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Innehåll 
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• Relevansen för det förebyggande 
arbetet att jobba med genus och 
jämställdhet. Både utifrån utförande 
och innehåll.

• Övningar
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Jämställdhetspolitiken

Det övergripande målet för svensk 
jämställdhetspolitisk är att kvinnor och 
män ska ha samma makt att utforma 
samhället och sina egna liv. 

• Fyra delmål

• Ska läggas in/integreras i alla områden i 
samhället
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Vilket innebär…

• Att analyser av kvinnors och 
mäns, flickor och pojkars, 
situation och villkor ska ingå i 
beslutsunderlag och att 
konsekvenserna av förslag 
analyseras ur ett 
genusperspektiv.

• Jämställdhet skapas där resurser 
fördelas och beslut fattas

• Både kvantitativ och kvalitativ 
jämställdhet. Intern och extern.



.Sid

Delmål 1. En jämn fördelning av 
makt och inflytande

Kvinnor och män ska ha samma 
rätt och möjlighet att vara aktiva 
medborgare och att forma 
villkoren för beslut
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Delmål 2. Ekonomisk jämställdhet

Kvinnor och män ska ha 
samma möjligheter och 
villkor i fråga om utbildning 
och betalt arbete som ger 
ekonomisk självständighet 
livet ut
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• I Sverige har lönegapet minskat med 3% mellan 2000 and 2010. 

• Inkomstklyftan har inte minskat på 30 år. (Angelov et al. 2013). Att
ha en familj är en negative factor för kvinnor ekonomi: 15 år efter
första barnet har inkomstgapet ökat med 35%.

Angelov, N., Johansson, P., & Lindahl, E. (2013). Det envisa könsgapet i inkomster och löner. Hur mycket kan 

förklaras av skillnader i familjeansvar? Uppsala: Institutet for arbetsmarknads. och utbildningspolitisk utvärdering 

(IFAU)
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Delmål 3. En jämn fördelning av det 
obetalda hem,- och omsorgsarbetet

Kvinnor och män ska ta samma 
ansvar för hemarbetet och ha 
möjlighet att ge och få omsorg på 
lika villkor
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Delmål 4. Mäns våld mot kvinnor ska 
upphöra

Kvinnor och män, flickor som 
pojkar, ska ha samma rätt och 
möjlighet att leva till kroppslig 
integritet
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• Världshälsoorganisationen, WHO, uppskattar i en 

rapport från 2005 att mellan 30 och 60 procent av 

alla kvinnor någon gång under sin livstid har 

utsatts för fysiska och/eller sexuella övergrepp. 

• Mer än var tionde kvinna blivit utsatt för 

våldtäktsförsök och varannan för sexuella 

trakasserier innan18 års ålder. Efter 18 år var 

tionde allvarligt och 20% mindre allvarligt.  

• 14% av kvinnorna blivit utsatta för våld eller hot 

om våld av partner eller fd partner 

• 27 056 anmälningar av misshandel mot kvinnor 

över 18 år. I tre av fyra fall var den misstänkte 

gärningsmannen bekant med kvinnan

• Under 2013 anmäldes 2 136 fall av grov 

kvinnofridskränkning till polisen. 

• 97 procent av de vuxna som anmälde våldtäkt var 

kvinnor. Av dem som misstänks för sexualbrott är 

98 procent män. I 32 procent av de anmälda 

våldtäkterna (nära 18000 2011) var offret under 

15 år.
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Relevant för oss?

• http://vimeo.com/53928212

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://vimeo.com/53928212&ei=eaNzVLfAB4WfygOuhIGIDw&bvm=bv.80185997,d.bGQ&psig=AFQjCNFN2ePDZiKg4QNwuFobIBOqoroG1w&ust=1416951033677990
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://vimeo.com/53928212&ei=eaNzVLfAB4WfygOuhIGIDw&bvm=bv.80185997,d.bGQ&psig=AFQjCNFN2ePDZiKg4QNwuFobIBOqoroG1w&ust=1416951033677990
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Vad är genus?
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Att göra ”rätt” kön handlar också om 

att göra ”rätt” sexualitet – feminitet

handlar att vara respektabel.

• Skeggs respektabilitet som indikator på 

klasstillhörighet. Ambjörnsson ”En klass för sig”

• Vara respektabel kvinna kan innebära:

• Hålla sig ren, ta hand om sin kropp, träna, hålla 

sig smal – inte ta droger eller förlora kontrollen

• Omsorgs- och omvårdnadsbeteenden

• Vara ”lagom” feminin – åtråvärd men inte vulgär

• Investera i familj och barn

• Inte vara i det offentliga rummet, privat sfär

• Clarke et al 2006: Sociala, kulturella och miljö 

påverkade om vi börjar spela medan ensamhet, 

stress, depression, mm påverkar om/hur vi 

fortsätter (Reith and Dobbie 2012).
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”Normala” kroppar och 
kvinnohat
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Skönhetsideal

• Hon är nog bara förståndshandikappad, inget att 

bry sig om. Klart hon är förståndshandikappad 

om hon läser på Högskola i fyra år, drar på sig 

studielån för 350 000 kr och sedan tar en 

ingångslön på 16 500 kr i månaden som 

biliotekarierna har. Låt tjejen vara. Hon har det 

svårt nog ändå.

