Diskrimineringsgrunder

VÄLGRUNDAT

START

– en guide för jämställdhetsoch jämlikhetssäkra beslut och
verksamheter i kommuner
Att kvalitetssäkra beslut och verksamheter ur
ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv ökar
möjligheterna att leva upp till de mänskliga rättigheterna, nå våra mål och uppnå goda resultat gentemot
våra invånare. Denna guide kan användas
för att göra sådana analyser. Följ bara stegen från
start till mål. Genvägar är senvägar - nu kör vi!

Vilken är målgruppen? Vilka
berörs/ påverkas? Tänk både
direkt och indirekt!

NULÄGE
Tänk intersektionellt!

ANALYS

VÅR ROLL?
Föreslå och/ eller fatta beslut
för att lösa problemet
Planera och/ eller utföra åtgärder
för att lösa problemet
Hänvisa problemet vidare
till annan part
Något annat
Inget

VÄGVAL

MÅLGRUPP

Vilka speglar vi?

B3

Vad är anledningen till att
nuläget ser ut som det gör?
Varför nås inte alla dem vi vill nå?
Hur kommer det sig att det finns en sned
fördelning av resurser? Vad kan ligga
bakom att upplevelserna skiljer
sig åt? Vilka förutsättningar,
attityder eller annat är det
som påverkar?

Gå till åtgärder
eller beslut.

ÅTGÄRDER

BESLUT
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Utgå från er verksamhet
och det uppdrag ni har,
det problem ni vill lösa
eller det mål ni vill uppnå.

• Etnisk tillhörighet (språk, hudfärg, nationalitet, etnicitet)
• Könsöverskridande identitet eller uttryck (t.ex. transpersoner)
• Funktionsnedsättning (fysisk, psykisk, kognitiv) • Kön (juridiskt)
• Religion eller annan trosuppfattning • Sexuell läggning • Ålder

Vilka förändringar i
verksamheten behöver vi göra? Vad
behöver vi fortsätta göra som vi redan gör?
Behöver vi göra särskilda satsningar mot
någon målgrupp? Behöver vi förändra
något i vår kommunikation, vårt
bemötande eller den service
vi erbjuder?

B1

B2
KOLL PÅ LÄGET?
Om ni behöver bättre nulägeskoll för att
göra en analys bör ni åtgärda det innan ni går
vidare. Det kan t.ex. ske genom dialog med
målgruppen, enkäter, forskning eller andras
kunskap i eller utanför kommunen.

Våga testa!

GÖR
Vilka av de åtgärder ni kom fram till är högst
prioriterade? Vilka kan ni göra direkt eller på kort sikt?
Vilka behöver ni spara till längre fram och planera in på
längre sikt? Vem/ vilka är ansvariga för åtgärderna?
När ska de genomföras? Hur ska de följas upp?

Vilket/ vilka beslut
behöver vi fatta för
att lösa problemet?

B

Hur ser det ut idag?
Hur ser det ut mellan olika grupper av
kvinnor, män, flickor, pojkar och icke-binära*?
Hur ser det ut i gruppen nya invånare? Hur
fördelas resurser? Hur ser målgruppernas
behov och upplevelser ut? Vilka
målgrupper nås inte?

= Skaffa er mer kunskap med bonusrutorna på baksidan

MÅL
Hurra! Nu har ni gått igenom
alla steg och landat i ett förslag
till beslut eller i åtgärder som
ska göras. Bestäm redan nu nästa
steg och hur ni ska följa
upp resultatet.

*att identifiera sig mellan eller bortom
uppdelningen av kön i ”man” och ”kvinna”.

B1
STATISTIK SOM VERKTYG
Statistik är ofta ett kraftfullt verktyg för att få koll
på läget. Bäst effekt får den om den kan delas upp i
undergrupper. Individbaserad statistik ska könsuppdelas,
men ibland kan det även vara intressant med andra
indelningar som ålder och utrikes/inrikesfödda.
Viktigt att fråga sig är vad som är relevant i ett visst
sammanhang, samt vad vi kan få fram statistik
kring. Att enbart samla in statistik ger dock
sällan effekt. Vi bör ta oss tid att analysera
och diskutera den för att förstå hur vi
ska agera utifrån den.

