tades av den norska socialpsykologen Berit Ås som 
beskrev fem härskartekniker 1976.
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Ett Balanserat styrkort är ett styrinstrument som tydligt ska ange mål och vad 
som ska göras för att uppnå målen, samt hur man följer upp att målen nås.

Det här innehåller ett styrkort:
Styrkortet visar de övergripande strategiska målen för verksamheten.

Varje styrkort innehåller ett antal •	 perspektiv (inte för många, max fem brukar 
man rekommendera).

Exempel på perspektiv: Medarbetar-, ekonomi-, verksamhet/process-, kund/
brukar- och lärandeperspektiv.

Inom varje perspektiv fi nns en rad •	 framgångsfaktorer som är förutsättningar 
för att nå de uppställda målen.
Till framgångsfaktorerna kopplas ett antal •	 aktiviteter; sådant som konkret 
ska göras för att nå målen.
För att kunna följa upp vad som verkligen har gjorts och vilka effekter det har •	
fått, sätter man upp ett antal styrtal som talar om vad som ska mätas.
Dessutom bestämmer man hur målet för den bestämda aktiviteten ska se •	
ut i siffror; ett måltal.
Styrkorten kan göras på fl era •	 nivåer, till exempel regional nivå, förvaltningsnivå 
och avdelningsnivå. Vissa organisationer har även styrkort på individnivå.

Exempel på styrkort: 
Alingsås lasarett har ett övergripande styrkort för sjukhuset som sedan bryts 
ner på klinik- och avdelningsnivå. Här är ett exempel på hur de arbetar med 
medarbetarperspektivet i det övergripande styrkortet:

Perspektiv: Medborgarperspektivet 

Övergripande mål: En trygg och säker vård 

Strategiskt mål: God tillgänglighet

Aktiviteter: Mäta tillgängligheten månadsvis. Når klinikerna inte målet görs en 
handlingsplan utifrån en analys av orsakerna till att man inte når det.

Styrtal: Väntetid inom besöks- och behandlingsgarantin, jämförelse mellan 
kvinnor och män.

Måltal: Väntetid för besök och behandling skall vara högst tre månader.

Uppföljning: Månadsvis redovisning eller uppföljning till SKL (Sveriges kommu-
ner och landsting) och HSA (Hälsosjukvårdsavdelningen). Verksamhetscheferna 
ansvarar för redovisningen.

Så här gjorde Hälsan & Arbetslivet:

Ledningsgruppen inventerade och bestämde vilka arbetsområden som skulle 
jämställdhetsintegreras. 

Målsättning för arbetet
Syftet är att verksamheten ska arbeta för en ökad jämställdhet både internt 
och externt.

Ledningen valde att arbeta med de balanserade styrkorten. Målsättningen •	
är att de ska vara jämställdhetsintegrerade.
Kundenkäterna behövde utvecklas, så att de bättre kan mäta hur nöjda •	
brukarna (kvinnor och män) är med bemötandet och den service som 
erbjuds.

Allt delades upp efter kön.

Analysarbetet gjordes av arbetsgruppen.
Under kartläggningen förbättrade de den befi ntliga besöksenkäten och •	
den kompletterades med nya frågeställningar, till exempel orsak till besök, 
bemötande och förtroende för behandlaren som man mötte. 
Enkäten lämnades ut till besökande på enheterna vid två tillfällen under 2006 •	
och vid två tillfällen under 2007. Sammanlagt fi ck man 1 626 svar.
När ledningen tog fram styrkorten inför 2007 arbetade de igenom dem •	
utifrån ett internt och externt perspektiv för att förtydliga att arbetet riktar 
sig till både kvinnor och män. 

Resultatet av enkäten var mycket gott. Generellt är de som söker företags-
hälsovården nöjda med sina besök, oavsett om de söker i förebyggande eller 
efterhjälpande syfte. Av dem som besökte enheterna kom 54 procent av 
männen och 36 procent av kvinnorna i förebyggande syfte. Kvinnor och män 
söker för samma typer av besvär, cirka 51 procent söker för stressrelaterad 
ohälsa och cirka 25 procent har belastningsrelaterade besvär, 21 procent 
kommer av övriga skäl. Man fann inga tydliga skillnader mellan kvinnors och 
mäns enkätsvar, men underlaget är fortfarande litet och arbetet kommer att 
fortsätta framöver.