• Ja det är vidrigt på er tjejer. fyfan vad äckligt.

feministluder. 

• Fyfan, nu har det hänt igen. En till äcklig 

feminist som flashar armhålan och är stolt över 

det, ler och visar upp det i aftonhoran. Ganska 

tydlig att hon är en feminist.

• Inte undra att hon är feminist, ful och äcklig. 

Vad tycker ni om denna fenomen? Kommer vi 

män vänja oss och acceptera kvinnor som vägrar 

raka sig?

• Jag tror inte att hon ens är feminist, hon är bara  

äcklig.
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Maskulinitet och droger
Skapa kön – ritualer kopplat till 
droganvändning

Risktagande Styrka Aggressivitet Heterosexualitet
OFFENTLIG RUMMET

• Initiationsritual

• Övergångsritual

• Underhållsritual

• Transgressionsritual (Jeffner)



.Sid

Manligt och kvinnligt - isärhållande
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Men det där är ju 
bara 
stereotyper?
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Jämställdhet går framåt?
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Sexualiserat

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=f0oeUX-MT9lQTM&tbnid=O5Gllp5izSPMRM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.familjeliv.se/Forum-25-156/m54411796-1.html&ei=yFEYUuq4EImr4ASylYDwDA&bvm=bv.51156542,d.bGE&psig=AFQjCNFlCdCgcJngOHEGL3-jComcqMspsg&ust=1377411901244344
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=f0oeUX-MT9lQTM&tbnid=O5Gllp5izSPMRM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.familjeliv.se/Forum-25-156/m54411796-1.html&ei=yFEYUuq4EImr4ASylYDwDA&bvm=bv.51156542,d.bGE&psig=AFQjCNFlCdCgcJngOHEGL3-jComcqMspsg&ust=1377411901244344
http://www.youtube.com/watch?v=akKx4Iq_qd0
http://www.youtube.com/watch?v=akKx4Iq_qd0
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Manlig gemenskap

https://www.youtube.com/watch?v=nvP7l82-L7U FOTBOLL

https://www.youtube.com/watch?v=nvP7l82-L7U
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Hierarkiskt

http://www.youtube.com/watch?v=yj_dWPNBpLQ
http://www.youtube.com/watch?v=yj_dWPNBpLQ
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Läkemedel

• Sömnmedel 14% kvinnor 8% män

• Lugnande 8% kvinnor och 5% män

• Receptbelagd värk 19% kvinnor och 
12% män

• Antidepressivt 9% kvinnor och 5% män
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Effektivitet på 
bekostnad av 
jämställdhet?

Svart eller vitt – Du väljer!

Våldsförebyggande program 
och insatser till män & pojkar 
är mer effektiva om de är 
genusförändrande
(Barker, Nascimento, Ricardo –
WHO, 2007)

Genusneutrala program kan 
vara blinda för genus eller 
normalisera viktiga mekanismer 
i preventionsarbetet
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Ex Tonårsparlören 2008. Tjejer och alkohol

OBS! Fyllan är ofta farlig. Det kanske värsta med att fler unga tjejer dricker är vad som händer 

under ruset. Många råkar illa ut redan vid första fyllan. Exempelvis är det så att antalet berusade 

tjejer som blir våldtagna har ökat. Det farligaste som kan hända är att tjejerna hamnar utanför sitt 

gäng. Man kanske är tillsammans på en fest bland folk man inte känner, och när gänget drar vidare 

blir man ensam kvar. Det är ofta i den situationen gruppvåldtäkterna sker.

På Maria Ungdom ser vi att tjejernas drickande mer och mer liknar pojkarnas. De dricker mer och 

dom blir oftare fulla. Jag tror att det har göra med att unga tjejer har lätt för att komma över 

alkohol, eftersom de ofta umgås med äldre killar. Sedan spelar idealen in. Unga tjejer vill vara någon 

och söker förebilder. De hämtas ofta från dokusåpor där tjejer dricker mycket och har mycket sex.

Tips! Håll ihop Ett bra tips till tonårstjejer är att uppmana dom att hålla ihop. Man kan till exempel 

alltid se till att man kommer och går tillsammans. På så vis är det lättare att undvika att någon 

isoleras och riskera att hamna i problem.
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”Liksom våldtäkt typ”
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Lägg in i det drogförebyggande arbetet!
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Kolla in er verksamhet

- Vilka bilder visas i utbildningsmaterial mm? Räkna och se 
i vilka situationer män och kvinnor presenteras

– Representation och framställning

– Används både ”hon” och ”han” i exempel och 
resonemang? Eller hen?

– Används icke-normativa exempel, texter och berättelser 
kopplat till exempelvis sexuell läggning, etnicitet, ålder och 
funktionsförmåga?

– Finns strategier för allas delaktighet i projektet?

– Hur fördelas samtalsutrymme med avseende på kön (och 
även andra kategorier)?

- Hur ser projektet och er egen organisation ut?
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Bra verktyg för övningar


