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Gör jämt i Vård- och 
omsorgscollege!  
En verktygslåda för att arbeta med genus, jämställdhet 
och den könssegregerade arbetsmarknaden 

Vill du göra din verksamhet attraktiv för fler? Det råder stor brist på arbetskraft inom 
vård- och omsorgsbranschen och branschen är starkt könssegregerad både på 
utbildningar och arbetsplatser. Att arbeta med jämställdhet och inkludering är viktiga 
aspekter av att både rekrytera och behålla fler personer inom vård- och 
omsorgsbranschen. 

Tanken med detta material är att ge ökad kunskap och konkreta exempel på hur 
arbetet kan gå till såväl i utbildningen som på arbetsplatsen. Här hittar du fördjupad 
information om jämställdhet, normer och ickediskriminering. Det finns också konkreta 
verktyg och metoder för dig som vill sätta igång med/utveckla förändringsarbetet här 
och nu!  
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Varför ska vi arbeta med 
jämställdhet och inkludering? 
Jämställdhet och inkludering är i grunden en fråga om rättvisa och mänskliga 
rättigheter. I Sverige är jämställdhet ett politiskt mål. Alla människor – oavsett kön – 
ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Lika lön för lika arbete, rätt 
till kompetensutveckling, rätt till vård efter behov. Alla – kollegor såväl som vårdtagare 
– ska känna sig trygga, hörda och sedda. Det 
finns stora vinster med att arbeta med 
jämställdhet på alla områden inom VO-College, 
till exempel genom breddat 
rekryteringsunderlag, minskad risk för avhopp 
eller branschbyte och ökad trivsel i skola och på 
arbetsplatser. 

Fyra av fem som arbetar inom vård och omsorg 
idag är kvinnor och vård- och 
omsorgsprogrammet är starkt könssegregerat. 
Det innebär att män utgör en enorm outnyttjad 
kompetensresurs. Genom att se män som 
potentiella medarbetare kan VO-College 
uppmuntra till normbrytande studie-/yrkesval 
och på så sätt öppna upp för män att söka sig till 
branschen.  

Det är vanligare att pojkar avbryter studier på vård- och omsorgsprogrammet än 
flickor, det är också vanligare att män inom vård och omsorg byter bransch än kvinnor. 
En av anledningarna till detta kan vara att det underrepresenterade könet exempelvis 
särbehandlas. Att arbeta mot könsstereotypa förväntningar på kvinnor och män gör att 
fler känner sig välkomna på sin utbildning/på arbetsplatsen. 

Jämställdhet bidrar till en bättre arbetsmiljö. På jämställda arbetsplatser upplever 
medarbetare överlag en mer positiv stämning, högre energi och engagemang samt 
bättre fungerande konstruktiv feedback.  

Enligt lag ska officiell statistik vara könsuppdelad. I förordning (2001:100) om den 
officiella statistiken 14§ framgår att individbaserad officiell statistik skall vara uppdelad 
efter kön om det inte finns särskilda skäl mot detta. Förordningen gäller alltså officiell 
statistik – statistik som publiceras av myndigheter som Skolverket, Arbetsmiljöverket, 
Statistiska centralbyrån (SCB) och Socialstyrelsen och liknande. SCB menar i sin 
publikation Könsuppdelad statistik – ett nödvändigt medel för jämställdhetsanalys att 
all individbaserad statistik bör vara könsuppdelad för att kunna synliggöra skillnader 
och likheter mellan män och kvinnor. 

Politiskt mål: Det 
jämställdhetspolitiska målet är 
indelat i sex delmål: 

1. En jämn fördelning av makt och 
inflytande 

2. Ekonomisk jämställdhet 
3. Jämställd utbildning 
4. Jämn fördelning av det 

obetalda hem- och       
omsorgsarbetet 

5. Jämställd hälsa 
6. Mäns våld mot kvinnor ska 

upphöra  

Läs mer på: 
https://www.regeringen.se/regerin
gens-politik/jamstalldhet/  

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/jamstalldhet/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/jamstalldhet/
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Här är några exempel på omotiverade könsskillnader inom hälsa och vård (hämtat från 
Jämställdhetsutredningen U2014:06): 

• Äldre män får i betydligt större utsträckning en elrullstol än äldre kvinnor, äldre 
kvinnor får oftare en rullator.  

• Mäns hjärtvård kostar mer än kvinnors. 

• Kvinnor ordineras fler läkemedel och rapporterar fler biverkningar än män. 

• Fler hjälpmedel för neuropsykiatrisk funktionsnedsättning förskrivs till pojkar 
och män än till flickor och kvinnor. 

Det finns alltså gott om vinster med att påbörja/fortsätta med jämställdhetsarbetet – 
och stora konsekvenser om vi inte gör det.  

Att förebygga diskriminering 

Det kallas diskriminering om du blir sämre behandlad än någon annan för att du till 
exempel har ett visst kön, ålder eller utövar en viss religion. Diskrimineringslagen 
förbjuder sex former av diskriminering. De olika formerna är: 

• Direkt diskriminering 

• Indirekt diskriminering 

• Bristande tillgänglighet 

• Trakasserier och sexuella trakasserier 

• Instruktioner att diskriminera 

Diskrimineringslagen finns till för att förhindra att människor diskrimineras utifrån 
någon av följande sju diskrimineringsgrunder:  

Kön 

Begreppet kön innebär att någon är kvinna eller man. Förbudet mot 
könsdiskriminering omfattar också personer som planerar att ändra eller har ändrat sin 
könstillhörighet. 

Könsöverskridande identitet eller uttryck 

Med könsöverskridande identitet eller uttryck avses att någon inte definierar sig som 
kvinna eller man eller genom sin klädsel (eller på annat) sätt ger uttryck för att tillhöra 
ett annat kön. Begreppet omfattar dels en persons mentala eller självupplevda 
könsbild, dels hur någon uttrycker det som kan kallas personens sociala kön, till 
exempel genom kläder, kroppsspråk, smink eller frisyr. 

Diskrimineringsgrunden avser vad som ofta brukar kallas transpersoner. Det är ett 
paraplybegrepp för människor som bryter mot samhällets normer för könsidentitet 
och könsuttryck. Även en person som identifierar sig som transsexuell men inte tänker 
ändra sin könstillhörighet omfattas av denna grund och därmed av skyddet mot 
diskriminering. 
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Etnisk tillhörighet 

Med etnisk tillhörighet menas en individs nationella och etniska ursprung, hudfärg eller 
annat liknande förhållande. Nationellt ursprung betyder att personer har samma 
nationstillhörighet, som till exempel finländare, polacker eller svenskar. Etniskt 
ursprung innebär att personer har ett relativt enhetligt kulturmönster. Som exempel 
kan nämnas att en person tillhör någon av de nationella minoriteterna såsom samer 
och romer. Alla människor har en eller flera etniska tillhörigheter. Alla kan därför bli 
utsatta för etnisk diskriminering. 

Religion eller annan trosuppfattning 

Med religion avses religiösa åskådningar som exempelvis hinduism, judendom, 
kristendom och islam. Annan trosuppfattning innefattar sådana övertygelser som har 
sin grund i eller samband med en religiös åskådning, till exempel buddism, ateism och 
agnosticism. Politiska åskådningar och etiska eller filosofiska värderingar som inte har 
samband med religion omfattas inte av diskrimineringslagens skydd. 