Övriga enkäter ska utvecklas ur ett genusperspektiv.•	
Man ska skapa struktur för uppföljning och rapportering till kund där ge-•	
nusperspektivet alltid fi nns med.
Arbetet med att jämställdhetsintegrera de balanserade styrkorten ska •	
fortsätta under 2008.

Arbetet har fått fl era konsekvenser i Hälsan & Arbetslivets verksamhet.
Arbetet är nu en del av kvalitetssystemet.•	
Möjligheter har skapats för att följa upp kön i journalsystem och i verk-•	
samheten.
Man arbetar aktivt med jämställda löner.•	

 
Marie-Louise Fasth
Telefon: 031 – 708 32 00

Det här är Balanserade styrkort 
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Verktyg som bjuder in till 
samtal och delaktighet
I arbetet med att handleda de medverkande i Program Gör det Jämnt valde handledarna att samla 
deltagarna i olika grupper. Det blev dynamiska och livskraftiga arbetsprocesser när olika profes-
sioner träff ades och delade framgångar och motgångar. Förståelsen för hur ojämställdhet kan 
yttra sig ökade. Här presenteras några exempel på verktyg som stärker möjligheterna att utbyta 
erfarenheter och tillsammans komma på kreativa lösningar. Verktygen förklaras inte i detalj, men 
det går att läsa mer i den litteratur som nämns nedan.

Swot-analys
Initialerna står för strengths, weaknesses, opportunities och threats. 
På svenska styrkor, svagheter, möjligheter och hot. När ett utvecklings- 
eller förändringsarbete ska starta är ”swotten” en suverän grundplatta, 
som bidrar till att fokusera på kunden och frågan: Hur kan vi utveckla 
verksamheten med fokus på kvinnor och män.

Litteratur:
Verktygsboken av Ragnhild Morrissey och Nils-Anders Olander, Ar-
betsmiljöforum

Attityd- och värderingsövningar
Värderingsövningar är ett sätt att börja fundera på vad man har för 
åsikter i ett ämne. Metoderna bygger på att deltagarna lyssnar, visar 
respekt för andras åsikter och det ökar möjligheterna att tänka i nya 
banor. 

Litteratur:
Du har huvudrollen i ditt liv, Katrin Byréus, Liber utbildning

Refl ekterande team
Verktyget är ursprungligen utformat av den norske psykiatern Tom Andersen och 
bygger på idén om att i samtal och under refl ektion skapas nya tankar och idéer. Vi 
har använt verktyget för att lösa problem och möta farhågor som till exempel: 

Hur börjar vi arbetet?•	
Är vårt problemområde i kartläggningen tillräckligt intressant?•	
Hur får vi med cheferna och kollegorna på tåget så att arbetet är väl förankrat? •	

Frågeställningen kan också problematisera och fördjupa refl ektionen, till exempel:
Hur ska vi hantera det motstånd till förändringar vi möter?•	

Litteratur: 
Re� ekterande team, Tom Andersen, Mareld AB

Attityd- och värderingsövningar

Litteratur:
Re� ekterande teamBrainstorming

Ett bra sätt att påbörja arbetet med jämställdhetsintegrering är att 
samla både chefer och medarbetare till brainstorming, och gemensamt 
diskutera följande frågor:

Var inom verksamheten kan det fi nnas ojämställdhet – ge konkreta •	
exempel?
Vad vill vi veta om våra kunder/brukare? Vet vi på vilket sätt kvinnor •	
och män använder vårt utbud av service, tjänster och behand-
lingar?

Reglerna för en brainstorming är: Använd stickord, uttryck egen åsikt, 
kritisera inte varandras åsikter och diskussioner är inte tillåtna. 
Förslagen som kommer fram under brainstormingen kan värderas av 
gruppen. Deltagarna får prioritera och välja ut det som de anser vara 
mest väsentligt av det som kommit fram.
Plupp-metoden går till så här: Dela ut färgglada klistermärken, cirka 
fem till åtta stycken per person, och låt deltagarna placera sina ”plup-
par” på de förslag de anser är viktigast.

