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Sammanfattning

Projektet väver samman tillgänglighet och jämställdhet på ett unikt sätt. Inom geografin
definieras tillgänglighet som möjligheten att ta del av något eftersträvansvärt. Vi har valt
att vidga begreppet tillgänglighet till att omfatta samhället i stort, dess organisationer och
institutioner såväl som den fysiska miljön. I kombination med begreppet jämställdhet,
vilket uttalar sig om båda könens rättighet, skyldighet och möjlighet att delta i samhällets
samtliga sfärer, har vi skapat TOJ.
Projektets utgångspunkt är avsaknaden av ett jämställdhetsperspektiv i stadsplaneringen. Studier visar att kvinnor och män har olika förhållningssätt, upplevelser och erfarenheter av det offentliga rummet. Samtidigt är de aktörer som oftast bjuds in i samrådsprocesser för att planera och fatta beslut kring stadens utformning mansdominerade och kvinnor
som social grupp exkluderas från dessa forum.
Syfte och mål med projektet har varit att sammanställa könsbaserad statistik på lokal
nivå för att ge en helhetsbild av verkligheten. Databasen omfattar såväl privat, kommunal och ideell sektor samt statistik i relation till de nationella jämställdhetsmålen. Det
ambitiösa greppet syftar till att ge en bredare och djupare bild av jämställdheten än den
fragmentariska som ofta ges i olika sammanhang. Åtta kommuner i Västra Götaland har
medverkat i projektet: Alingsås, Kungälv, Lerum, Mölndal, Orust, Partille, Stenungsund
och Öckerö.
Efter en lång startssträcka med ett gediget insamlande av statistik omvandlades den
enorma databasen till en digital jämställdhetskarta som lanserades under hösten 2012.
Med en pedagogisk presentation av statistiken och med den tillhörande analys som TOJ
kan erbjuda var och en av kommunerna utgör kartan ett unikt verktyg för en mer jämställd
stadsplanering.
TOJ och jämställdhetskartan har fått en stor spridning genom en presentationsturné i de
berörda kommunerna, ett flertal konferenser, pressrelease, en tidningsartikel i Göteborgs
Fria Tidning och en sida på det sociala mediet Facebook. Vår förhoppning är att fortsätta
expandera till samtliga kommuner i Västra Götaland och även andra delar av landet.
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Inledning och bakgrund

Västra Götaland står inför en framtida utmaning av stora mått. Flyttströmmarna går från
landsbygd till stad vilket generellt gör tätorter befolkningsmässigt tätare och glesbyggden glesare. Kommuner som vill vara konkurrenskraftiga samverkar över gränser och
bildar regioner som försöker locka till sig kapital och människor. För att möta en större
efterfrågan krävs att dessa områden gör omfattande investeringar i infrastruktur och nybyggnation. De institutioner som planerar och bygger vår omgivning visar sig ofta vara
mansdominerade och studier inom området pekar på att kvinnors erfarenheter ofta saknas
i dialogen. Kvinnors perspektiv riskerar därför att marginaliseras i den process som skapar regionens framtida fysiska miljö och regionerna riskerar att expandera utan att båda
könens preferenser tas i beaktande.
I Västra Götaland utgör Göteborgsregionen (GR) och Business Region Göteborg (BRG)
navet i utbyggnaden av regionen. För att undvika en utbyggnad av regionen baserad på endast ett köns premisser såg Winnet Västra Götaland ett behov av att addera ett jämställdhetsperspektiv till expansionsprocessen, varför GRs 13 samarbetskommuner (inklusive
Orust) ansågs utgöra en bra utgångspunkt för projektet. Av dessa var det 8 kommuner
som ville ingå i projektets samarbetsgrupp: Partille, Öckerö, Stenungsund, Orust, Lerum,
Mölndal, Kungälv och Alingsås.
Mot bakgrund av att den information som finns gällande jämställdhet ofta är fragmentarisk och på sina håll bristfällig, så insågs tidigt att första steget mot en mer jämställd
regionförstoring måste bestå i att skapa en så heltäckande bild av jämställdheten i regionen
som möjligt. Med den ambitionen i åtanke definierades en bred målgrupp bestående av allt
ifrån beslutsfattare inom näringsliv och offentlig sektor till privatpersoner. För att kunna
nå ut till denna breda målgrupp krävs en lättillgänglig informationskanal och ett pedagogiskt redovisningsverktyg. Resultatet blev det som idag är TOJ; en internetbaserad hemsida
med omfattande information om jämställdhet och med interaktiva funktioner.

Slutrapport: Tillgänglighet och Jämställdhet, TOJ
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Syfte och mål

Projektets övergripande syfte är att synliggöra hur jämställdheten ser ut i 13 kommuner
i Västra Götaland och hur man skulle kunna arbeta med en framtida regionförstoring där
tillgängligheten är jämställd och där kvinnor och män ges samma möjligheter att påverka
hur deras livsvillkor skall utformas.

Delmål
• Ta fram kunskap om jämställdheten i 13 kommuner i regionen.
• Att ta fram en digital karta som pedagogiskt visualiserar jämställdheten inom de olika
kommunerna.
• Ha seminarier kring jämställdhet med allmänhet och politiker.

Långsiktiga mål
• Att alla kommuner i GR är jämställda och erbjuder kvinnor och män likvärdiga villkor
vad det gäller utbildning, boende, offentlig service, transporter, fritidssysselsättningar
och sysselsättningsmöjligheter.
• Målet är att kvinnors inflytande ökar och att kvinnors behov av tillgänglighet får genomslag i regionen. Regionala planer för t.ex. infrastruktur, boendemiljö samt informations- och kommunikationsteknologiska lösningar skall utgå från både kvinnors och
mäns behov och intressen.

Kommunal sektor
Antal ledamöter i
Kommunfullmäktige

Ordinarie ledamöter i
Kommunfullmäktige

Antal ledamöter i
nämnderna

41

11

46

32%
13 st

6

68%
28 st

45%
5 st

55%
6 st

33%
15 st

67%
31 st
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Vad är TOJ och
Jämställdhetskartan?
Akronymen TOJ utgörs av begreppen tillgänglighet och jämställdhet och kring dessa ord
har projektet kretsat sedan dess tillblivelse. Tillgänglighet definieras inom geografin som
möjligheten att ta del av något eftersträvansvärt. I TOJ har begreppet vidgats till att omfatta
samhället i stort, dess organisationer och institutioner såväl som den fysiska miljön. Till
detta adderas ordet jämställdhet, vilket uttalar sig om båda könens rättigheter, skyldigheter
och möjlighet att delta i samhällets samtliga sfärer. Resultatet är ett digitalt verktyg som
syftar till att redovisa och generera kunskap om kvinnors och mäns tillgänglighet i Västra
Götalands kommuner. Tanken är att den redovisade statistiken och de interaktiva funktionerna skall fungera som underlag för beslutsfattande av olika slag och på olika nivåer. Vår
ambition är att TOJ skall användas i utbyggnaden av regionen som ett planeringsverktyg.

Databasen
TOJ:s digitala representation heter Jämställdhetskartan och finns på adressen www.jamstalldhetskartan.se. I dagsläget utgörs dess huvuddel av en databas med könsuppdelad statistik på kommunnivå. Statistiken redovisas från ett övergripande perspektiv ner till detaljnivå utifrån tre huvudområden;
• Sektorer (privat, kommunal och ideell)
• Branscher (genomsyrar alla tre sektorer)
• Jämställdhetsmålen
I avdelningarna Branscher och Sektorer kartläggs den privata, den kommunala och den ideella sektorn. Här är syftet att ge en så aktuell och lättförståelig bild av den representativa och
offentliga jämställdheten som möjligt i en vald kommun. Informationen är rak och rättfram
och presenterar alltid fördelningen mellan män och kvinnor. Data presenteras med hjälp
av tydliga symboler som växlar i storlek beroende på aktuell könsmässig fördelning. Detta
exemplifieras nedan:
Statistiken har olika källor och det har bitvis varit problematiskt att få tag på könsuppdelad

Privat sektor
Ledamöter totalt

Ordförande totalt

VD totalt

622

112

62

16%
102 st

84%
520 st

11%
12 st

89%
100 st
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15%
9 st

85%
53 st
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data på kommunal nivå. Begränsningarna har försvårat och varit styrande vid vissa vägval. Den ideella sektorn var en svart fläck på den statistiska kartan, därför valde Winnet
Västra Götaland att själva genomföra en enkätundersökning. Detta finns att läsa om mer
fördjupande i kapitlet ”källor och material”.
Statistiken som belyser jämställdhetsmålen är mer komplex i sin karaktär än den som
belyser sektorerna då den består av fler variabler utöver kön (olika årtal, i viss falla medianlöner, antal timmar etc). Bakgrunden är SCBs indikatorer som har tagits fram för att
belysa arbetet med att närma sig jämställdhetsmålen på nationell nivå. TOJ såg tidigt en
vinst i att applicera dessa indikatorer på kommunal nivå för att på så sätt kunna mäta och
jämföra jämställdheten kommuner emellan.