Funktionsnedsättning 

Med funktionsnedsättning menas varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga 
begränsningar av en persons funktionsförmåga. Det kan vara till följd av en skada eller 
en sjukdom fanns vid födseln, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. 
Tillfälliga begränsningar av en persons funktionsförmåga är inte en 
funktionsnedsättning i diskrimineringslagens mening. Funktionsnedsättning innebär en 
nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Det är alltså något 
som en person har, inte något som en person är. En funktionsnedsättning kan märkas 
mer eller mindre i olika situationer som till exempel allergier, dyslexi, hörsel- och 
synskador med mera. 

Sexuell läggning  

Lagen definierar sexuell läggning som homosexuell, heterosexuell och bisexuell 
läggning. 

Ålder 

Ålder innebär uppnådd levnadslängd. Alla människor, oavsett ålder omfattas av lagens 
skydd mot diskriminering. 

Aktiva åtgärder 

Arbetsgivare och utbildningsanordnare har en skyldighet att vidta åtgärder om det 
framkommer att någon utsatts för diskriminering. Arbetsgivaren har även skyldighet 
att arbeta med aktiva åtgärder – det handlar dels om att förebygga att någon 
diskrimineras eller på annat sätt får sämre möjligheter på arbetsplatsen, dels om att 
främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen – oavsett 
diskrimineringsgrund. Arbetsgivaren ska genomföra ett fortlöpande arbete i fyra steg 
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(undersöka, analysera, åtgärda samt följa upp och utvärdera) inom följande fem 
områden: 

• Arbetsförhållanden 

• Bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor 

• Rekrytering och befordran 

• Utbildning och övrig kompetensutveckling 

• Möjligheter att förena arbete och föräldraskap 

Arbetsgivaren ska även 

• Främja en jämn könsfördelning – även på ledande positioner 

• Ta fram, följa upp och utvärdera riktlinjer och rutiner för att förhindra 

trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier (bestraffning) 

• Genomföra årliga lönekartläggningar 

Arbetsgivare med minst 25 anställda ska dokumentera alla delar av arbetet med aktiva 
åtgärder. Arbetsgivare med mellan 10 och 24 anställda ska dokumentera arbetet med 
lönekartläggning. Även arbetsgivare med färre än 10 anställda ska bedriva ett arbete 
med aktiva åtgärder, men det ställs inget krav på dokumentation. 
Utbildningsanordnare ska varje år upprätta en likabehandlingsplan för att förebygga 
och förhindra diskriminering. (Text hämtad från do.se.) 

Normer som hjälper eller stjälper 

För att vård- och omsorgsbranschen ska bli öppen för alla behöver vi bli medvetna om 
fördomar, föreställningar och antaganden som 
ofta baseras på normer i samhället. En norm kan 
beskrivas som en oskriven regel, något vi gör, 
tänker omedvetet och förväntar oss av andra. 
Normer kan vara både positiva och negativa – att 
köa är en bra norm, tänk vad rörigt det skulle bli i 
mataffären en fredagseftermiddag annars! En 
norm märks oftast först när någon bryter mot 
den och normer kan begränsa människor på olika 
sätt. 

Genom att arbeta med normkritik kan vi synliggöra normer som är skadliga och 
begränsande för människor och bli mer inkluderande så att fler känner sig välkomna 
och vill stanna i vård- och omsorgsbranschen! 

Heteronorm – föreställningar om kvinnor och män 

Normer om att en måste vara antingen kvinna eller man och att det »naturliga« är att 
kvinnor bli kära i och attraherade av män och tvärtom. Som heterosexuell behöver du 
aldrig ”komma ut” på samma sätt som en homosexuell person behöver göra. En 
heterosexuell person får aldrig frågan ”hur gammal var du när du upptäckte att du var 
heterosexuell?” Heteronormen handlar också om de föreställningar som finns i 

Normkritik: Normkritik är en 
pedagogisk metod för att skapa mer 
jämlikhet i samhället. Det handlar 
om att flytta fokus från individer 
och det som anses bryta mot 
normer till att titta på strukturer 
och ifrågasätta det som anses vara 
”normalt”. (rfsl.se) 
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samhället om att kvinnor och män är olika, med 
egenskaper som kompletterar varandra.  

Återkommande är också uppvärderandet av det 
som ses som stereotypiskt ”manliga” egenskaper 
och nedvärderandet av egenskaper som 
förknippas med kvinnor. Det manliga är ofta 
normen, ett exempel på detta är hur vi pratar 
om fotboll och damfotboll – herrfotbollen blir då 
den ”riktiga” fotbollen. Att beskriva att någon 
gör någonting ”som en tjej” betyder att denne gör det dåligt. Att 
spela/springa/kasta/gråta som en tjej används som en förolämpning – det motsatta 
händer dock inte. 

Heteronormens förväntningar på kvinnor och män syns även i yrkeslivet. Det handlar 
till exempel om vilka föreställningar vi har om vad kvinnor och män “ska vilja” jobba 
med. Många killar och tjejer har inte ens funderat på möjligheten att göra 
otraditionella val till gymnasiet, en del kanske möter motstånd från familj eller vänner. 
Varken män eller kvinnor vill rekryteras till en bransch enbart som representant för sitt 
kön. Män i förskolan förväntas t ex ofta vilja spela fotboll och klättra i träd – hur blir det 
för de män som inte främst är intresserade av detta? Här finns en stor risk att de söker 
sig bort från branschen. Samma sak gäller inom vården. Ibland motiveras att det 
behövs fler män inom vården med att de är fysiskt starka. Problemet med detta är att 
det riskerar att befästa könsroller och dessutom skrämma bort män som inte är 
normativt “manliga”. 

Funktionsnorm 

Vi förutsätter att alla människor har kroppar som fungerar enligt normen. Samhället är 
anpassat efter människor som inte har funktionsnedsättningar. Det kan handla om 
tillgänglighet för rullstolar, hörslingor i en konferenslokal eller tillgång till syntolkning. 
Har vi pauser under möten eller förväntas alla orka sitta still i två timmar? Språket 
spelar roll - att t ex säga rullstolsburen istället för rullstolsbunden. Ofta pratar vi på 
möten om att ta en bensträckare – testa att istället säga paus, eller varför inte 
kroppssträckare för att vara mer inkluderande.  

Vithetsnorm  

En norm som medför att det ses som positivt och eftersträvansvärt att vara vit. När det 
finns en vithetsnorm innebär det att personer som är vita innehar olika privilegier i 
samhället, både ekonomiskt, socialt och politiskt. Vithetsnormen innebär till exempel 
att vi när vi säger ”hudfärgade” underkläder framförallt menar underkläder i olika 
nyanser av ljusbeige. Ett annat exempel är ”hudfärgade” plåster. Finns det ”hudfärgat” 
för alla?  

En och hen: I den här texten 
används ”en” istället för ”man” för 
att göra språket mer könsneutralt. 
Det används som könsneutralt 
generaliserande pronomen, liksom 
hen används som könsneutralt 
personligt pronomen istället för 
han/hon.  
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Att möta motstånd 

Förändringsarbete kan vara utmanande, tidskrävande och ibland möta hårt motstånd. 
Frågor som rör jämställdhet engagerar många och det finns många myter och 
förutfattade meningar om vad jämställdhet egentligen handlar om. Länsstyrelsen i 
Jämtland har tagit fram Motboken som ger dig som arbetar med jämställdhetsfrågor 
verktyg att hantera motståndet, att förstå det och möta det på konstruktiva sätt. 
Boken finns gratis här: http://jamda.ub.gu.se/bitstream/1/681/1/Motboken.pdf  

Hjälp att komma igång?  

Att komma igång med jämställdhetsarbete kan vara utmanande oavsett hur mycket 
handledningar en läst! Men det finns hjälp att få – i många kommuner och de flesta 
regioner/landsting finns det personer som arbetar som jämställdhetsstrategier. Dessa 
personer är bra att lokalisera för att be om ytterligare stöd i att identifiera hur 
jämställdhetsarbetet kan påbörjas/utvecklas i just er verksamhet. 