Litteratur: 
Verktygsboken, Ragnhild Morrissey och Nils-Anders Olander, Ar-
betsmiljöforum

Att bryta vanans makt, Verner Denvall och Tapio Salonen, förlag: 
Studentlitteratur.

Tvärtom-övning
Ibland kan det vara svårt för människor att få syn på ojämställdhet i verksamheten. 
Tvärtom-övning är en bakvänd brainstorming, som ger deltagarna möjligheter att 
komma med förslag på till exempel följande frågor:

Hur ska vi bygga Kungälvs centrum så ojämställt som möjligt?•	
Hur ska vi göra för att cementera de traditionella könsrollerna i skolan, sjukvården •	
och socialtjänsten?

Efter brainstormen vänder deltagarna på alla förslag så att de blir positiva. De svarar 
till exempel på frågan: Hur ska vi bygga Kungälv så jämställt som möjligt?

Litteratur:
Verktygsboken av Ragnhild Morrissey och Nils-Anders Olander, Arbetsmiljöforum

Dialogcafé
Dialogcafé är en bra modell när många ska förstå, bli informerade eller utbyta 
erfarenheter kring ett tema eller en uppgift. I Program Gör det Jämnt har vi använt 
den vid samlingar när tio olika verksamheter ska dela med sig av var de befi nner 
sig i arbetet och få återkoppling från andra. Fokus har varit nuläge, hinder och 
framgångsfaktorer.

Placera ut bord i rummet så att mellan fem till åtta personer kan sitta vid varje •	
bord.
Bestäm vilka verksamheter som ska presenteras och skriv dessa på skyltar som •	
placeras på borden.
Välj gärna en dokumentatör som antecknar vad som sägs vid varje bord.•	
En person från verksamheten sitter vid bordet och presenterar nuläge, hinder och •	
framgångsfaktorer. De andra vid bordet lyssnar och ställer frågor. Efter en viss 
tid avslutas samtalet och deltagarna får välja att förfl ytta sig till andra stationer i 
rummet. 

Vill du veta mer om dialogcafé, så är ett bra tips att googla på ordet.
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Välj ut ett arbets- eller problemområde där 
det känns angeläget att ta reda på mer 
om hur verksamheten fungerar för kvinnor 
och män. Börja med en begränsad del av 
verksamheten, så blir det mer greppbart 
och därmed enklare att komma igång 
och få ett resultat. Uppdraget ska vara 
väl förankrat i ledningen och formuleras 
gärna skriftligt.

Förutom verksamhetsutvecklare är 
det bra att involvera personer som vet 
hur vardagsarbetet fungerar. Program 
Gör det Jämnts erfarenheter är att det är 
ganska lätt att komma fram till var arbetet 
ska påbörjas. De fl esta anar eller vet var 
bristerna fi nns i verksamheten.

Arbetsmetoden ser ut så här:
Förankra uppdraget i ledningen, inven-1. 
tera och formulera problemområden.
Kartlägg nuläget: så här ser det ut för 2. 
kvinnor och män just nu.

Analysera vilkoren.3. 
Ta fram handlingsplan och nya mål: så 4. 
här vill vi att det ska se ut för kvinnor 
och män framöver.
Följ upp arbetet, mät resultatet och 5. 
utvärdera arbetsprocessen. Vilka 
möjligheter och hinder dök upp un-
der arbetet?

Val av problemområde avgör vilka me-
toder som fungerar bäst. Program Gör 
det Jämnt har prövat olika metoder och 
kommit fram till att 4R-metoden 1 är ut-
märkt att utgå ifrån när man ska påbörja 
en jämställdhetsintegrering.

Med hjälp av 4R-metoden kan man 
kartlägga och analysera en verksamhet 
ur ett jämställdhetsperspektiv. Metoden 
ger en översiktlig bild av hur verksamheten 
styrs och fi nansieras idag och vad som 
behöver förändras för att möta behoven 
från kvinnor respektive män. Ytterst syftar 

analysen till att besvara frågan: Vem får 
vad och på vilka villkor?

Förväntat resultat
Arbetet med 4R-metoden kan ge:

En bild av fördelningen av kvinnor och •	
män som använder verksamhetens 
service och tjänster.
En  bild av hur resurserna fördelas mel-•	
lan kvinnor och män.
En  bild av de könsmönster som råder •	
inom verksamheten och vilka effekter 
de får.
En handlingsplan för att åtgärda bris-•	
ter.

