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Gemensamt språk
En liten ordlista

• Jämlikhet
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Gemensamt språk
En liten ordlista

• Jämlikhet
• Jämställdhet



Jag vill ha samma lön 
som mina kollegor som 

är födda i Sverige.

Kvinnorna eller 
männen?

• Jämlikhet
• Jämställdhet
• Intersektionalitet

Gemensamt språk
En liten ordlista

Alltid kön,
aldrig bara kön



• Jämlikhet
• Jämställdhet
• Intersektionalitet
• Normer

Gemensamt språk
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• Jämlikhet
• Jämställdhet
• Intersektionalitet
• Normer
• Genus

Gemensamt språk
En liten ordlista
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• Jämlikhet
• Jämställdhet
• Intersektionalitet
• Normer
• Genus
• Kön

❖ Juridiskt kön

❖ Biologiskt/kroppsligt kön

❖ Könsidentitet

❖ Könsuttryck

Gemensamt språk
En liten ordlista



• Jämlikhet
• Jämställdhet
• Intersektionalitet
• Normer
• Genus
• Kön
• Jämställdhetsintegrering

Gemensamt språk
En liten ordlista



• Sveriges jämställdhetspolitiska mål
o Förordningar och Regleringsbrev

▪ AF och FK ska integrera ett 
jämställdhetsperspektiv i sina verksamhet

• CEDAW

• Pekingplattformen Agenda 2030

• CEMR-Deklarationen

Vad vi har att förhålla oss till
Politisk styrning



Vad vi har att förhålla oss till
Kunskap och information

• Statistiska möjligheter och begränsningar
• Könsuppdelad statistik
• Känsliga uppgifter

• Kvantitativ och kvalitativ jämställdhet

TIPS! 
På tal om kvinnor och män –
Lathund om jämställdhet 2022

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/levnadsforhallanden/jamstalldhet/jamstalldhetsstatistik/pong/publikationer/pa-tal-om-kvinnor-och-man---lathund-om-jamstalldhet-2022/


• Kvinnor och män ska ha samma makt att 
forma samhället och sina egna liv

Sveriges jämställdhetspolitiska mål
Övergripande mål



• En jämn fördelning av makt och inflytande

• Ekonomisk jämställdhet

• Jämställd utbildning

• Jämn fördelning av det obetalda hem- och 
omsorgsarbetet

• Jämställd hälsa

• Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Sveriges jämställdhetspolitiska mål
Sex stycken delmål



• Formell och informell makt

Makt och inflytande
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Makt och inflytande

Kön Man Icke-man

Könsidentitet/Könsuttryck CIS Trans

Etnisk tillhörighet Etnisk svensk tillhörighet Icke-svensk etnisk tillhörighet

Ålder Lagom ålder För ung eller för gammal

... ... ...

Norm Icke-norm

Mer makt Mindre makt

Priviligierad Icke-Priviligierad

Majoritet Minoritet



• Formell och informell makt

• Norm - icke-norm, överordnad - underordnad 
etc.

• Hans och Hanna

Makt och inflytande



• Könssegregerad arbetsmarknad - horisontellt, vertikalt och internt

• Fler kvinnor än män jobbar deltid

• Lön

• Föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning (VAB)

• Riskkapital

• Ägande

Ekonomi



• Könssegregerad utbildning

• Studieresultat

• Vidare studier

Utbildning



• Kvinnor gör generellt mer av det obetalda hem- och omsorgsarbetet

Obetalt hem- och omsorgsarbete
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• Kvinnor mer sjukskrivna

• Män dör i suicid oftare

• Kvinnors sjukdomar och mäns sjukdomar

Hälsa



• Män får generellt mer hjälp

• Kvinnor rehab/förberedande och män arbetsnära

• Män får mer utbildningsinsatser

• Män får fler subventionerade arbeten

• Mer tilltro till mäns arbetsförmåga

• Ålder, utbildning, yrke, födelseland, funktionsnedsättning

Arbetslivsinriktad rehabilitering och 
arbetsmarknadsinkludering
Hur ser det ut i samordningsförbundens verkansområden?



• Viktig jämställdhetsfråga 

• Påverkar arbete, fritid och därmed ekonomi och hälsa

Våld



• Vi har kommit långt

• Framåt på många områden, bakåt på andra

• Upptrampad stig

Dåtid, nutid, framtid
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1) Fundera själv en kort stund på vad du kan att göra i ditt arbete för 
att verka för ökad jämställdhet. 

2) Dela med dig om vad du kom fram till.

3) Hämta inspiration från varandra.

4) Förändra världen ett myrsteg i taget!

Nu då? 
Ett uppdrag!
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• Ekonomisk jämställdhet för kvinnor med 
funktionsnedsättning (2019:5) 
Jämställdhetsmyndigheten och Myndigheten för delaktighet

• På tal om kvinnor och män - lathund om jämställdhet 2022
SCB

• Minska gapet, Åtgärder för jämställda livsinkomster, SOU 
2022:4
Statens offentliga utredningar

• Kartläggning av hur offentliga stödåtgärder fördelas mellan 
kvinnor och män, samt översyn av myndigheters information 
och vägledning ur ett jämställdhetsperspektiv 
Delredovisning av Kommissionen för jämställda livsinkomster

• Och bilagan Arbetsförmedlingens arbete med jämställd 
arbetsmarknadsetablering – analys och bedömning 
av möjliga åtgärder

• Jämställd sjukfrånvaro – bedöms män och kvinnor likvärdigt 
i sjukskrivningsprocessen?
Riksrevisionens granskningsrapport 2019:19

Källor och vidare läsning

johanna.lindblad@linkoping.se

070-657 53 00

• Psykisk ohälsa och andra aspekter av hälsa (2021:2)
Jämställdhetsmyndigheten

• Kvinnors och mäns arbetsvillkor – betydelsen av organisatoriska 
faktorer och psykosocial arbetsmiljö för arbets- och 
hälsorelaterade utfall
Arbetsmiljöverket

• Arbetsorsakade besvär 2018
Arbetsmiljöverket

• Jämställdhetsmyndigheten

• SKR:s sida om jämställdhet

• Hans och Hanna
Gaustad, T. and Raknes, K. 2015. Menn som ikke Liker Karrierekvinner: 
Hovedresultater fra en Eksperimentell Undersøgelse. Norge: Markedshøyskolen 
og Tankesmien Agenda.

Och mycket mycket mer...
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