Vill du veta mer?  

I VO-colleges rapport Genus, jämställdhet och den könssegregerade 
arbetsmarknaden (2016) hittar du mer information om jämställdhet inom VO-
branschen. Rapporten finns att ladda ned på VO-colleges hemsida: https://www.vo-
college.se/content/regional-rapport-genus-jamstalldhet-och-den-konssegregerade-
arbetsmarknaden  

På do.se kan du läsa mer om diskrimineringslagen och de olika 
diskrimineringsgrunderna. http://www.do.se/globalassets/stodmaterial/faktablad-om-
diskriminering-do.pdf  

I boken Diskrimineringslagen – handbok för chefer finns konkreta tips på hur du som 
arbetsgivare kan arbeta med ickediskriminering i verksamheten.  

 

http://jamda.ub.gu.se/bitstream/1/681/1/Motboken.pdf
https://www.vo-college.se/content/regional-rapport-genus-jamstalldhet-och-den-konssegregerade-arbetsmarknaden
https://www.vo-college.se/content/regional-rapport-genus-jamstalldhet-och-den-konssegregerade-arbetsmarknaden
https://www.vo-college.se/content/regional-rapport-genus-jamstalldhet-och-den-konssegregerade-arbetsmarknaden
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Inkluderande kommunikation 
Du kan inte bli det du inte kan se. Ord och bild spelar roll – men vem vänder vi oss 
egentligen till i vår kommunikation? Vem känner sig tilltalad, sedd och berörd? Genom 
att arbeta strategiskt med jämställdhet och normkritik i såväl marknadsföring som 
bemötande kommer fler personer att kunna se sig som potentiella medarbetare i vård- 
och omsorgsbranschen. På så sätt breddas rekryteringsbasen och mångfalden ökar. 
Med ett inkluderande bemötande kommer även patienter och brukare att trivas bättre 
och känna sig sedda och respekterade. 

Språk 

Att använda sig av ett inkluderande språk gör att fler känner sig välkomna, såväl 
medarbetare och kurskamrater som brukare och patienter. Ibland uttrycker vi oss 
exkluderande, vi förstärker stereotypa förväntningar utan att ens reflektera över det. 
Genom att bli medvetna om hur vi uttrycker oss har vi möjlighet att skapa förändring – 
det kan göra stor skillnad för våra kurskamrater, medarbetare och de vi möter i vår 
yrkesroll.  

Några tips 

• Använd hellre ordet partner än exempelvis make, pojkvän, fru eller tjej. På så 
sätt visar du att du inte förutsätter att en person är heterosexuell.  

• Använd hellre ordet paus istället för bensträckare under ett möte, så blir ingen 
exkluderad. 

• Undvik att förstärka stereotypa föreställningar genom att inte skriva t ex 
kvinnlig läkare och manlig sjuksköterska – det markerar att något ses som 
avvikande. 

Hen 

Hen är ett inkluderande pronomen som används i sammanhang där kön inte är 
relevant, där en inte känner till vilket kön en person har och om personer som har hen 
som pronomen. Här följer några exempel på de olika användningsområden. 

• När kön inte är relevant/istället för ”hon eller han”: ”När en lärare ska prata 

om sex och samlevnad med elever är det viktigt att hen inte utgår från sina 

egna föreställningar om vad sex är.” 

• När en inte känner till vilket kön en person har: ”Jag var hos läkaren idag.” 

”Jaha, vad sa hen?” 

• Om en person som har hen som pronomen: ”Jag träffade Henry idag, hen hade 

precis fått veta att hen blivit antagen till utbildningen!”  
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 (Text hämtad från transformering.se)  

Transpersoner lider av psykisk ohälsa i betydligt 
större andel än övriga befolkningen. En tredjedel 
har någon gång försökt att ta sitt liv, och i åldern 
15–19 hela 40 procent. Att använda en persons 
föredragna pronomen är otroligt viktigt för att 
hen ska känna sig sedd, inkluderad och 
respekterad i samhället. Många transpersoner 
upplever sig kränkta i kontakten med sjukvården, 
i skolan och i arbetslivet. 

Bild 

En bild säger mer än tusen ord, brukar en säga. Och visst stämmer det! Vi kan säga så 
mycket med vårt val av bild, både genom vem som får synas på bild och hur hen 
framställs. Exempelvis brukar kvinnor och män, flickor och pojkar, fotograferas från 
olika vinklar och i olika poser. Det är viktigt att tänka på representation – vem får 
egentligen synas på bild? Finns det människor av olika kön, ålder, sexuell läggning, 
hudfärg, funktionsvariationer och så vidare? 

Om vi i vår marknadsföring, kommunikation på sociala medier och på vår hemsida 
framför allt visar bilder på vita kvinnor som arbetar med vård och omsorg, resulterar 
det i att alla som inte är vita kvinnor har svårare att identifiera sig med branschen. 
Genom att arbeta med jämställdhet och normkritik i vårt val av bilder kan vi göra så att 
fler personer känner sig representerade i vård- och omsorgsbranschen. Detta gäller 
även för exempelvis kurslitteratur – hur ser den ut? 

Granska din egen verksamhet – hur ser bilderna ut hos dig? Om det finns en bred 
representation – toppen! Om inte så kan du lära dig mer om hur du går tillväga i någon 
av dessa handböcker: 

Bilder som förändrar världen är en handbok framtagen av Tomas Gunnarsson – även 
kallad Genusfotografen – i samarbete med Gävle kommun. Handboken fokuserar på 
hur kommunikation kan göras mer inkluderande. Vem får synas på bild, hur och när? 
Handboken innehåller en mängd råd och tips om vad en ska tänka på rörande 
genusmedvetet och inkluderande foto. Handboken finns att beställa och går även att 
läsa gratis på http://www.genusfotografen.se/?p=7305   

Att synas på lika villkor är Region Kronobergs handbok om normkreativ 
kommunikation. Den är tänkt som ett stöd i medarbetarnas vardag när de skriver 
rapporter, inbjudningar, rekryteringsmaterial eller publicerar på webben. Handboken 
ska hjälpa medarbetare att bryta normer i text och bild. Syftet är att kommunicera för 
att inkludera alla och bryta normer istället för att befästa dem. Normkreativitet är hur 
vi i verkligheten praktiserar normkritik med kreativitet och försöker förändra normer. 
http://www.regionkronoberg.se/contentassets/f42faf9fd39d47b1985aeb89783b761e/
att-synas-pa-lika-villkor-2018_webb.pdf 

Trans- och cisperson: Transperson 
är ett samlingsbegrepp som avser 
individer vars könsidentitet 
och/eller könsuttryck tidvis eller 
alltid skiljer sig från normen för det 
kön som registrerades för dem vid 
födseln. 

En person vars könsidentitet och 
könsuttryck överensstämmer med 
det kön som registrerades vid 
födseln kallas cis-person. 

 

En person vars könsidentitet och 
könsuttryck överensstämmer med 
det kön som registrerades vid 
födseln kallas cis-person. 