Engagera den 
högsta ledningen

Inventera/välj 
verksamhets-

område

Bilda en 
arbetsgrupp

Identi�era 
målgruppen

Uppstarts-
tillfälle

Genomförandefas
Handlingsplan

Hur mäter vi 
att målen 
uppfylls? 

Indikatorer 
identi�eras

Uppföljningfas – 
hur har det gått?

Kommunicera 
resultatet i 

verksamheten

Utvärderingsinsats 
Hur går vi vidare?

Problematisera 
be�ntliga 

mål/formulera 
nya mål

Kartläggnings- 
och analysfas

Arbetsgång för 
hållbar

jämställdhets-
integrering

Text: Jeanette Bäfverfeldt
Grafi k: Ludvig Aust

En fördjupad beskrivning av arbetsprocessen 
följer på nästa sida.

1. R1: Representation, 
 R2: Resurser
 R3: Realia — analysera vilkoren
 R4: Realisera – forumulera nya mål och åtgärder.
 (JämStöds Praktika, SOU 2007:15)
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1. Förankra och formulera 
problemområdet
Ledningen formulerar ett uppdrag – •	
helst skriftligt.
Välj ett verksamhetsområde där det är •	
viktigt att ta reda på mer om kunden 
och hur verksamheten fungerar med 
fokus på jämställdhet.
Identifiera målgruppen. •	
Bilda en arbetsgrupp med represen-•	
tanter från olika delar av verksamhe-
ten.

2. Kartläggning av nuläget
Kartläggningen syftar till att undersöka 
om det finns brister och ojämställdhet i 
verksamheten och kan bland annat ge 
svar på följande frågor:

Representation
Vilka kvinnor och män är det som an-•	
vänder verksamheten?
Hur många kvinnor/flickor och hur •	
många män/pojkar använder verk-
samheten?
Vilka är aktörerna i den interna arbets- •	
och beslutsprocessen och hur ser 
könsfördelningen ut bland dem?

Resurser
Hur fördelas resurser i form av exempelvis 
pengar, utrymme och tid mellan kvinnor 
och män? Svaren visar hur resurserna i 
verksamheten fördelas mellan könen.

Vem får vad och på vilka villkor?  Man 
kan till exempel studera faktorer som:

Tid•	
Rum/lokaler•	
Pengar•	
Information/möten•	
Utvecklingsinsatser•	

Kvalitet
För att kunna utveckla verksamheten är 
det viktigt att ta reda på hur nöjda kun-
derna är och om insatserna tillgodoser 
kvinnors och mäns behov. Med hjälp av 
till exempel enkäter och intervjuer ökar 
kunskaperna om målgruppen och det 

kan till exempel vara av värde att få svar 
på följande frågor:

Hur fungerar mötet mellan kund och •	
verksamhet?
Är brukaren nöjd med de insatser som •	
hon/han fått?
Om inte – vad beror det på? Finns •	
könsskillnader i svaren?

3. Analysera villkoren
Kartläggningen består av pusselbitar som 
behöver fogas samman till en helhet som 
bildar mönster och som svarar på huvud-
frågorna: Hur kommer det sig att repre-
sentationen och resursfördelningen mellan 
könen ser ut som den gör? På vilka villkor 
får kvinnor och män vara med och utforma 
och ta del av verksamheten? Hur nöjda är 
de med det utbud som erbjuds?

Frågorna behöver diskuteras för att 
synliggöra det kvalitativa innehållet i verk-
samheten och för att kunna ta ställning till 
vad som behöver förändras.

Tar nuvarande insatser tillräcklig hän-•	
syn till kvinnors och mäns behov, in-
tressen och erfarenheter?
Hur fungerar bemötande och arbets-•	
sätt i nuläget?
Vilka könsmönster ser vi?•	
Präglas utbudet i verksamheten av tra-•	
ditionella föreställningar om manligt 
och kvinnligt?
Vilka normer och värderingar styr verk-•	
samheten?

4. Ta fram en handlingsplan 
och formulera nya mål

Nu är det dags att gå från ord till handling 
och när arbetet kommer till detta läge är 
det dags att vända tillbaka till vardagens 

”här- och nusituation”. Uppgiften är att ta 
fram konkreta förslag på åtgärder och 
förändringar.