Texter
Längst upp på hemsidan, ovanför kartan, ligger olika rubriker som rymmer kompletterande texter av olika slag. Här finns ”Om TOJ” som förklarar och ger projektets bakgrund,
”Om kommunerna” som länkar till kommunernas jämställdhetsarbete, ”Jämställdhetsmålen” som förklarar vad dessa är, ”Begrepp och teori” som är texter som syftar till att ge statistiken en bakgrund och ett sammanhang, ”Källor och material” som beskriver källorna
och materialet bakom jämställdhetskartan.

Analys av tillgänglighet och jämställdhet
i den fysiska miljön
Vidare försöker TOJ visa på användandet av- och förhållningsättet till- den fysiska miljön
ur ett genusperspektiv. Har män och kvinnor olika rörelsemönster, upplever vi otrygghet i
staden på olika sätt, tas det hänsyn till könens olika förutsättningar, preferenser, mönster
etc. i planerandet av den fysiska miljön? Vi har tittat på tidigare studier och slutsatser som
gjorts på nationell och regional nivå och utvecklar i nuläget verktyget för att kunna studera
dessa områden på kommunal nivå i projektets förlängning. Planer finns på att utveckla två
interaktiva funktioner: Resvanekartan och Trygghetskartan som kan användas för att samla in och analysera kommuninvånarnas rörelsemönster och upplevelser av det offentliga
rummet. Syftet är att producera ett gediget beslutsunderlag för kommunernas stadsplanering, med avstamp i ett ökat medborgardeltagande och med hänsyn till jämställdhets- och
tillgänglighetsperspektivet. Läs mer om detta under rubriken ”Interaktivitet och jämställdhet i det offentliga rummet”.
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Byggandet av
Jämställdhetskartan
Arbetet med att bygga jämställdhetskartan började med att undersöka vad som tidigare
hade gjorts på området. Man studerade de nyckeltal som exempelvis Jämindex hade använt sig av. Slutsatsen efter att ha diskuterat ett flertal alternativ blev att i så stor utsträckning som möjligt bygga vidare på befintlig statistik. Som vi var inne på tidigare har projektets ambition varit att presentera en så heltäckande bild som möjligt av jämställdheten
i en given kommun, vilket kräver stora mängder data och information.
Projektets ambitionsnivå var initialt hög och omfattande på alla sätt och vis. Man ville
samla in och redovisa könsuppdelad data över en given kommuns samtliga platser där män
och kvinnor fanns representerade. Med hjälp av Googles kartsystem var tanken att användaren skulle kunna välja olika kartobjekt i en given kommun, exempelvis ett sjukhus, och
få könsuppdelad statistik som var specifikt knuten till detta objekt, såsom till exempel hur
många kvinnor och män som arbetade på platsen och vad deras medianlön var. Efter ett tag
insågs att angreppssättet var alldeles för omfattande för projektets ramverk samt problematiskt ur ett integritetsperspektiv och man började tänka om. Befintlig statisk från SCB
och andra organisationer undersöktes och man fann att en kartläggning av kommunernas
medborgare utifrån samhällets sektorer skulle ge projektet den helhetsbild man önskade
utan att bli alltför detaljerad. Efter ett tag kompletterades bilden ytterligare av att data samlades in för att belysa jämställdhetsmålen. Den sista pusselbiten lades i och med att idéer
tog form om interaktiva kartor för att undersöka könsmässiga skillnader i användandet av
det offentliga rummet. På detta sätt fann man att både helhets- och tillgänglighetsperspektivet lyftes fram på så sätt som det ursprungligen var tänkt.

Slutrapport: Tillgänglighet och Jämställdhet, TOJ
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Sektorerna
De offentliga och privata sektorerna skulle få representera den offentliga delen av samhällena i kommunerna. Vad gäller den offentliga sektorn blev det under projektets gång mer
och mer tydligt att de data som samlades in för att kasta ljus över den offentliga sektorn
framförallt belyste den kommunala delen av offentliga sektorn, kanske för att vi samarbetade med kommunerna och fick den begärda informationen direkt från våra kontaktpersoner. För att projektet skulle gå att genomföra inom de tidsramar som var givna tvingades vi
ta beslutet att inte ta med den resterade delen av den offentliga sektorn, till förmån för en
mer heltäckande bild av den kommunala sektorn. Statistiken som belyser den kommunala
sektorn inhämtades framförallt från kommunerna direkt. Politikerna hämtades från kommunernas hemsidor och uppgifterna om kommunförvaltningarnas chefer och tjänstemän
samlades in via mail från kontakater i kommunernas personalavdelning. Vi bad om att
få könsuppdelad information om förvaltningschefer, avdelningschefer, verksamhetschefer
och enhetschefer. Ursprungligen var tanken att sortera personerna utefter dessa chefsnivåer, men vi insåg snart att kommunernas organisation såg väldigt olika ut, framförallt
beroende på kommunens storlek. Cheferna i förvaltningen sorteras därför in i någon av
de två kategorierna; ”förvaltningschef ”och ”övriga chefer i förvaltningen”. Att ta in data
som belyser övriga delar av den offentliga förvaltningen såsom exempelvis statliga myndigheter och verk, länsstyrelser, regionsstyrda organisationer m.m., ses som ett av TOJ:s
många potentiella utvecklingsområden.
I den privata sektorn hämtas huvuddelen av statistiken ur stora registerdatafiler från
Bolagsverket. Datan i dessa filer är mycket omfattande och har tagit mycket tid i anspråk
då tabellerna har behövts omarbetas, filtreras och renodlas för att passa TOJs upplägg. Den
privata sektorn visar idag enbart data över kommunernas företag, dels hur styrelserna ser ut
och dels den könsmässiga fördelningen av personer som driver egna företag. Här skulle det
vara intressant att undersöka närmare den könsmässiga fördelningen på chefer i näringslivet
i kommunerna och dem i emellan. Det skulle också vara intressant att undersöka närmare
om det finns skillnader i yrkesroller och i könsfördelning och löner.
Den ideella sektorn, om kartlagd, skulle bidra till att komplettera den sektorsvisa statistiken. Där den kommunala och privata sektorn belyser kommunernas arbetsplatser vill
vi att den ideella sektorn ska ge en bild av kommuninvånarnas fritid. Här fanns ingen befintlig statistik att tillgå, vilket innebar att vi fick se till att själva samla in informationen. I
samarbete med en nationalekonom sammanställde vi en enkätundersökning, som skickades till kommunernas föreningar. Kartläggningen syftade till att synliggöra det kommunala föreningsbidragets fördelning mellan kvinnor och män i respektive kommun samt
att visa föreningarnas könsmässiga representation och ledning. Där de andra sektorena
bygger på registerdata och därför visar en heltäckande och detaljerad statistisk bild, visar
den ideella sektorn snarare ett tvärsnitt av verkligheten byggd på svaren i en enkätundersökning. Detta är viktigt att vara medveten om och viktigt att vi som arbetar med projektet
informerar om. En uppdatering av statisitken för den ideella sektorn ses även det som ett
av projektets stora utvecklingsområden. För en mer detaljerad beskrivning av undersökningen, dess metod och slutsatser, se bilaga ”Undersökning av föreningslivet i åtta kommuner”.
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Branscher
Avdelningen ”Branscher” ingick initialt i privata sektorn, som då var mycket genomgripande. Under arbetets gång insågs snart att branschdatan inte kunde klassas som enbart
tillhörande den privata sektorn, varpå branscherna lyftes ut och bildar numer en egen
tvärsektoriell avdelning. Statistiken om branscherna togs med för att ge en bild av hur arbetsmarknadens olika verksamhetsområden är könsmässigt segregerade. Här kan man på
ett tydligt sätt se att kvinnor och män i stor utsträckning arbetar inom olika delar av arbetslivet. Denna statistik kommer från SCBs branschindex och är från 2009. Filerna köptes
och kom i stora, dåligt strukturerade och svårbearbetade tabeller. För att passa Jämställdhetskartans digitala databaser var vi tvungna att bearbeta och göra om tabellerna. Detta
var en arbetsuppgift som tog för stor del av projektledarens tid i anspråk. Därför anställdes
en statistikkunnig på deltid som sattes på att strukturera och anpassa statistiken så att den
passade TOJs mallar. Statistiken är, som tidigare nämnts, från 2009 och behöver i en eventuell förlängning av projektet därför uppdateras så snart ny data finns att tillgå från SCB.