  

http://www.genusfotografen.se/?p=7305
http://www.regionkronoberg.se/contentassets/f42faf9fd39d47b1985aeb89783b761e/att-synas-pa-lika-villkor-2018_webb.pdf
http://www.regionkronoberg.se/contentassets/f42faf9fd39d47b1985aeb89783b761e/att-synas-pa-lika-villkor-2018_webb.pdf
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Utåtriktade aktiviteter 

Mässor och andra utåtriktade aktiviteter är perfekta för att väcka intresse för vård- och 
omsorgsbranschen. Här finns enorm potential i att bredda rekryteringsbasen genom 
att arbeta genusmedvetet och inkluderande. Först och främst måste vi granska oss 
själva i vår roll som representant för VO-college. Ser vi verkligen alla vi möter som 
potentiella medarbetare? Vi behöver fler människor som kan tänka sig jobba inom vård 
och omsorg och alla ska känna sig välkomna och vilja undersöka om det är en bransch 
som passar dem.  

Så – vad vet vi om de vi möter och vilka föreställningar är våra antaganden baserade 
på? Svaret är att vi oftast inte vet något alls om de vi möter vid våra utåtriktade 
aktiviteter. Vi vet ingenting om deras liv, eventuella funktionsvariationer, sexuella 
läggning, vad de röstar på eller vad de har för bakgrund. Det är därför viktigt att inte 
bemöta personer olika baserat på vad vi föreställer oss om dem.   

Ibland när en försöker rekrytera män till vård- och omsorg gör en det på ett sätt som 
spelar på könsroller. T ex är det inte ovanligt att motivera killar att söka en vård- och 
omsorgsutbildning för att det kan leda till spännande “blåljus”-uppdrag, att det är en 
bra grund för att läsa vidare till polis, ambulanssjuksköterska och så vidare. Det 
förutsätts att det är just detta killar intresserar sig för. ”Men det fungerar ju” kanske du 
tänker nu. Ja, sanningen är ju att det i ett första skede kan fungera att locka vissa män 
med stereotypa förväntningar. MEN – det medför stora risker.  

Konsekvensen av detta kan dels bli att de unga killar som söker blir besvikna om 
utbildningen inte är så spännande som det lät och därför avbryter sina studier/byter 
yrke. Dels kan det också innebära att killar inte söker för att de inte intresserar sig för 
stereotypt manliga yrkesuppdrag. Det betyder att vi även går miste om de killar/män 
som är genuint intresserade av omvårdande yrken. 

Om VO-College vill rekrytera män utifrån behov av kompetensförsörjning måste det 
vara tydligt i alla led att män inte rekryteras i egenskap av att de är just män eller för 
att de bidrar med en könsspecifik kompetens, utan för att de helt enkelt utgör en 
hittills outnyttjad resurs.  

När vi är ute på mässor och besöker skolor är det positivt med en bred representation 
– ha gärna med personer av olika kön, ålder osv. Om det finns 
marknadsföringsmaterial är det viktigt att analysera text och bild utifrån ett 
normkritiskt perspektiv – vem får synas som medarbetare inom VO-college?  

Vill du veta mer? 

Skatteverket har tagit fram en checklista för mångfaldskommunikation: 
https://www.regeringen.se/contentassets/ddc265217e2a46b99e947817bfbfa631/skat
teverket-6.pdf  

Region Värmland har tagit fram handboken Schyst kommunikation som finns att ladda 
ner gratis på www.schyst.se  

https://www.regeringen.se/contentassets/ddc265217e2a46b99e947817bfbfa631/skatteverket-6.pdf
https://www.regeringen.se/contentassets/ddc265217e2a46b99e947817bfbfa631/skatteverket-6.pdf
http://www.schyst.se/
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Tips om att skriva HBTQ-inkluderande text finns på RFSL:s hemsida: 
https://www.rfsl.se/hbtq-fakta/att-skriva-normkritiskt/  

Västra Götalandsregionen har tagit fram handboken Skrivhjälp för jämlik text, den 
hittar du här: https://www.vgregion.se/halsa-och-
vard/vardgivarwebben/amnesomraden/jamlik-vard/skrivhjalp-for-jamlik-text/  

  

https://www.rfsl.se/hbtq-fakta/att-skriva-normkritiskt/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/amnesomraden/jamlik-vard/skrivhjalp-for-jamlik-text/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/amnesomraden/jamlik-vard/skrivhjalp-for-jamlik-text/
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En inkluderande utbildning  
Under utbildningen är det av största vikt att arbeta med skolans värdegrund och 
normkritik. Det kommer leda till att eleverna trivs bättre i skolan och att de tar med sig 
sunda värderingar till den arbetsplats de kommer till efter avslutad utbildning.  

Att rekrytera elever 

Utöver deltagande på mässor och andra utåtriktade aktiviteter finns det olika sätt att 
marknadsföra sig som utbildningsanordnare. (Se föregående kapitel för tips om 
bemötande.) För att säkerställa att vi når en så bred målgrupp som möjligt, är det 
viktigt att analysera marknadsföringsmaterial på till exempel utbildningsanordnarens 
hemsida, i sociala medier och så vidare. Vem tilltalas av beskrivningen av vård- och 
omsorgsprogrammet och vem får finnas med på bild? En bred representation i skolans 
marknadsföring gör att fler ser vård- och omsorgsprogrammet som ett möjligt 
studieval.  

Praktik/feriearbete 

För att få medvetenhet om de valmöjligheter som finns inför att en ska börja 
gymnasiet kan feriejobb och praktik vara viktiga nycklar. Okunskap om vad vissa yrken 
egentligen handlar om kan leda till att en väljer bort dessa på grund av förutfattade 
meningar.  Ungdomar som får pröva på olika yrken genom praktik eller feriejobb kan 
uppmuntras till att göra normbrytande studieval då de får upp ögonen för vad arbetet 
innebär. Enligt rapporten Feriejobb – en chans att bryta könsmönster! från SKL uppger 
fyra av tio som feriearbetat att de kan tänka sig ett liknande yrke i framtiden. I flera 
kommuner i landet arbetas det medvetet med feriearbete som en nyckel för att 
möjliggöra för ungdomar att välja otraditionellt.  

Studie- och yrkesvägledning  

För att kunna göra välgrundade studieval krävs en kunskap om och förståelse för vilka 
olika valmöjligheter som finns inför ett val till gymnasiet. Studie- och yrkesvägledare 
(SYV) bidrar till ökad kunskap och minskar även risken för felval och avbrutna studier, 
och underlättar etablering på arbetsmarknaden. SYV med kompetens inom genus och 
jämställdhet kan aktivt arbeta med att synliggöra valmöjligheter som ungdomar inte 
tänkt på, till exempel kan pojkar ges information om vård- och omsorgsprogrammet. 
En bristande studie- och yrkesvägledning lyfts i flera rapporter fram som en anledning 
till varför flickor och pojkar fortsatt väljer till gymnasiet enligt traditionella mönster. 

Att behålla elever 

Yrkesprogramsutredningens slutbetänkande Välja yrke visar att minoriteter hoppar av 
utbildningar i större utsträckning, det är vanligare att pojkar avbryter studier på vård- 
och omsorgsprogrammet än flickor. På program där pojkar är i majoritet, som till 



    

 

 

Sidan 14 av 25 

Gör jämt i Vård- och omsorgscollege! 

exempel byggprogrammet, avbryter flickor sina studier i högre utsträckning. 
Anledningarna kan vara att det underrepresenterade könet exempelvis särbehandlas. 
Insatser görs för att locka det underrepresenterade könet till utbildningen – men färre 
saker görs för att behålla de som väl kommit dit. Enligt rekommendationer från 
Skolverket måste skolor arbeta med värdegrund för att personer som gjort 
normbrytande studieval ska fullfölja sina studier – men även för att de ska stanna kvar 
inom branschen. 