Vad behöver förändras när det gäller •	
arbetsrutiner och utbud av service och 
tjänster?
Vilka insatser är rimliga att börja •	

med?
Vilka ska engageras?•	
Vad krävs för beslut och vilket stöd •	
behövs?
När ska saker och ting göras? Vem •	
ska ansvara för vad?

Ofta är det lättast att börja med en konkret 
handlingsplan som beskriver vad som ska 
åtgärdas i det arbete som pågår just nu. 
Men minst lika viktigt är att diskutera vilka 
visioner som ska ligga till grund för arbetet 
och om de utgår från både kvinnors och 
mäns villkor. De nuvarande verksamhets-
målen behöver också granskas.

Är dessa mål tillräckliga eller behöver •	
nya kort- och långsiktiga mål formu-
leras för att verksamheten ska bli mer 
jämställd?
Hur ska dessa mål lyftas fram och •	
beskrivas i budget och verksamhets-
plan?

5. Följ upp och utvärdera
En av de vanligaste orsakerna till att inget 
händer i ett förändringsarbete är att det 
saknas uppföljning av arbetet. Andra 
faktorer som spelar roll kan vara att upp-
draget var oklart redan från början, ett 
svagt ledarskap och att viktiga personer 
inte har varit närvarande. Uppföljning och 
utvärdering är därför viktigt. Syftet med 
uppföljningen är inte enbart att följa upp 
de punkter som har kartlagts utan också 
att tydliggöra allt som hänt och som har 
relevans för hur frågorna hanterats prak-
tiskt samt lära av de misstag som gjorts. 
På så sätt blir uppföljningar ett nytt av-
stamp i förändringsprocessen. Saker och 
ting klargörs och stäms av och nya initiativ 
framkommer. 

Vad har hänt?•	
Har vi uppfyllt målen? Om inte – var-•	
för?
Vilka åtgärder måste genomföras för •	
att nå målen?
Vilka problem finns idag?•	
Vad har underlättat ert arbete respek-•	
tive vilka svårigheter har vi mött?
Vad vill vi göra framöver?•	

Fem steg på vägen mot 
jämställdhetsintegrering
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Sveriges jämställdhetspolitik har ett övergripande mål 
om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma 
samhället och sina egna liv. 

Länsstyrelsen har haft jämställdhet som ett av sina 
sakområden sedan mitten av 1990-talet. Det är Läns-
styrelsens roll att verka för att våra nationella mål får 
genomslag ute i länet. Den huvudsakliga strategi som 
används för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen 
är jämställdhetsintegrering. Det innebär att jämställd-
hetsperspektiv ska integreras i all verksamhet för att 
bland annat uppnå en jämställd medborgarservice. 

Regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen har givit 
tydliga direktiv att integrera jämställdhetsarbete i varje 
beslutsfråga. I allt budgetarbete ska det redovisas på 
vilket sätt olika förhållanden råder samt förslag lämnas 
för att öka jämställdheten. Samma sak gäller i utvärde-
rings- och uppföljningsarbete. Regionens resurser ska 
fördelas och organiseras utifrån både kvinnor och mäns 
behov. Jämställdhetsarbetet får inte bedrivas separat 
utan ska integreras i ordinarie verksamhet.
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Man kan arbeta med jämställdhetsintegrering på olika sätt. En del 
lappar: De fixar till något snabbt och tar till exempel fram statistik 
som synliggör kvinnor och män och nöjer sig med det. Andra lagar: 
De upptäcker att det finns brister och ojämställdhet i verksamheten 
och rättar till dem. Några förvandlar: De startar ett utvecklingsar-
bete där nya visioner, mål och strategier växer fram. 

Men hur börjar man? 

Lappa, laga och förvandla med jämställdhetsintegrering

Män har större möjligheter att utöva sina fritidsintressen än kvinnor – sidan 45
Systemet gör det svårt för män att vara föräldrar – sidan 8

Pojkar får mer positiv och negativ uppmärksamhet i klassrummet – sidan 42
Flickor får mer specialisttandvård än pojkar – sidan 5

Sjuttio procent av stödet för landsbyggdsutveckling går till män – sidan 14
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