Jämställdhetsmålen
Denna avdelning utgör TOJs mest omfattande del av den statistiska databasen. Här visas
statistik utifrån ämnesområden och indikatorer som i huvudsak kommer från statistiksamlingen ”Om kvinnor och män i Västra Götaland” som SCB tagit fram i samarbete med
Västra Götalandsregionen. Jämställdhetsmålen togs framförallt med för att bredda bilden
och få med andra delar av kommuninvånarnas tillvaro än de som den sektorsvisa statistiken täckte in. Indikatorerna är lätta att jämföra mellan olika referenspunkter och syftar till
att ge användaren ett sätt att bedöma hur en viss kommun står sig både jämfört med andra
samt jämfört med tidigare år. På detta sätt tydliggörs om kommunen tar steg mot eller från
en utökad jämställdhet. Även här finns stora utvecklingsmöjligheter vad gäller funktion
och grafik. Ambitionen är att underlätta jämförandet mellan kommuner, historia, rikssnitt,
VG-snitt etc. med olika förbättringar i användandet.

Jämställdhetsmål 1
En jämn fördelning av makt och inflytande
Styrelse och ledning i aktiebolag
Antal ordinarie
ledamöter (2011)

Antal ordförande
(2011)

Antal VD
(2011)

1581

241

233

18%
289 st

82%
1292 st

17%
41 st

83%
200 st
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15%
36 st

85%
197 st
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Interaktivitet och jämställdhet i det offentliga rummet
Vi har tagit del av tidigare studier inom området tillgänglighet, det offentliga rummet och
jämställdhet och ringat in tre relevanta områden som vi kunnat koppla till vår statistikdatabas. Dessa är trygghet och säkerhet, resvanor samt representation och inflytande.
Generellt kan det sägas att kvinnor upplever en större otrygghet i det offentliga rummet, något som påverkar och många gånger hämmar deras rörelsemönster. Män uppger
otrygghet eller rädsla för våld kring öppna och folkfyllda platser där det är mycket liv och
rörelse. Medan kvinnor är otryggare i ödsliga platser och rädda för att bli misshandlade eller för sexualiserat våld är män rädda för att dras in i ofrivilliga slagsmål på öppna platser,
där det är mycket liv och rörelse. Gemensamt för de kvinnor och män som uppgett känslor
av otrygghet eller rädsla för våld är att de är rädda för män.
Statistiken på alla nivåer (nationell, regional som kommunal) visar att män i större
utsträckning än kvinnor anmäler misshandelsbrott. För kvinnor är risken att drabbas av
brott störst inomhus av en bekant förövare medan för männen är risken störst utomhus av
en obekant förövare. Då kvinnor oftare har någon form av relation (nära eller bekant) till
förövaren kan man anta att det finns ett mörketal vad gäller misshandelsbrott mot kvinnor.
Utifrån de rådande könsnormerna, där det maskulina idealet kretsar kring egenskaper som
styrka, kraft och självständighet kan man anta att det är svårare för män än för kvinnor att
uppge känslor av otrygghet. Då kan man även anta att det finns ett mörkertal för män som
blivit misshandlade eller upplever oro för misshandel.
Trygghet hänger också samman med bilberoendet så tillvida att de som känner sig
otrygga oftare väljer att resa med bil istället för kollektivtrafiken (på grund av dåligt placerade eller upplysta hållplatser etc). Kvinnor tycks oftare använda kollektivtrafik, hämta/
lämna barnen och gör fler serviceresor (handla mat, åka till apoteket osv) än arbetsresor
i jämförelse med män som oftare kör bil och pendlar i högre utsträckning. Enligt denna
statistik verkar kvinnor och män följa en traditionell könsuppdelning vad gäller fördelningen av betalt respektive obetalt arbete. Detta belyser vikten av att skärpa satsningar för
att uppnå jämställdhetsmål 3.

Jämställdhetsmål 2
Ekonomisk jämställdhet
Förvärvsarbetande efter sektor
Privata sektorn (2010)

Offentliga sektorn (2010)

9332

2524

32%
2990 st

12

68%
6342 st

83%
2090 st

17%
434 st
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Studier som gjorts på nationell och regional nivå visar på bristande jämställdhet inom
planering- och beslutsfattande processer vad gäller stadsbyggnad, trafik, transport och angränsande områden. Dessa studier visar att deltagare i samrådsprocesser (stadsplanering
och beslutsfattande) i stor utsträckning är män och att i de fall där kvantitativ jämställdhet
råder, tenderar männen att vara mer tongivande än kvinnorna i diskussionerna.
På kommunal nivå visar statistiken för de åtta kommuner som vi har undersökt att de
förvaltningsområden som rör stadsplanering och samhällsbyggnad ofta är mansdominerade (fler män än kvinnor som är chefer i förvaltningen och med en högsta chef som är
man).
Om kvinnors erfarenheter (som präglas av högre grad av otrygghet i offentliga miljöer
än mäns) osynliggörs är det inte konstigt om planeringen fortsatt leder till otrygga miljöer.
Genom hela planeringsprocessen är det eftersträvansvärt att lika många kvinnor och män
deltar. Är man på plats kan man ha inflytande och bidra med kunskaper och erfarenheter
till skillnad från om man inte är det.
Med bakgrund av detta har TOJ utvecklat en interaktiv funktion som utgår från trygghet
och säkerhet i det offentliga rummet: Trygghetskartan. Verktyget syftar till att öka medborgarnas tillgång till, delaktighet i och inflytande över stadsplaneringsprocessen. Alla individer oavsett kön ges möjlighet att på ett smidigt sätt gå in på jämställdhetskartans hemsida, välja sin egen kommun och markera vilken eller vilka delar av staden som de själva
upplever som otrygga, på vilket sätt och ge förslag på åtgärder. Såväl den befintliga våldsstatistiken som kvinnor och mäns upplevda otrygghet kan kopplas till de könsnormer och
förväntningar som råder kring offer och förövare. I en analys av det insamlade materialet
från Trygghetskartan kan man titta på eventuella könsskillnader, åldersskillnader mm. Är
det flest kvinnor eller män som går in och markerar den upplevda otryggheten? Vilka
delar av staden markeras (ödsliga resp. folkfyllda platser)? Vad kan kommunen dra för

Jämställdhetsmål 3
En jämn fördelning av det obetalda arbetet
Personer som använt försäkringen
Föräldrapenning (2011)

74%

26%

Föräldrapenning (2009)

78%

22%

Tillfällig föräldrapenning (2011)

63%

37%

Tillfällig föräldrapenning (2009)

65%

35%
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slutsatser av detta och hur kan man få med sig resultaten som ett planeringsunderlag för
framtida stadsplanering?
Verktyget skapar ökade möjligheter för kvinnors delaktighet i stadsplaneringsprocessen, som är ett område där de annars utgör en underrepresenterad grupp. Trygghetskartan
underlättar förmodligen även för män att privat eller anonymt markera de platser i staden
som man upplever som otrygga utan att vara rädda för nedlåtande eller fördomsfullt bemötande.
Den andra interaktiva delen av kartan som är under utveckling består av en resvaneundersökning där data ofta saknas på kommunal nivå. Syftet är att utveckla ett smidigt
digitalt verktyg för att kartlägga kvinnor och mäns resvanor på kommunal nivå. Utifrån
liknande principer som ToJ-kartan utformas en webbenkät där respondenten svarar på
följande frågor:
• kön
• hemadress
• resväg på till jobbet, t ex lämna på dagis/skola innan, i så fall avge adress för både dagis
och jobb
• eventuellt: resväg under lunchrasten om man går direkt till restaurang/matsal och tillbaka till jobbet eller utför ärenden
• resväg hem från jobbet, t ex hämta på dagis, handla mat eller liknande och i så fall ange
adress för de olika ”stoppen”
• för varje resa ange färdmedel tex bil, kollektivtrafik, cykel, annat
Verktyget kan användas för att samla in statistik över var kvinnor och män bor och jobbar,
hur de rör sig, vilken typ av resor de gör, arbetsresor, serviceresor, hämta/lämna barnen
etc, vilket färdmedel de använder, hur långt de reser (pendlingsmönster) och för att analysera hur deras livsvillkor skulle påverkas av olika stadsutvecklingsmöjligheter. Även i
det här fallet kan resultaten användas som planeringsunderlag för kommunernas stadsplanering.
Jämställdhetsmål 4
Att mäns våld mot kvinnor skall upphöra
Misshandel
Bekant med offret
inomhus (2011)

Bekant med offret
inomhus (2006)

Bekant med offret
inomhus (2002)