Det finns en mängd metoder för att arbeta med jämställdhet och inkludering i 
klassrummet, här kommer några tips (fler finns sist i dokumentet): 

Machofabriken är ett metodmaterial främst riktat till unga mellan 13 och 25 år och 
består av filmer, diskussionsunderlag och interaktiva övningar. På hemsidan finns även 
tips på hur du kan koppla materialet till läroplaner för åk 7-9 och gymnasiet. Det finns 
både gratis material på sidan och möjlighet att beställa hela paketet med handledning 
på http://www.machofabriken.se/.   

Bryt! är ett metodmaterial med konkreta övningar och diskussionsunderlag med fokus 
på normer kring kön, sexualitet och etnicitet. Materialet har skapats tillsammans med 
RFSL Ungdom och riktar sig till dig som vill arbeta med anti-diskriminering och 
likabehandling på skola eller inom organisation. Finns att ladda ned gratis eller beställa 
i tryckt form på https://www.levandehistoria.se/material/bryt/.     

Arbetsplatsförlagt lärande 

I en utredning som Skolverket genomfört uppger 68 procent av de tillfrågade 
yrkeslärarna att de alltid eller oftast arbetar med värdegrund inför kommande 
arbetsplatsförlagt lärande (apl). Däremot uppger endast 28 procent av lärarna att de 
arbetar med apl-platsens handledare för att förankra skolans värdegrund. Då en 
betydande del av yrkesutbildningar förläggs till arbetsplatser är det mycket viktigt att 
skolan har en god dialog med apl-platsen utifrån frågor som handlar om jämställdhet 
och inkludering.  

Studien Vara med i gänget visar på att det finns både för- och nackdelar att som pojke 
läsa en vård- och omsorgsutbildning. Pojkarna uppskattas och är väl medvetna om att 
de är eftertraktade – i studien uttrycker de en självklar förväntan om att deras kön 
kommer att ge dem fördelar i framtida rekrytering. Pojkar riskerar dock att 
underskattas på grund av sitt kön, då både vårdtagare och medarbetare kan ha 
föreställningar om att de inte kan utföra alla de delar som ingår i yrket. När de kommer 
ut på praktik kan de nekas att utföra sitt arbete, då vissa vårdtagare vägrar att ta emot 
hjälp av män, till exempel vid duschar och intimhygien. Förutom att detta givetvis är 
jobbigt för pojkarna, leder det även till en ökad arbetsbörda på de kvinnliga 
medarbetarna i slutänden. En dialog mellan yrkeslärarna och apl-platsen kan förebygga 
att pojkar särbehandlas. 

http://www.machofabriken.se/
https://www.levandehistoria.se/material/bryt/
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En inkluderande arbetsplats  
Att rekrytera medarbetare 

På samma sätt som skolorna, har arbetsgivare möjlighet att rekrytera nya medarbetare 
via mässor och andra utåtriktade aktiviteter. Precis som för utbildningsanordnare bör 
arbetsgivare titta på sitt marknadsföringsmaterial, hemsidor och sociala medier ur ett 
normkritiskt perspektiv. 

Utöver detta kan en arbetsgivare nå ut bredare till en större rekryteringsbas genom 
strategiskt, normkritiskt arbete med rekryteringsprocessen. Göteborgs stad har tagit 
fram en rekryteringsguide för hur detta arbete kan gå till. (Länk hittar du sist i 
avsnittet.)    

Eftersom män utgör en stor outnyttjad kompetensresurs, är det viktigt att en som man 
kan känna sig lockad av VO-branschen. Genom att ha både kvinnor och män med på 
bild och på utåtriktade aktiviteter visar vi att branschen finns till för alla, oavsett kön. 
Många män uppger att de kom in i vård och omsorgsbranschen av en slump, för att 
någon ställde frågan och på så sätt öppnade en dörr, då de själva inte tänkt tanken 
tidigare. Att aktivt vända sig till män under utåtriktade aktiviteter blir extra viktigt, då 
de själva kanske aldrig övervägt VO-branschen tidigare. (Se föregående kapitel för tips 
om bemötande.) 

Att behålla medarbetare  

Den som gör normbrytande studieval avbryter i högre grad sina studier. Detta gäller 
även när en kommit ut i arbetslivet. Män byter betydligt oftare bransch och lämnar 
vård och omsorg jämfört med kvinnor.  

Särskilt i branscher där det råder stor majoritet av ett kön är det större risk att 
personer av kön som är i minoritet i större utsträckning ses som bärare av stereotypa 
egenskaper kopplade till kön. I VO-branschen kan det till exempel innebära 
förväntningar på att män intresserar sig mer för teknik, vill prata med vårdtagare om 
sport och är mer raka i sin kommunikation än kvinnor. I rapporten Vara med i gänget 
lyfter författarna risken med att könsroller befästs om en rekryterar endast utifrån 
syftet att kvantitativt jämna ut könsfördelningen: 

”Även om fler män inom VO och fler kvinnor inom BA (bygg och anläggning) kan 
bidra till att förskjuta yrkenas könskodning, menar vi att de sätt varmed 
efterfrågan artikuleras inom programmen snarare förstärker traditionella 
könsnormer än utmanar dem. När det inte problematiseras varför män och 
kvinnor behövs, är risken stor att individerna kommer att betraktas utifrån 
könsstereotypa perspektiv”. 
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Det är alltså inte med nödvändighet så att en arbetsgrupp eller arbetsplats blir mer 
jämställd bara för att könsfördelningen jämnas ut. I antologin Fler män i förskolan 
poängteras vikten av att få in rätt män i branschen, inte rekrytera män i syftet att fylla 
en ”manlig” funktion. Då en genusförskola i Umeå startade upp, förklarade 
förskolechefen att det i byggandet av en jämställd förskola inte i första hand handlade 
om att rekrytera utifrån kön på personalen utan ”i första hand om förmågan att 
reflektera över genus och jämställdhet”. 

Det är alltså av största vikt att aktivt arbeta med jämställdhet, genus och inkludering på 
arbetsplatsen för att förhindra att stereotypa könsroller förstärks. Mest effektivt blir 
det att föra in jämställdhetsarbetet i arbetsplatsens strukturer, till exempel genom att 
låta jämställdhet/värdegrund vara en stående punkt på APT, personalmöten och 
planeringsdagar. En kort stund varje möte kan vikas åt till exempel diskussioner eller 
att göra olika värderingsövningar för att hålla frågorna vid liv. (Tips på användbara 
metoder på arbetsplatsen hittar du längre ner i avsnittet.) 

Arbetsplatsförlagt lärande 

Om en arbetsplats tar emot elever från en vård- och omsorgsutbildning är det viktigt 
att apl-platsen har god kontakt med yrkeslärarna för att säkerställa att 
värdegrundsarbetet som skolan arbetar med finns med även under apl. 

Vill du veta mer? 

• Kvinnliga chefer inom VO 

• Diskrimineringslagen – handbok för chefer 

• Göteborgs Stads rekryteringsguide 

• Handbok i inkluderande kommunikation Kronoberg 

• Göteborgs Stads handbok i normkritisk rekrytering 

http://services.goteborg.se/processer/PA%20Publik/G%C3%B6teborgsDokument/Rekr
ytering/Dokument%20Rekryteringshandboken.pdf  

 

http://services.goteborg.se/processer/PA%20Publik/G%C3%B6teborgsDokument/Rekrytering/Dokument%20Rekryteringshandboken.pdf
http://services.goteborg.se/processer/PA%20Publik/G%C3%B6teborgsDokument/Rekrytering/Dokument%20Rekryteringshandboken.pdf
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Internt arbete med 
jämställdhet inom VO-College 
Arbetet med jämställdhet kan och bör ske på alla nivåer i en organisation. Så, hur kan 
VO-College arbeta internt inom ramen för samverkansstrukturen?  