Tips!
1. Ibland behöver jämlikhetsarbetet fokusera på enbart
någon av diskrimineringsgrunderna för att nå störst effekt.
Jämställdhetsarbetet gör det med kön, men samma sak
behöver ibland ske på de andra diskrimineringsgrunderna.
En bra utgångspunkt är att tänka ”alltid kön, men aldrig bara
kön” när vi till exempel ska inkludera fler.
2. I vår kommun finns många nya invånare. För att alla ska
inkluderas är det viktigt att skapa ett interkulturellt samhälle
genom att till exempel skapa möten mellan nya och gamla
invånare, se människor som individer och inte grupper,
motverka fördomar och rasism samt ta tillvara olika
erfarenheter och se värdet av dessa.

B2
FLERA PERSPEKTIV

B3
SPEGELN

För att inte missa perspektiv är en bra idé att
utgå ifrån de sju diskrimineringsgrunder som finns i
svensk lag och göra analyser utifrån detta. Finns
grupper som kan få det extra svårt eller stängas ute
kopplat till någon av dessa? Reflektera i grupp eller
dela upp perspektiven mellan er. En bra utgångspunkt
är att alltid ha med kön, men aldrig bara kön - vi
påverkas alla av fler saker än det.

Bromsa upp en stund och fundera kring vilka
ni som har gjort analysen är. Vilka egenskaper och
erfarenheter har ni? Vilka saknas? Speglar ni samhället
och målgrupperna? Behöver ni bredda gruppen eller
kan ni genom t.ex. samarbeten, forskning eller
referensgrupper säkra fler perspektiv?

Jämlikhet: Allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett
etnicitet, funktionsförmåga, kön, könsidentitet och könsuttryck,
religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och ålder.
Jämställdhet: Allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter
oavsett kön.
Intersektionalitet: Medvetenhet om hur olika maktordningar
samverkar (till exempel kön och ålder). Ingen grupp är homogen,
utan inom exempelvis gruppen kvinnor finns variationer kopplat till
bland annat etnicitet, sexuell läggning och ålder som gör att kvinnors
förutsättningar skiljer sig åt. Utan denna medvetenhet blir vår analys
för förenklad och vi riskerar att enbart se vissa kvinnor (till exempel
svenska, heterosexuella och medelålders) på bekostnad av andra.

3. Ta in experter där ni behöver det. Det kan handla om
kompetensförstärkning kring en viss diskrimineringsgrund
eller helt enkelt att det behövs ett utifrån-perspektiv på den
egna verksamheten.

5. Våga testa! Många gånger finns en ängslighet för att göra
fel som hindrar oss från att agera. Givetvis ska vi försöka
göra rätt, men ibland vet vi inte på förhand vad det innebär.
Att våga testa och sedan utvärdera om det blev rätt är
bättre än att inte göra något.

4. Att arbeta med jämställdhet och jämlikhet innebär inte
alltid att vi behöver göra en massa nya aktiviteter. Snarare
har det visat sig ge bäst effekt att integrera perspektiven i
vårt vardagliga arbete – då blir det mest hållbart i längden.
Tillfälliga projekt och satsningar kan dock vara värdefulla
energikickar och extra resurser för att komma igång eller
accelerera arbetet.

6. Tänk långsiktigt och var snälla mot er själva. Arbetet
för jämställdhet och jämlikhet behöver pågå över tid. Det
innebär att ni bör planera in en rimlig mängd aktiviteter för
den kommande tiden och kan skjuta vissa lägre prioriterade
saker till nästa period. Planera hellre in färre men konkreta
saker som ni faktiskt genomför än för många, stora och löst
formulerade som det i slutändan inte blir något med.

Har du frågor kring detta material eller kommunens arbete med
jämställdhet och jämlikhet i övrigt? Kontakta den som är ansvarig på
din kommun, till exempel jämställdhets- eller mångfaldsstrategen.