34

34

22

59%
20 st

14

41%
14 st

47%
16 st

53%
18 st

82%
18 st

18%
4 st
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Kontakten med kommuner och regionen
Eftersom kommunernas samarbete bedömdes som viktigt för TOJ:s uppbyggnad och fortlevnad sågs tidigt vikten av att förankra projektet i Göteborgsregionens kommuner. Dåvarande projektledaren besökte kommunerna för att berätta om TOJ och få dem intresserade
av att medverka i projektet. Till att börja med kontaktades GRs samtliga 13 kommuner och
man arbetade för att alla skulle vilja delta. När kontakter hade knutits och idéer presenterats stod det klart att alla kommuner inte var intresserade av att medverka i projektet. Ale,
Lilla Edet och Göteborg sa uttryckligen nej och Härryda, Partille och Tjörn var tveksamma. Till slut tackade även Tjörn och Härryda nej, men Partille halkade med utan att egentligen aldrig riktigt tydligt ta ställning. De kommuner som valde att avstå angav alla som
anledning att det inte fanns tid att avsätta till projektet och två av tre (Göteborg och Lilla
Edet) uppgav att de redan arbetade aktivt med jämställdhet i andra former och projekt. Det
kan tyckas lite anmärkningsvärt att tacka nej till något som initialt var gratis och som inte
skulle innebära några förpliktelser annat än att bidra med viss data. Åtta kommuner ansåg
att projektet lät tillräckligt intressant för att delta i och bistå med information och data,
däribland Orust som egentligen inte tillhörde målgruppen, då kommunen inte ingick i GR.
Man hade dock hört om TOJ och tyckt att projektet skulle passa kommunen, som bedriver
ett aktivt jämställdhetsarbete, och undrat om de fick medverka, vilket de naturligtvis fick.
Under byggandet av TOJ har projektets medarbetare haft kontinuerlig och stundtals
tät kontakt med olika delar av kommunerna, framförallt med kontaktpersonerna, som har
bistått med uppgifter och kontakter inom förvaltningarna. I vissa perioder har kontakten
varit tätare, exempelvis när uppgifter om kommunförvaltningens chefer har efterfrågats,
eller när kartläggningen av kommunernas utbetalning av föreningsbidrag har pågått.
Det etablerades även en styrgrupp/referensgrupp innehållande nyckelpersoner med
jämställdhetskompetens i region och län. Styrgruppens medverkan i och inverkan på projektets utformning var störst i början då det fanns ett stort behov av hjälp med att styra TOJ
i rätt riktning. När kursens koordinater succesivt klarnade minskade behovet och träffarna
glesnade.

Källor och material
Framtagandet av statistik har baserats i två huvudsakliga faktorer; kön och kommun.
Dessa faktorer måste samvariera för att skapa rätt underlag för kartläggningen. Så är dock
sällan fallet i den statistik som idag finns samlad, vilket har begränsat tillgången på data.
Mycket statistik återfinns enbart på nationell nivå och en hel del statistik har därför i konsekvensens namn inte tagits med. Tidsanvändningsundersökningen i jämställdhetsmål 3
är projektets enda exempel på undantag. Här behövdes mer data och statistiken baserad
på tidsanvändningsundersökningen illustrerade tydligt könsuppdelningen vad gäller hemmets obetalda arbete. Övervägande del av statistikmaterialet har hämtats från SCB. Vidare
har data köpts in från Bolagsverket (som underlag för privat sektor) och samlats in från
respektive kommun (som underlag för kommunal sektor) som komplement till statistiken
från SCB. Se bilaga ”Källor och avgränsningar” för mer information.

Slutrapport: Tillgänglighet och Jämställdhet, TOJ

15

Webbutvecklingen och visualiserandet
av statistiken
Digitaliseringen, webbutvecklingen och byggandet av hemsidan har gjorts av ett mediaföretag i Skövde som Winnet Västra Götaland arbetat med vid ett flertal tillfällen. Samarbetet började med samtal när projektet låg i sin linda för att undersöka möjligheter och
begränsningar. De initiala planerna var, som tidigare beskrivet, omfattande på alla sätt
och vis. Man trodde dock att det var möjligt att utifrån Googles kartsystem ta befintliga
adresser och knyta könsmässig statistik till dessa. När dessa planer föll på orimligheten
att samla in så detaljerad och genomgripande statistik tvingades man bygga strukturen för
databasen för hand, vilket blev ett gigantiskt arbete. Arbetets omfattning samt underskattande av arbetets mängd och svårighet från webbutvecklarens sida ledde till att deadlinen
fick flyttas fram gång efter annan. Vad som var tänkt att stå klart i mitten av september, en
prototyp av jämställdhetskartan, var inte klart förrän i slutet av november.
Arbetet började med att webbutvecklare fick skapa struktur och utseende på de exceltabeller som skulle ligga till grund för hemsidans databas. De data och den statistik som
projektledaren sedan samlade in var ofta tvungen att göras om för att passa modelltabellerna. Detta visade sig vara ett tidskonsumerande arbete. Tabellerna kategoriserades och
sorterades i olika mappar. För att webutvecklaren skulle förstå var och i vilken ordning
statistiken skulle placeras gjordes flödescheman som kompletterades med instruktioner i
text och verbalt. På grund av statistikens enorma omfattning har denna uppbyggnad bitvis
gått trögt och mycket tid har gått till att korrigera fel i siffror och grafik.
Förseningar och svårigheter till trots, den grundvariant som idag finns representerad
på www.jamstalldhetskartan.se är dock alla inblandade nöjda med. Statistiken visas på
ett lättförståeligt vis med tydliga och konsekventa symboler som ändrar storlek beroende
på inbördes fördelning. Att göra statistiken lättillgänglig och pedagogisk har varit ett av
projektets styrande perspektiv jämte helhetsambitionen och tillgänglighetsperspektivet.
Statistiksamlingar består ofta av svårtillgängliga omfattande sjok av siffror placerade i
vertikala rader och horisontella kolumner. Många har svårt att ta till sig statistik presenterat på detta sätt. TOJ vill därför utgöra ett mer lättillgängligt alternativ där personer som
normalt tappar uppmärksamheten så fort en tabell eller ett diagram dyker upp, kan behålla
fokus och hitta intressanta samband. På så sätt hoppas vi nå ut till fler personer samt till
personer som normalt kanske inte är så intresserade av frågor rörande jämställdhet.
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Spridning och presentationer

Ett viktigt element i projektet har varit spridningen av resultat och presentationen av den
insamlade statistiken med en relevant analys. Det är centralt för TOJ att offentliggöra den
bild av jämställdhet som det sammanställda materialet ger, att verktyget är tillgängligt för
kommunernas invånare och kan användas utifrån en demokratisk utgångspunkt av många
olika aktörer.

Presentationer i kommunerna
Under hösten 2012 har vi åkt ut på en ”presentationsturné” och besökt de olika samarbetskommunerna för att sprida projektets resultat och utvecklingspotential samt för att diskutera framtida samarbetsmöjligheter. I varje kommun har vi haft en kontaktperson som i
samband med dessa möten sammanställt en grupp bestående av kommunala politiker och
tjänstemän inom olika områden såsom folkhälsa, kultur och fritid, näringsliv, transport
och samhällsbyggnad mfl. I samband med dessa möten har TOJ erbjudit ett licensavtal
som kommunerna kan välja att teckna för att stödja projektets fortsatta utveckling. I licensavtalet ingår kontinuerlig uppdatering av aktuell statistik, utveckling av hemsidans
funktioner (såsom pedagogisk presentation och de interaktiva delarna) samt insamling av
ny data och genomförande av undersökningar efter kommunernas behov och intresse. I licensen ingår även analys och förslag på framtida åtgärder och lösningar så att kommunen
på ett bättre sätt kan tillgodoses utifrån TOJs potential som planeringsunderlag för en mer
jämställd stadsplanering.

Medborgarsamtal
Vi har även bjudit in till medborgarsamtal i de kommuner som samarbetat med TOJ för
att informera invånarna och för att få feedback på verktyget. Inbjudningar har skickats
ut till nyckelaktörer från näringslivet, ideella organisationer, studieförbund, idrottsföreningar, kvinnliga nätverk, fackliga organisationer mfl i respektive kommun. Givetvis är
även kommunernas tjänstemän och politiker inbjudna till medborgarsamtalen. I ett flertal kommuner har dessa samtal planerats och genomförts tillsammans med kommunens
anställda. I andra fall har TOJ organiserat samtalen mer självständigt men i dialog med
kommunen. Många av besökarna vid dessa samtal har uttryckt intresse för hemsidan och

Könsfördelning
Invånare totalt
12487

50%
6193 st

50%
6294 st
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de analyser av statistiken som presenterats liksom för de interaktiva funktionerna som
kopplar samman tillgänglighet och jämställdhet med den fysiska miljön: trygghetskartan
och resvanekartan.

Konferenser och annan spridning
Projektet har under hösten 2012 presenterats i samband med ett flertal konferenser: ”Hållbar Tillväxt – med jämställdhet som motor” anordnat av Winnet Västra Götaland och Göteborg Artist Center på Radisson Blu Hotel i Göteborg den 13 september, RKG Fysisk
planering, tillgänglighet och regional tillväxt anordnat av Tillväxtverket på Scandic Sergel
Plaza i Stockholm den 19 september 2012, Kunskapskonferens anordnat av Tillväxtverket på Elite Palace Hotel i Stockholm den 8-9 november och Spridningskonferensen på
svenska Mässan den 27-28 november 2012. TOJ och jämställdhetskartan har även presenterats i samband med ett flertal seminarier och mingelkvällar för relevanta nätverk såsom
Länsstyrelsens kommunnätverk och Entreprenörs- och Ledarskapsdagen för kvinnor.
Vidare har TOJ i samband med lanseringsdatumet den 27 november skickat ut pressrelease till ett flertal tidningar och kommuner bland annat Göteborgs Fria Tidning samt
skapat en egen sida på det sociala mediet Facebook.