Styrelsen – viktig signalbärare 

För att förändringsarbete ska bli framgångsrikt krävs förankring ovanifrån. Det är av 
största vikt att Föreningen Vård – och omsorgscolleges styrelse möjliggör, uppmuntrar 
och stödjer arbetet med jämställdhet och mångfald. Styrelsen kan bidra till att lyfta 
goda exempel. Ett förslag kan vara att instifta ett jämställdhetspris som delas ut årligen 
till en verksamhet som är en förebild inom jämställdhetsarbetet inom VO-College. 

Kansliet – stimulerande och stödjande funktion 

På kanslinivå kan arbetet med jämställdhet delvis fungera på samma sätt som i 
styrelsen – möjliggörande, uppmuntrande och stöttande. Jämställdhet kan vara en 
stående punkt på APT/personalmöten. En översyn av styrdokument kan vara aktuell, 
finns jämställdhet med i relevanta dokument? Styrande dokument som produceras 
eller har producerats från Föreningen VO-College bör kvalitetsgranskas utifrån ett 
normkritiskt perspektiv. Lika viktigt som att bild- och marknadsföringsmaterial 
signalerar inkludering, är det att skrivet material, och skrivna direktiv, uppvisar 
detsamma.  Kansliet kan bjuda in till nationella träffar och på dessa välja att alltid ha 
med jämställdhetsperspektivet – dels som separat fråga men framförallt bör 
perspektivet finnas med oavsett vilken fråga som diskuteras.  

Jämställdhet som eget kvalitetskriterium vid certifiering  

Ett sätt att kvalitetssäkra ett strategiskt arbete med genus och jämställdhet är att detta 
anges som ett eget kvalitetskriterium vid certifiering, samt anges i den årliga 
verksamhetsuppföljningen. I de nuvarande kvalitetskriterierna återfinns genus under 
rubriken Lokalt och regionalt perspektiv. Så här står det: Vård- och omsorgscollege har 
ett regionalt och lokalt perspektiv och är en gemensam resurs i regionen. Det finns ett 
medvetet arbete med genusperspektiv, mångfald, marknadsföring/information och 
systematisk omvärldsbevakning. Det är ett viktigt ställningstagande av VO-College 
nationellt att lyfta fram genus/jämställdhetsperspektivet och låta det utgöra ett eget 
kriterium. I kvalitetskriteriet bör ingå att verksamheter använder sig av könsuppdelad 
statistik och att uppföljningar och analyser har ett jämställdhets- och normkritiskt 
perspektiv, så även i arbete med marknadsföring/information. 



    

 

 

Sidan 18 av 25 

Gör jämt i Vård- och omsorgscollege! 

Regionala och lokala styrgrupper – förändringsarenor 

De regionala och lokala styrgrupperna kan utgöra en fantastisk möjlighet för VO-
college att arbeta gemensamt med jämställdhet och inkludering. Styrgrupperna kan 
fungera som ett forum där olika metoder och verktyg testas, för att deltagarna sedan 
ska kunna ta hem och pröva dem i den egna verksamheten. Följ upp på nästa möte – 
vad gick bra, vad gick mindre bra? Var inte rädda för att prata om misslyckanden. Det 
kan i själva verket vara både befriande och ge viktiga lärdomar! Utmana varandra, 
stötta och uppmuntra – se styrgruppen som en arena för benchmarking och 
erfarenhetsutbyte!  
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Metodmaterial  
– en sammanställning 
I detta avsnitt hittar du tips på kunskapshöjande/inspirerande material och olika 
metoder som ni kan använda för att komma igång eller arbeta vidare med jämställdhet 
och inkludering. Det är en blandning av litteratur, hemsidor och filmklipp med en kort 
beskrivning av innehållet och vilken målgrupp metoden/hemsidan passar till.  

Inspirerande material 

Diskrimineringslagen – handbok för chefer (Lisa Andersson, Matilda Andersson & 
Frida Sandahl) ger kunskap om diskriminering samt konkreta tips och metoder på hur 
en kan arbeta med ickediskriminering på arbetsplatsen. Boken förklarar vad lagen 
kräver och den hjälper dig som chef att lägga upp arbetet på bästa sätt. Den innehåller 
också exempel och övningar som engagerar hela personalstyrkan i arbetet. 

Machofabriken ger konkreta verktyg till dig som vill arbeta med frågor som handlar 
om jämställdhet och maskulinitet. Materialet är främst riktat till unga mellan 13 och 25 
år och består av filmer, diskussionsunderlag och interaktiva övningar. På sidan finns 
även tips på hur du kan koppla materialet till läroplaner för åk 7–9 och gymnasiet. Det 
finns både gratis material på sidan och möjlighet att beställa hela paketet med 
handledning på http://www.machofabriken.se/.   

BRYT! är ett metodmaterial med konkreta övningar och diskussionsunderlag med 
fokus på normer kring kön, sexualitet och etnicitet. Materialet har skapats tillsammans 
med RFSL Ungdom och riktar sig till dig som vill arbeta med anti-diskriminering och 
likabehandling på skola eller inom organisation. Finns att ladda ned gratis eller beställa 
i tryckt form på https://www.levandehistoria.se/material/bryt/.    

Bilder som förändrar världen är en handbok framtagen av Tomas Gunnarsson – även 
kallad Genusfotografen – i samarbete med Gävle kommun. Handboken fokuserar på 
hur kommunikation kan göras mer inkluderande. Vem får synas på bild, hur och när? 
Handboken innehåller en mängd råd och tips om vad en ska tänka på rörande 
genusmedvetet och inkluderande foto. Handboken finns att beställa och går även att 
läsa gratis på http://www.genusfotografen.se/?p=7305. 

Att synas på lika villkor är Region Kronobergs handbok om normkreativ 
kommunikation. Den är tänkt som ett stöd i medarbetarnas vardag när de skriver 
rapporter, inbjudningar, rekryteringsmaterial eller publicerar på webben. Handboken 
ska hjälpa medarbetare att bryta normer i text och bild. Syftet är att kommunicera för 
att inkludera alla och bryta normer istället för att befästa dem. Normkreativitet är hur 
vi i verkligheten praktiserar normkritik med kreativitet och försöker förändra normer. 
Handboken finns att ladda ner och läsa kostnadsfritt på 

http://www.machofabriken.se/
https://www.levandehistoria.se/material/bryt/
http://www.genusfotografen.se/?p=7305
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http://www.regionkronoberg.se/contentassets/f42faf9fd39d47b1985aeb89783b761e/
att-synas-pa-lika-villkor-2018_webb.pdf  

Skrivhjälp för jämlik text är en handbok framtagen av Västra Götalandsregionen. 
Handboken innehåller såväl stöd för analys av dokument som konkreta tips om hur du 
kan arbeta normkritiskt med text och bild. Handboken finns för gratis nedladdning på  

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/amnesomraden/jamlik-
vard/skrivhjalp-for-jamlik-text/ 

Andra hemsidor där du kan hitta fakta och inspiration 

Jamstall.nu är en samlingssida för jämställdhetsarbete. Här hittar du förutom fakta om 
jämställdhet även en mängd konkreta verktyg och metoder för hur du kan arbeta med 
frågorna i såväl klassrummet som på arbetsplatsen. Här finns även praktiska exempel 
på hur olika verksamheter framgångsrikt arbetat med jämställdhet. 
http://www.jamstall.nu/  

RFSL.se Riksförbundet för Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, 
transpersoners och queeras rättigheter, är en ideell organisation som grundades 1950. 
RFSL:s målsättning är att samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter ska gälla för 
HBTQ-personer som för alla andra i samhället. På hemsidan hittar du information om 
frågor som rör HBTQ-personers rättigheter. 

Genus.se – Nationella sekretariatet för genusforskning. Här hittar du aktuell 
jämställdhets- och genusforskning, publikationer och en utförlig ordlista med begrepp 
som rör genus och jämställdhet. 

SKL.se – På Sveriges kommuner och landstings hemsida finns bland annat information 
om hur du kan gå tillväga för att arbeta med jämställdhetsintegrering, rapporter om 
jämställdhet och jämlikhet i vården. 

Do.se Diskrimineringsombudsmannen, här hittar du mängder av fakta, råd och stöd 
om hur du kan arbeta med ickediskriminering i din verksamhet.   

http://www.do.se/globalassets/stodmaterial/stod-checklista-fyrasteg-aktiva-
atgarder.pdf  

Videoklipp 

Videoklipp kan vara bra att visa på APT eller i klassrummet för att få till diskussioner, 
det fungerar även bra att titta på egen hand för att få kunskapspåfyllnad.  

Ted Talks med tema jämställdhet/mångfald  

https://www.ted.com/topics/gender+equality  

https://www.ted.com/topics/feminism  

http://www.regionkronoberg.se/contentassets/f42faf9fd39d47b1985aeb89783b761e/att-synas-pa-lika-villkor-2018_webb.pdf
http://www.regionkronoberg.se/contentassets/f42faf9fd39d47b1985aeb89783b761e/att-synas-pa-lika-villkor-2018_webb.pdf
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/amnesomraden/jamlik-vard/skrivhjalp-for-jamlik-text/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/amnesomraden/jamlik-vard/skrivhjalp-for-jamlik-text/
http://www.jamstall.nu/
http://www.do.se/globalassets/stodmaterial/stod-checklista-fyrasteg-aktiva-atgarder.pdf
http://www.do.se/globalassets/stodmaterial/stod-checklista-fyrasteg-aktiva-atgarder.pdf
https://www.ted.com/topics/gender+equality
https://www.ted.com/topics/feminism


    

 

 

Sidan 21 av 25 

Gör jämt i Vård- och omsorgscollege! 

https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_we_should_all_be_feminists?l
anguage=sv#t-187885 Svensk text 

https://www.ted.com/topics/diversity – Ted Talks om mångfald och inkludering 

All that we share – Danskt klipp om hur vi alla har fördomar om och förväntningar på 
varandra. Videon kan med fördel användas på arbetsplatsen och i klassrummet för att 
få igång diskussioner om mångfald och fördomar. 
https://www.youtube.com/watch?v=jD8tjhVO1Tc  

Rapporter, utredningar och studier 

Att synas på lika villkor är Region Kronobergs handbok i inkluderande kommunikation 
i text och bild. http://www.regionkronoberg.se/om-region-kronoberg/att-synas-pa-
lika-villkor/  

Fler män i förskolan är en antologi framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL), baserad på erfarenheter och forskning om just män i förskolan, och hur en kan 
arbeta för att locka fler män till yrket. Antologin är relevant på grund av dess fokus på 
hur det kan vara att arbeta som man i ett kvinnodominerat yrke, vilka utmaningar som 
finns och hur en kan bredda rekryteringen. 

Genus, jämställdhet och den könssegregerade arbetsmarknaden är en rapport som 
gjordes av VO-college inom ramen för ett ESF-projekt 2016 med fokus på jämställdhet 
inom vård- och omsorg. Hur breddas rekryteringsbasen för att inkludera även män som 
kompetensresurs?  

Vara med i gänget – yrkessocialisation och genus i två yrkesgymnasieprogram är en 
rapport från IFAU från 2013. Där har studier gjorts på hur ungdomar på Bygg- och 
anläggningsprogrammet respektive VO-programmet påverkas av att befinna sig i 
minoritet. Länk: http://www.ifau.se/sv/Forskning/Publikationer/Rapporter/2013/Vara-
med-i-ganget--Yrkessocialisation-och-genus-i-tva-gymnasieprogram  

Välja yrke är slutbetänkandet av yrkesprogramutredningen från 2015. I utredningen 
identifieras ett antal problemområden och förslag till lösningar och vidare åtgärder. 
Adress till onlineversionen av slutbetänkandet: 
http://www.regeringen.se/contentassets/1ccc134ebc9645f199fce4c82984ce81/valja-
yrke-sou-201597.pdf  

Är dåliga löner och villkor inom vård och omsorg ett hot mot 
kompetensförsörjningen?  Är en rapport från 2018 utförd på uppdrag av 
Vårdförbundet och Kommunal som bland annat visar på att en stor andel anställda 
inom vård- och omsorg ångrar sitt yrkesval.  

(O)jämställdhet i hälsa och vård Sveriges Kommuner och Landsting, 2014 

https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_we_should_all_be_feminists?language=sv#t-187885
https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_we_should_all_be_feminists?language=sv#t-187885
https://www.ted.com/topics/diversity
https://www.youtube.com/watch?v=jD8tjhVO1Tc
http://www.regionkronoberg.se/om-region-kronoberg/att-synas-pa-lika-villkor/
http://www.regionkronoberg.se/om-region-kronoberg/att-synas-pa-lika-villkor/
http://www.ifau.se/sv/Forskning/Publikationer/Rapporter/2013/Vara-med-i-ganget--Yrkessocialisation-och-genus-i-tva-gymnasieprogram
http://www.ifau.se/sv/Forskning/Publikationer/Rapporter/2013/Vara-med-i-ganget--Yrkessocialisation-och-genus-i-tva-gymnasieprogram
http://www.regeringen.se/contentassets/1ccc134ebc9645f199fce4c82984ce81/valja-yrke-sou-201597.pdf
http://www.regeringen.se/contentassets/1ccc134ebc9645f199fce4c82984ce81/valja-yrke-sou-201597.pdf
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Ordlista 
Nedan följer en ordlista på en mängd begrepp kopplat till genus, HBTQ, jämställdhet 
och inkludering. Definitionerna är hämtade från bland annat RFSL.se, 
transformering.se och genus.se och Nationella sekretariatet för genusforskning. 

Bisexuell: En person som blir kär i, kåt på eller attraherad av människor oavsett kön. 

Bög: En icke-heterosexuell kille 

Cisperson: En person som håller sig inom normerna för det kön som registrerades för 
personen vid födseln. Till exempel någon som känner sig som kvinna, ser ut som en 
kvinna och har ordet kvinna skrivet i sitt födelseattest. Den som inte är transperson. 
Har inget med sexuell läggning att göra. 

Diskriminering: Att grupper eller individer särbehandlas bara på grund av deras 
grupptillhörighet. Strukturell diskriminering innebär en diskriminering som är inbyggd i 
samhällets sätt att fungera. 

Etnisk tillhörighet: Tillhörighet till en grupp av människor som har samma kultur, talar 
samma språk eller kommer från samma område i världen som en själv. 

Etnocentrism: Att en sätter den egna kulturen i centrum och förväntar sig att dessa 
kulturella synsätt och värderingar är de enda sanna och riktiga och att alla andra borde 
dela och rätta sig efter dessa. 

Feminism: En politisk analys och rörelse som ser att kvinnor som grupp är 
underordnade män som grupp i samhällets alla sfärer. Feminismen vill ändra på detta. 

Flata: En icke-heterosexuell tjej. 

Funktionsnorm: En norm som innebär att människor inte förväntas ha någon 
funktionsnedsättning utan att de till exempel ska kunna se, gå, läsa eller höra. 