Företagstyper
Enskild firma

Företagare i eget AB

153

86

24%
111 st

18

76%
343 st

17%
34 st

83%
165 st
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Slutsatser och framtida
utvecklingsmöjligheter
Den samlade statistiken som ryms inom Jämställdhetskartan visar på tydliga övergripande
mönster. Statistiken pekar på fortsatt traditionell uppdelning mellan könen och tydliga
skillnader mellan kvinnor och män vad gäller ekonomi, representation och inflytande,
våld och obetalt hemarbete.
I samtliga kommuner kvarstår klyftan mellan kvinnor och män vad gäller förvärvsinkomst. Arbetsmarknaden är könssegregerad med en kvinnodominerad offentlig sektor och
mansdominans inom bygg, energi och miljö, transport och verkstadsindustri. Även vad det
gäller det egna företagandet ser vi skillnader då kvinnor i lägre utsträckning än män driver
enskild firma. Ännu större skillnader finns vad gäller eget AB där kvinnor knappt kommer
upp i 20 %.
Utbildningssystemet följer samma mönster av könssegregering: främst unga kvinnor
utbildar sig inom vård och omsorg, främst unga män inom bygg, energi och miljö, transport och verkstadsindustri. Vi ser även att kvinnor generellt har högre utbildning men
lägre lön.
Till skillnad från den offentliga sektorn som är relativt jämställd vad gäller representation på högre nivå, finns en markant skevhet mellan könen vad gäller näringslivet i de
kommuner vi tittat på. Statistiken visar på mansdominerade styrelser i näringslivet, där
såväl ledamöter, ordföranden och VD oftast är män, mellan 80 och 90 %.
Tidigare studier visar att i de samråds- och stadsplaneringsprocesser som fattar beslut
och formar staden bjuds ofta mansdominerade aktörer in, såsom transportsektorn, byggoch hamn samt trafik- och vägmyndigheter. Statistiken för de åtta kommuner som vi har
undersökt visar att de förvaltningsområden som rör stadsplanering och samhällsbyggnad
ofta är mansdominerade: Det är fler män än kvinnor som är chefer i förvaltningen och den
högsta chefen är ofta man.
Vi kan även se en fortsatt skev fördelning mellan könen vad gäller uttag av föräldrapenning, där kvinnor använder föräldraförsäkringen och är hemma med sjukt barn i större
utsträckning än män i samtliga kommuner.
Databasen pekar även på en relevant koppling mellan våldsstatistiken, tidigare forskning kring otrygghet i det offentliga rummet och genus (det vill säga det socialt konstruerade könet). Det är viktigt att få svar på frågan varför män slåss och att fortsätta arbeta vidare med de nationella jämställdhetsmålen. TOJ och jämställdhetskartan lyfter fram dessa
nationella mål och konkretiserar på lokal nivå.
Framöver hoppas vi kunna vidareutveckla de interaktiva funktionerna, då vi ser en viktig potential i detta:
• Den befintliga statistiken på nationell och regional nivå pekar på att trygghet är en
”kvinnofråga” i det avseende att kvinnor upplever större otrygghet, vilket begränsar deras tillgänglighet till det offentliga rummet. Vi har sett att kvinnor generellt exkluderas
från samråds- och stadsplaneringsprocesser. Genom trygghetskartan lyfts frågan om
trygghet i staden upp på bordet på kommunal nivå. Kommuninvånarna (oavsett kön)
ges ökade möjligheter till delaktighet och inflytande över stadsplaneringsprocessen.
Trygghetskartan kan därmed utgöra en kanal som ger röst åt en underrepresenterad
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grupp i stadsplaneringssammanhang. Samtidigt stänger den inte dörrar för någon utan
alla sociala grupper (inklusive män givetvis) kan enkelt gå in och markera platser som
de upplever som otrygga i sin kommun.
• Resvanekartan liksom trygghetskartan kan fylla viktiga gap i statistiken då den typen
av könsbaserad data ofta saknas på kommunal nivå. Denna funktion kan bidra med unik
och färsk statistik som i kombination med den analys som TOJ erbjuder kommunerna
kan utgöra ett gediget underlag för en mer jämställd stadsplanering.
Kommunerna erbjuds var och en att teckna ett licensavtal som gäller under ett års tid.
För TOJs del innebär avtalet att hålla statistiken uppdaterad, utveckla användarvänligheten och de interaktiva delarna samt ge stöd i form av analys, information och utbildning
vid behov. Vår förhoppning är att de åtta kommunerna som hittills medverkat ska teckna
licensavtal och vara föregångskommuner. Ambitionen är att projektet ska expandera så
att det så småningom ska innefatta samtliga kommuner i Västra Götalandsregionen. Jämställdhetskartan har väckt stort intresse på många håll, såväl inom regionen som i andra
delar av landet.

Byggverksamhet
Anställda

Egna företagare

Anställda i eget AB

153

86

40

3%
5 st

1%
1 st

99%
85 st

0%
0 st

100%
40 st

Förgymnasial
utbildning

Gymnasial utbildning

Eftergymnasial
utbildning

87

172

16

1%
1 st

20

97%
148 st

99%
86 st

2%
4 st

99%
168 st

6%
1 st

94%
17 st
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Bilagor

BILAGA 1
Källor och avgränsningar
Detta projekt har ända sedan starten handlat om att presentera information om jämställdhet
med kommunen som geografisk enhet. I framtagandet av statistik har därför två faktorer
varit tvungna att samvariera för att skapa rätt underlag för kartläggningen; kön och kommun. Så är dock sällan fallet i den statistik som idag finns samlad, vilket har begränsat tillgången på data. Mycket statistik återfinns enbart på nationell nivå, ofta beroende på sättet
som den är inhämtad, exempelvis via urvalsundersökningar. En hel del statistik har därför i
konsekvensens namn inte tagits med. Tidsanvändningsundersökningen i jämställdhetsmål
tre är projektets enda exempel på undantag. Här behövdes mer data och statistiken baserad
på tidsanvändningsundersökningen illustrerade tydligt hemmets obetalda arbete.
Uppdelningen på tre sektorer innebar ytterligare svårigheter då tillgänglig data sällan
kartläggs utifrån sektorer. Bristen på statistik var tydligast i den Ideella sektorn där vi
tvingades genomföra en egen kartläggning via enkäter till föreningar för att kunna skapa
en jämförande bild.
Avgränsningarna har försvårat projektet och gör det svårt att belysa alla aspekter av
jämställdhet. Samtidigt är begränsningarna det som gör sammanställningen intressant och
unik. Övervägande del av materialet har inhämtats från SCB.

Privat sektor
Det är främst tre källor som använts för att kartlägga den privata sektorn:
• data inköpt från Bolagsverket
• SCB:s RAMS (grov näringsgrensindelning utefter kön och utbildning)
• SCB:s kommunfakta.
Företagsledning
Kartläggningen av aktiebolagsstyrelser på kommunalnivå köptes in från Bolagsverket för
år 2012. Från dessa filer har vi skapat en övergripande bild över styrelsernas könssammansättning på kommunnivå. Vi visar även ordförandeposten och verkställande direktörsposten utefter kön. Samtliga är registrerade aktiebolag i valda kommuner fram tills den 31
januari 2012.
Företagstyp
Denna del har hämtats från SCB:s Kommunfakta och visar kvinnor och mäns företagande
(egna företagare, företagare i eget AB och antal anställda) i relation till antalet anställda.
• 2012 SCB Kommunfakta- statistiskfaktablad: Öckerö, Lerum, Partille, Stenungsund,
Mölndal, Alingsås.
• 2010 SCB Kommunfakta - statistikfaktablad: Orust
• 2008 SCB Kommunfakta - statistikfaktablad: Kungälv
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Bransch
Branschsektionen visar en grov indelning av näringslivet i en kommun. Denna del har
hämtats från SCB RAMS (Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik). Uppdelningen visar
män och kvinnor samt näringsgren i kombination med utbildning, och är även denna uppdelad på kön.
Ytterligare tabeller beställdes av SCB, så kallade FTG21 tabeller, som visade på
bransch, utbildning och företagstyp. Inköp av statistiken gjordes den 28 november 2011.

Kommunal sektor
Materialet för att kartlägga den kommunala sektorn har hämtats främst från kommunerna.
I vår kartläggning har vi att dela in den kommunala sektorn i två underområden. Den ena,
som vi kallar ”Politiker”, kartlägger kommunernas politiska organisation utefter politiskt
uppdrag och kön. Vi visar kommunfullmäktiges ledamöter och ordförandeposten, kommunstyrelsens ledamöter och ordförandeposten, nämnderna och ordförandeposten. Åren
för denna kartläggning är valåren, d.v.s. 2006 och 2010. Detta har varit ett pågående arbete
sedan november 2011- juni 2012.
Politik
Data har här samlats antingen direkt från kommunen eller via Statistikboken ”om kvinnor
och män i Västra Götaland”.
Förvaltning
Statistiken som belyser tjänstemän på chefsnivåer har inhämtats främst från kommunernas
personalavdelning. Vi bad om att få könsuppdelad information om förvaltningschefer, avdelningschefer, verksamhetschefer och enhetschefer. Ursprungligen var tanken att sortera
personerna utefter dessa chefsnivåer, men vi insåg snart att kommunernas organisation
såg väldigt olika ut, framförallt beroende på kommunens storlek. Cheferna i förvaltningen
sorteras därför in i någon av de två kategorierna; ”förvaltningschef ”och övriga ”chefer i
förvaltningen”.
Kartläggningen av arbetare och tjänstemän är inhämtad från kommunernas personalavdelning. Vi utgick från en Arbetsidentifikation (AID) som kommunerna använder sig av
för att kartlägga lönen. Uppgifterna inhämtades under 2011 och 2012 från personalavdelningen.

Ideella sektorn
Se bilaga om undersökning av föreningslivet.

Jämställdhetsmålen
I februari 2012 lanserade Statistiska Centralbyrån (SCB) en jämställdhetsportal som visade indikatorer för att mäta de nationella jämställdhetspolitiska målen. TOJ såg tidigt en
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vinst i att applicera de nationella jämställdhetsmålen på kommunerna (som geografisk
enhet) för att hitta sätt att mäta och jämföra jämställdheten dem emellan. För många indikatorer finns dock endast data på nationell nivå. Vi har valt ut de indikatorer som fanns
dokumenterade på kommunal nivå och som bäst kunde belysa det jämställdhetsmål som
det syftade till. Vi ser vårt urval av indikatorer som en start för fortsatt och mer utvecklad
dokumentation på kommunnivå. SCB jämställdhetsportal hittar du via denna länk: http://
www.scb.se/Pages/List____334570.aspx
Vi har främst använt oss av följande material:
• Om kvinnor och män i Västra Götalands län – statistikbok 2012, produktion av SCB,
Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Västra Götalandsregionen.
• SCB Kommunfakta, den senaste upplagan finns på SCBs hemsida, www.scb.se.
• SCB Registerbaserad Arbetsmarknadsstatistik, som återfinns på www.scb.se.
• Inköpta filer från Bolagsverket - mätning fram tills 31 januari 2012.
• Uttag från egen databas vad gäller styrelserepresenationen i föreningslivet.
• Information från kommunernas personalavdelning.

Jämställdhetspolitiskt mål 1
Indikator: Representation av föreningslivet
• uttag av egen insamlad data från enkätundersökningen (se kapitel om kartläggning av
den ideella sektorn).
Indikator: Representation i näringslivet
• representation i aktiebolagsstyrelser, Bolagetsverkets hemsida
• representation i kommunala bolag, bolagens hemsidor
Indikator: Representation i politiken
• information som har inhämtats från kommunera via mail, deras hemsida eller från statistikboken ” om kvinnor och män i Västra Götaland” 2010 och 2012

Jämställdhetspolitiskt mål 2
Indikator: Förvärvsarbete
Förvärvsarbete, SCB, Registerbaserad Arbetsmarknadsstatistik
Förvärvsarbete efter sektor, Kommunfakta SCB, den senaste
Egna företagare, Om kvinnor och män i Västra Götaland län.
Arbetssökande, Om kvinnor och män i Västra Götaland län.
Pendling till arbete, Om kvinnor och män i Västra Götaland län.
Yrken, Om kvinnor och män i Västra Götaland län.
Indikator: Inkomst
Sammanräknad förvärvsinkomst, Om kvinnor och män i Västra Götaland län 2012.
Disponibel inkomst för familjer, Om kvinnor och män i Västra Götaland län 2012.
Hushåll med ekonomiskt bistånd, Om kvinnor och män i Västra Götaland län 2012.
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Pensionssparande, Om kvinnor och män i Västra Götaland län 2012.
Indikator: Utbildning
Befolkningens utbildningsnivå, Om kvinnor och män i Västra Götalands län (SCB).

Jämställdhetspolitiskt mål 3
Indikator: Omsorg om barnen
Användning av föräldraförsäkringen, Om kvinnor och män i Västra Götalands län, 2012
(SCB)
Indikator: Obetalt arbete
Tid för obetalt arbete för personer 20-64 år efter aktivitet 2010/11, Tidsanvändningsundersökningen (TAU), www.scb.se
Genomsnittlig tidsanvändning för personer i åldern 20-64 år under ett vanligt vardagsdygn, Tidsanvändningsundersökningen(TAU), www.scb.se
Här har vi, som enda undantag från regeln, valt att ta in statistik som inte är baserad på ett
kommunalt urval, utan på ett nationellt. Vi vill ha något ytterligare som kan belysa skillnader i det obetalda hemarbetet, och denna tidsandanvändningsundersökning visar detta
på ett tydligt sätt.

Jämställdhetspolitiskt mål 4
Indikator: Anmälda brott
Denna statistik har plockats från Brottsförebyggande rådets hemsida:
www.bra.se/bra/brott--statistik/statistik/anmalda-brott.html
Statistiken över anmälda brott är omfattande och detaljerad. Urvalet har här framförallt
baserats på statiskens relevans ur ett jämställdhetsperspektiv och i de flesta fall är brottet direkt könsrelaterat. Vidare har många typer av brott valts bort då de inte har begåtts i
någon av våra kommuner.
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BILAGA 2
Undersökning av föreningslivet i åtta kommuner
Introduktion
En del i projektet Tillgänglighet och Jämställdhet (TOJ) syftar till att kartlägga jämställdheten inom den ideella sektorn. Syftet med kartläggningen är att synliggöra hur kommunala föreningsbidrag fördelas mellan kvinnor och män i respektive kommun. Vi avser
även att presentera resultat över representationen i de föreningar som inte får kommunala
föreningsbidrag för sin verksamhet. Vi vill försöka se likheter och skillnader mellan de
föreningar som får och inte får bidrag utifrån ett genusperspektiv.
Befintlig statistik över denna sektor på kommunnivå utifrån ett genusperspektiv är i
allra högsta grad bristfällig. Trots att kommunerna har i uppdrag att jämställdhetssäkra
sin verksamhet samlas i många fall inte uppgifter in om könsfördelningen inom föreningar som mottar kommunala bidrag. Vi har också sett att kommunen ibland efterfrågar
uppgifter i sina ansöknings- och återrapporteringshandlingar men vi har inte hittat något
exempel på att jämställdhetsanalyser görs av kommunen, den insamlade statistiken används alltså inte. Därför beslutade projektet att skapa en egen databas baserad på en enkätundersökning som vi själva skulle genomföra. Denna rapport presenterar arbetet med
undersökningen, vilka svårigheter vi mött och vilka allmänna slutsatser som vi kan dra av
resultatet. Resultatet av undersökningen kommer att visuliseras på hemsidan tillsammans
med övriga delar av projektet.

Definition av den ideella sektorn
Vi tar vår utgångspunkt i definitionen av den ideella sektorn. Enligt en SOU från 1993
från Socialtjänstkommittén (SOU 1993:83), som har varit ledande i andra studier vad gäller definitionen av den ideella sektorn, definieras frivilligorganisationer inom den ideella
sektorn som:
•
•
•
•
•

har bildats utifrån gemensamma idéer eller intresse
har en viss offentlig karaktär och någon slags organisatorisk form
kan bildas och upplösas utan beslut från myndighet
bygger på frivillig anslutning och ett personligt medlemskap i någon form
inte syftar till privat ekonomisk vinst

Organisationerna är frivilliga genom att de, utan uppmaning från myndighet, engagerar
sig praktiskt i olika sociala samhällsområden. De är också frivilliga eftersom de medlemmar som vänder sig till dessa organisationer väljer att delta i de verksamheter som organisationen anordnar.
De kommuner som är aktuella för kartläggningen av den ideella sektorn är de kommuner som valt att medverka i TOJ. Dessa kommuner är: Öckerö, Mölndal, Orust, Partille,
Alingsås, Stenungsund, Kungälv och Lerum.
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Avgränsningar för målgruppen: Vi kommer att avgränsa materialet till att undersöka de
föreningar som finns listade på kommunernas hemsida våren 2012, och vi avser fråga om
statistik gällande året 2011. Vi exkluderar de organisationer som definieras som riksförbund samt studieförbund.