Funktionshinder: De problem som uppkommer för människor med 
funktionsnedsättningar när de vistas i en miljö som inte är tillgänglig, som när någon 
som sitter i rullstol inte kommer in i ett hus för att det bara finns trappor. En person är 
inte funktionshindrad. 

Funktionsnedsättning: En varaktig fysisk, psykisk eller begåvningsmässig nedsättning 
av en persons funktionsförmåga som beror på en skada eller en sjukdom. Exempelvis 
dyslexi, autism, synskador, hörselskador och HIV. 

Genus: Ett ord som används för att peka på att manligt och kvinnligt är något socialt 
konstruerat. Ett genusperspektiv innebär att en tittar på hur män respektive kvinnor 
formas som grupper. 
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Hatbrott: Ett brott som motiveras av hat mot vissa grupper av människor på grund av 
deras hudfärg, nationalitet, etniska ursprung, trosbekännelse, sexuella läggning eller 
annan liknande omständighet. 

Heteronormativitet: Normer om att tjejer och killar förväntas vara olika, att en måste 
vara antingen kille eller tjej och att det »naturliga« är att tjejer bli kära i och 
attraherade av killar och tvärtom. Ger ekonomiska politiska och sociala fördelar till de 
som följer normerna, och nackdelar till de som bryter. 

Heterosexuell: En person som blir kär i, attraherad av eller kåt på någon av motsatt 
kön. 

Homofobi: En ideologi, en uppfattning eller en medveten värdering som ger uttryck för 
en starkt negativ syn på homosexualitet eller på homo- och bisexuella människor. 
Homofobin överlappar ibland transfobin. 

Homosexuell: En person som blir kär i, attraherad av eller kåt på någon av samma kön. 

Hbt-personer: En samlingsbeteckning för homo-, bisexuella & transpersoner. 

Hudfärg: Ett socialt konstruerat sätt att dela in människor efter den färg en har på 
huden. Till exempel ses vissa människor som mörkhyade i Sverige medan de i en annan 
del av världen skulle ses som vita. Brukar ofta förväxlas med etnisk tillhörighet, något 
som handlar om kulturell grupptillhörighet och inte hudfärg.  

Identitet: En människas uppfattning om vem hon är, något som påverkas av andras 
uppfattning om vem hon är. 

Intersektionalitet: Ett perspektiv som tittar på hur olika maktordningar är 
sammanflätade med varandra och hur olika identiteter skapas som resultat av till 
exempel ras/etnicitet, kön, sexualitet, klassbakgrund och ålder. 

Jämställdhet: Jämlikhet mellan kvinnor och män, att kvinnor och män ska ha samma 
möjligheter, rättigheter och skyldigheter i samhället. 

Klass: Skikt i samhället som skapas utifrån på utbildningsnivå, hälsa, ekonomi och yrke. 
Hänger tätt ihop med exempelvis genus och etnicitet. 

Kön: Socialt konstruerad kategori som delar in människor i grupperna kvinnor och män. 

Könsidentitet: En persons självidentifierade, självupplevda kön. 

Könsmaktsordning: Den maktstruktur som finns i samhället som innebär att män som 
grupp är överordnade kvinnor som grupp, och att män tilldelas mer resurser och makt 
än kvinnor. 

Lesbisk: En homosexuell tjej. 

Maktstruktur: En struktur på samhällsnivå som ger olika möjligheter och 
förutsättningar att påverka samhället och sitt eget liv. Vilka möjligheter och 
förutsättningar en har hänger ihop med till exempel ekonomi, kön och etnisk 
tillhörighet. 
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Normer: Förväntningar och ideal som handlar om vad som är önskvärt och positivt i 
vårt samhälle och vad som inte är det. 

Polyamorös: En person som har sex- och/eller kärleksrelationer med fler än en person 
i taget. 

Pronomen: Är till exempel hon, han, hen och den – det en vill bli kallad när någon 
pratar om en i tredje person (till exempel: hen är snäll, jag tycker om hen). Pronomen 
kan hänga ihop med ens kön/könsidentitet, men behöver inte göra det. En del vill bli 
omnämnda med förnamn i stället för med pronomen. Om en är osäker på någons 
pronomen kan man fråga i ett enskilt samtal (till exempel: "Vilket pronomen har 
du/Har du något pronomen/Vilket pronomen vill du att jag använder om dig?"), 
använda personens namn i stället för pronomen eller vända sig till personen och säga 
"du" om man deltar tillsammans i en grupp. 

Queer: Ett perspektiv på samhället där en ifrågasätter normer kring kön och sexualitet. 
Det kan också vara en identitet att identifiera sig som queer. Det kan betyda att en är 
könsöverskridare eller icke-heterosexuell. 

Rasism: En struktur i samhället som gör att människor behandlas olika beroende på 
hudfärg och/eller etnisk tillhörighet. 

Sexism: Konsekvensen av att samhället är ojämställt. Visar sig exempelvis genom 
diskriminering, förtryck och utnyttjande av kvinnor endast på grund av deras kön. 

Sexuell läggning: Ett begrepp som ofta används för att gruppera människor utifrån 
vem de har förmågan att bli kära i och/eller attraherade av. Exempel på sexuella 
läggningar är hetero-, homo- och bisexualitet. 

Tillgänglighet: Att göra en miljö tillgänglig för alla oavsett funktionsförmåga. Det kan 
till exempel vara att sätta in en hörslinga i konferensrummet eller ha information i 
punktskrift. 

Trakasserier: Att utsätta någon/några för kränkande handlingar såsom mobbning, 
utfrysning eller förtal som syftar till att kränka någon annans värdighet. 

Transfobi: En ideologi, en uppfattning eller en medveten värdering som ger uttryck för 
en starkt negativ syn på transpersoner eller på sådant som avviker från normer för kön. 
Transfobin överlappar ibland homofobin. 

Transsexuell: En person som upplever sig vara av ett annat kön än det som står i 
personens pass. Är en medicinsk diagnos och kan vara ett sätt att identifiera sig. 
Beskriver en person vars kropp och könsidentitet inte överensstämmer. Personen 
önskar sig på grund av detta rätta till kroppen med hormoner och/eller kirurgi. 

Transperson: Ett samlingsbegrepp som avser individer vars könsidentitet och/eller 
könsuttryck tidvis eller alltid skiljer sig från normen för det kön som registrerades för 
dem vid födseln. I begreppet ingår vanligtvis dragqueens, dragkings, intersexuella, 
transgenderpersoner, transsexuella, intergenderpersoner och transvestiter. Begreppet 
transperson har inget med sexuell läggning att göra. 
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Transvestit: En person som tidvis, ofta eller alltid iklär sig eller använder sig av ett 
annat köns kläder och/eller andra attribut. 

Tvåsamhetnorm: En norm som innebär att det ses som positivt, bra och normalt att ha 
eller vilja ha en partner. Monogami, som betyder att vara kär i och ha sex med en 
person i taget, är en central del. 

Vardagsrasism: Den rasism som utövas i vardagen. Den är systematisk och har sin 
grund i samhällets föreställningar. Vardagsrasism kan ta sig uttryck genom att någon 
säger att alla invandrare är på ett visst sätt, att någon inte tror att mörkhyade 
människor kan prata svenska eller att någon tror att en människa kan jättemycket om 
Afrika bara för att personen kommer från Eritrea. 

Vithet: Ett ord som används för att peka på att vita människor också har en hudfärg 
och en etnicitet, eftersom att ord som etnicitet, kultur och hudfärg ofta kommer upp 
när samtalen rör människor som är mörkhyade. Kopplas ofta ihop med svenskhet. Är 
inte en egentlig hudfärg (hudfärgen är ju snarare rosa) utan en maktposition. 