Vad vill vi undersöka?
Vår avsikt är att fråga efter statistik över representationen av kvinnor och män, barn och
ungdom, vuxna samt pensionärer på olika positioner i föreningen under 2011 samt vid
årsskiftet 2011/12. Se hela enkäten i bilaga 2. De positioner vi har identifierat är;
• styrelse i form av ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör, samt totala antalet ledamöter respektive suppleanter.
• anställda i form av verksamhetsledare och anställda, vi frågade också efter om man var
avlönad ordinärt el med lönebidrag.
• funktionärer i form av verksamhetsledare, ledare/tränare, service och administration
• medlemmar
• mottagare/brukare
Vi ställer också frågor om föreningens ekonomi och eventuella medlemsavgifter. Vad gäller de kommunala bidragen så har vi valt att formulera öppna frågor för dem, med tio rader
där föreningen själv fått skriva namn på bidragstyp och summa. Detta för att kommunerna
har en mängd olika bidragsformer så som verksamhetsbidrag, aktivitetsstöd, anläggningsstöd, investeringsstöd, ledarskapsutbildningsstöd som bara ett fåtal av alla former (se lista
över identifierade typer av bidragsbenämningar i bilaga 3). Därutöver får många föreningar subventioner när de exempelvis hyr kommunala lokaler, dessa subventioner finns
vanligtvis inte beräknade per förening hos kommunen (se bland andra Botkyrka för exempel på där subventionsberäkningar genomförts).
Enkätfrågorna behandlades av styrgruppen för TOJ i mars/april. När enkäten designats
klart skickades den till en pilotgrupp av olika typer av föreningar i Öckerö kommun. Bra
feedback kom in, men inga stora korrigeringar behövde göras.

Undersökningens metod
För att få reda på de statistiska uppgifterna valde vi att försöka samla in dem genom en
webbenkät. Fördelarna med webbenkät är många, de flesta använder e-post kontinuerligt,
respondenten kan svara när det passar den, den kan också lämna delsvar och fortsätta i
ett senare skede. För insamlaren besparar webbenkäten mycket arbete genom att svaren
registreras direkt i en databas, muntliga och skriftliga enkäter måste registreras manuellt.

Tillvägagångssätt för enkätutskick till föreningslivet
Insamling av e-postadresserna till föreningarna i respektive kommun gjordes via kommunernas hemsida. Vi avgränsade antalet e-post-adresser till dem som visas på kommunernas hemsida.
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I praktiken gav denna avgränsning upphov till problem. De föreningar som var listade
på kommunernas hemsida överensstämde inte helt med de föreningar som fått kommunala bidrag, utan bestod delvis av dem som fått kommunala bidrag och delvis av ickebidragsbeviljade. Adresslistorna var således varken heltäckande för bidragsbeviljade eller
för föreningslivet i sin helhet.
I ett senare skede av arbetet valde vi därför att begära in bidragsmottagare och belopp
för respektive typ av bidrag från kommunernas register, varpå vi upptäckte att många
föreningar som hade fått kommunalt bidrag inte stod med på föreningsförteckningarna på
kommunernas hemsida. I huvudsak handlar det om att kommunerna inte för uppdaterade
register över bidragsmottagare på sina hemsidor, till viss del har föreningar fallit bort för
att de inte har någon e-postadress. Flera föreningar som fått kommunala bidrag är således
inte med i denna studie på grund av att vi inte hade tillräckligt med resurser för att göra ett
nytt enkätutskick i det sena skedet i processen.
När vi väl hade sammanställt alla e-postlistor till de aktuella kommunerna för kartläggningen påbörjades ett massutskick av ett aviseringsbrev som annonserade att inom
kort kommer en webbenkät att skickas och vad syftet var med enkäten. Aviseringsbrevet
bifogas i bilaga 1.
Utskicket av enkäten blev något försenat och skickades ut, kommunvis, i början av
vecka 19. Respondenterna fick fram till måndagen den 20 maj 2012 på sig att svara.
E-post-adresserna som finns i vår databas har uppdaterats på följande sätt: När aviseringsbreven skickades ut fick vi även en uppdatering av vilka e-poster som var ogiltiga eller
som inte fungerade. De e-postadresser som följdes av meddelande om ”Olevererbart” eller
”Det gick inte att leverera meddelandet till följande personer eller distributionslistor” uppdaterades genom att söka efter föreningen på hemsidor och den aktuella e-post-adressen
skrevs in i den nya kontaktlista och nya aviseringsbrev skickades ut. Föreningar vars epost inte kunde uppdateras, utgick ur studien.
Vi fick även en del samtal och mail från föreningarna och vi svarade löpande på frågor
eller oklarheter.
Två påminnelser skickades ut till dem som inte alls svarat på enkäten. En påminnelse
skickades till dem som delvis svarat på enkäten, med en uppmaning om att de skulle komplettera sina svar i allra möjligaste mån.

Svårigheter med undersökningen
Flera svårigheter har gjort att resultatet av undersökningen ej är heltäckande. Föreningarna för generellt ingen användbar statistik över de frågor vi ville ha svar på, så som funktionärer, medlemmar och brukare/deltagare. På grund av att föreningarnas verksamhetskaraktärer också skiljer sig åt mycket har det varit en större utmaning än väntat att formulera
enkätfrågor som passar för alla typer av föreningar. Vissa föreningar har därför inte svarat
på alla frågor och vi har inte fått in de uppgifter som vi önskat kartlägga. Respondenterna
har även i flera fall hänvisat till att de inte haft alla uppgifter till hands, exempelvis då kassören har varit bortrest, och därför inte kunnat svara på alla frågor. Kanske borde de fått
ytterligare längre svarstid för att hinna kommunicera med kollegor om vissa uppgifter.
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Svarsfrekvenser
Vi delar upp föreningarna i en grupp med kommunala bidrag och en utan kommunalt
bidrag som gäller för 2011.
Tabell 1 Svarsfrekvens för föreningar med kommunalt bidrag
Kommun

Antal föreningar med
kommunalt bidrag

Antal svar från
gruppen

Svarsfrekvens

Alingsås

104

39

38%

Kungälv

132

45

34%

81

29

36%

115

38

33%

Orust

66

19

29%

Partille

65

23

35%

Stenungsund

92

31

34%

Öckerö

39

12

31%

Lerum
Mölndal

Svarsfrekvensen ligger på som mest 38 procent, i Alingsås, och som minst 29 procent i
Orust.
Tabell 2 Svarsfrekvens i kronor av det kommunala bidragen
Kommun

Totalt kommunalt
bidrag

Föreningarna som
Svarsfrekvens i
svarat har samman- kronor räknat
lagt i bidrag

Alingsås

4 794 258 kr

2 661 159 kr

56%

Kungälv

6 430 246 kr

3 210 794 kr

50%

Lerum

3 303 087 kr

1 479 013 kr

45%

Mölndal

7 141 340 kr

3 353 919 kr

47%

Orust

1 025 977 kr

356 527 kr

35%

Partille

3 827 391 kr

1 488 298 kr

39%

Stenungsund

2 741 246 kr

1 627 288 kr

59%

Öckerö

1 022 170 kr

356 632 kr

35%

Sammantaget har varje kommun en högre svarsfrekvens per krona i jämförelse med per
förening. Det betyder att de större bidragsmottagarna i högre grad än de mindre bidragsmottagarna har svarat.
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Tabell 3 Svarsfrekvens för föreningar utan kommunalt bidrag
Kommun

Antal identifierade
föreningar utan kommunalt bidrag

Antal svar från
gruppen

Svarsfrekvens

Alingsås

159

45

28%

Kungälv

179

17

9%

Lerum

86

32

37%

Mölndal

84

19

23%

Orust

86

26

30%

Partille

36

7

19%

Stenungsund

41

24

59%

Öckerö

36

8

22%

Den högsta svarsfrekvensen kommer från Stenungsund, 59 procent, och den lägsta från
Kungälv med nio procent. Dock gäller för denna grupp att vi inte säkert kan säga att
de identifierade föreningarna är samtliga föreningar i vår avsedda målgrupp i respektive
kommun.

Kategorisering av föreningarna
Kommunerna kategoriserar föreningarna i ett flertal kategorier, så som idrott, kultur, pensionärsförening, religiösa föreningar, etc. Vårt underlag har dock tyvärr blivit för litet för
att dela upp föreningarna i dessa kategorier inom en enskild kommun, trots att vi vet från
andra studier att kategorierna är starkt könssegregerade på olika sätt.

Slutsatser
En slutsats som bekräftas från andra studier är avsaknaden av statistik, både hos föreningarna som hos kommunernas förvaltningar. Många föreningar har i sina kommentarer
ställt sig frågande till att det skulle finnas ojämställdhet i deras förening eller inom deras
verksamhetsområde. På våra frågor om vilka föreningen har som mottagare och medlemmar svarar man ofta att man ”vänder sig till alla”. Man problematiserar eller redogör inte
alls för om man i föreningen verkligen har säkerställt att ”alla” känner sig välkomna. En
annan fråga som uppstått under arbetets gång är hur kommunerna egentligen arbetar med
jämställdhetsintegrering och säkring av jämställdhetsmålen på de förvaltningar som fördelar bidrag. I våra bidragsförfrågningar har vi informerat om syftet med datainsamlingen
och ingen kommun har reagerat och gett oss något eget underlag för jämställdhetsanalyser. En analys som borde göras är därför hur dessa förvaltningar har konkretiserat de mål
om jämställdhet som de lyder under i exempelvis bidragsregler och hur de följer upp och
analyserar jämställdhetsmålen och arbetar för att säkerställa att just deras föreningsbidrag
inte bidrar till jämställdhet.
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BILAGA 3
Aviseringsbrev
”Inom ramen för en jämställdhetskartläggning av föreningarna kommer vi vecka 18 skicka
ut en enkät via e-post. Vi ber er att svara på enkäten så utförligt som möjligt. Svaren från
enkätundersökningen kommer att ligga till grund för en analys av föreningslivet ur ett
jämställdhetsperspektiv. Kommun ser fram emot att del av resultaten av analysen när den
är klar.
Om föreningen inte kan svara på enkäten via e-post kan vi göra den via telefon. Är det
något ni undrar över eller vill ha mer information, så är ni välkomna att kontakta oss!
Vi ber er att svara senast söndagen den 20 maj 2012.”

BILAGA 4
Enkät till ideella sektorn
Välkommen till denna enkät som syftar till att kartlägga föreningslivet i er kommun ur ett
jämställdhetsperspektiv. Vi är mycket tacksamma för att ni tar er tid att svara på frågorna,
ni bidrar till ett viktigt utvecklingsarbete för att ge kvinnor och män likvärdiga villkor i
samhället.
Om ni önskar kontakta oss, vänligen hör av er via
e-post: roxana.ortiz@resurscentra.se
telefon: 031-29 64 30
Tack på förhand för ert bidrag,
vänliga hälsningar
Regionalt ResursCentra för jämställd tillväxt och utveckling i Västra Götaland, finansierat
av Tillväxtverket, i samarbete med statistiker Anna Klerby
Ps. är det någon fråga som ni inte tycker att ni kan svara på får ni så klart gå vidare till
nästa. Men skriv gärna en förklaring el kommentar i de kommentarsfält som finns, så att
vi får veta varför ni inte kunna besvara frågan. Tack!
1. Hur såg styrelsens sammansättning ut årsskiftet 2011/12?
Kvinna

Man

Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare

Kommentar:
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2. Vilket var det totala antalet ledamöter (inkl. ordf. vice ordf. kassör och sekreterare) respektive suppleanter i styrelsen, vid årsskiftet 2011/12? (Ange antal)
Kvinnor Män
Ledamöter
Suppleanter

Kommentar:
3. Har föreningen haft anställda eller arvoderade för arbetsinsatser under 2011:

Ja / Nej (gå vidare till fråga 5)
4. Om föreningen har haft anställda/arvoderade under 2011, ange antalet kvinnor
och män oavsett anställningens omfattning i tid under året. (Ange antal)
Kvinnor

Män

Verksamhetsledare, ordinärt avlönad
Verksamhetsledare, avlönad helt/delvis mha. särskilda bidrag, ex. lönebidrag, el. dyl.
Anställda/arvoderade, avlönad helt/delvis mha. särskilda bidrag, ex. lönebidrag, el. dyl.

Kommentar:
5. Har föreningen haft ideellt arbetande/volontärer under 2011 (räkna ej med styrelsen):

Ja / Nej (gå vidare till fråga 10)
6. Om föreningen haft ideellt arbetande kvinnor och män under 2011 (obs! räkna ej
med styrelsen) ange antalet engagerade personer för de olika funktionerna, oavsett
omfattning i tid (om en och samma person varit delaktig i olika uppgifter får ni ”dubbelräkna” personen för respektive uppgift). (Ange antal)
Kvinnor

Män

Verksamhetsledare, dvs. högst ansvarig
Ledare/tränare, ansvariga för olika grupper el verksamhetsdelar
Service, ex. skjutsar till match, säljer biljetter el. fika, etc.
Administration

Kommentar:
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7. Uppskatta hur många ideella arbetstimmar era engagerade utfört i föreningen
under 2011.

Antal timmar:
8. Om möjligt, dela upp timmarna från föregående fråga mellan grupperna kvinnor
och män (alla åldrar) och ange i procentuell andel:
%
Kvinnor
Män
9. Kommentar till ert ideella arbete:
10. Har föreningen medlemmar?

Ja / Nej (gå vidare till nästa sida i enkäten)
11. Vilka åldersgränser tillämpar föreningen i så fall för medlemmar?
Ålder
Barn
Ungdom
Vuxen
Pensionär
12. Om föreningen har medlemmar, hur fördelades medlemskåren i antal utifrån
ålder och kön vid årsskiftet 2011/12?
Antal
Flickor
Pojkar
Kvinnor
Män
Kvinnor (Pensionär)
Män (Pensionär)

13. Kommentar till frågorna om medlemmar:
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14. Har föreningen mottagare/brukare/publik som inte är aktiva medlemmar, ex publik på föreställningar?

Ja / Nej (gå vidare till fråga 18)
15. Vilka åldersgränser tillämpar föreningen i så fall för dokumentation av denna
grupp?
Ålder
Barn
Ungdom
Vuxen
Pensionär

16. Hur fördelades denna grupp under 2011 utifrån ålder och kön, ange om möjligt i
antal personer? (Eller uppskatta fördelningen, men berätta gärna i kommentarsfältet om ni skattat antalet)
Antal
Flickor
Pojkar
Kvinnor
Män
Kvinnor (Pensionär)
Män (Pensionär)

17. Kommentar till frågorna om mottagare/brukare/publik:
18. Tas medlemsavgifter ut? I så fall vilka nivåer gäller för barn/ungdom, vuxna
respektive pensionärer (obs! uppge endast heltal i kronor):
Kronor
Medlemsavgift för barn/ungdom
Medlemsavgift för vuxna
Medlemsavgift för pensionärer
Stödmedlemmar
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19. För att synliggöra resurstilldelningen önskar vi även få reda på följande om föreningens intäkter, under 2011, (obs! uppge endast antalet i hela kronor)
Kronor
Intäkter av medlemsavgifter
Intäkter av försäljning, biljetter och dylikt
Intäkter av sponsring, mecenat, stiftelser, etc.
Bidrag från centralorganisation, ex Riksidrottsförbundet
Regionala offentliga bidrag
Statliga offentliga bidrag

20. De kommunala bidragen har olika namn och olika former i olika kommuner, vi
önskar därför att ni själva specificerar de bidrag ni fått från er kommun under 2011,
namn på bidrag samt belopp i kronor:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

21. Har ni använt kommunalt ägda lokaler under 2011?

Ja / Nej
22. Uppskatta hur många timmar ni använt kommunala lokaler under 2011.

Antal timmar i kommunalt ägda lokaler:
23. Kommentar till de ekonomiska frågorna:

Tack för ditt bidrag!!
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Bilaga 5. Exempel på typer av kommunala bidrag
Kommunala bidrag
Lokalt aktivitetsstöd
Startbidrag
Verksamhetsbidrag
Ungdomsbidrag
Lovbidrag
Bidrag till fritidsfrämjande verksamhet
Verksamhetsbidrag till ungdomsföreningar
Verksamhetsbidrag till kultur- och vuxenföreningar
Särskilt verksamhetsbidrag
Medlemsbidrag
Handikappbidrag
Folkhälsobidrag
Pensionärsbidrag

Bidrag till Utbildning
Ledarutbildningsbidrag (Öckerö)
Studieförbundsbidrag
Utbildningsbidrag
Bidrag till folkbildningsverksamhet

Bidrag till anläggning
Bidrag till egen lokal
Bidrag hyrd lokal
Investeringsbidrag
Anläggningsstöd
Underhållsbidrag
Lokalbidrag
Lokalbidrag ungdomsföreningar
Anläggningsbidrag
Anläggningsbidrag till ungdomsföreningar
Anläggningsbidrag till övriga föreningar
Särskilt driftsbidrag
Driftsbidrag
Lokal- och anläggningsbidrag (Öckerö)
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Bidrag till projekt/idé
Projektbidrag
Dynamiskt stöd
Arrangemangsbidrag
Utvecklingsbidrag
Folkhälsobidrag
Övriga bidrag
Administrativt bidrag
Lönebidrag
Arkiv- och föremålsbidrag
Pensionärsbidrag
Handikappbidrag
Stipendium
Utvecklingsbidrag
Startbidrag
Riktat bidrag (Öckerö)
bidrag lokalt aktivitetsstöd/aktivitetsstöd (6,75 kr/deltagare/tillfälle)
bidrag till upprustning
bidrag till pensionärsföreningar
bidrag till handikappföreningar
bidrag till egna verksamhetslokaler (lokalbidrag)
bidrag till sportlovsaktiviteter
bidrag till förhyrd verksamhetslokal
bidrag till simskoleverksamhet
bidrag till kulturarrangemang
bidrag till studieförbunden
bidrag till drift
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BILAGA 6
Önskade indikatorer för den ideella sektorn i TOJ
och enkät
I detta kapitel redovisar vi de ursprungliga indikatorerna som vi satte upp som önskemål
för vår datainsamling, samt den slutgiltiga enkäten som skickades ut. Allt eftersom enkätensvaren har kommit in har vi omarbetat indikatorerna som presenterats tidigare.

Styrelser (makt och inflytande)
Makt och inflytande är grundläggande ur jämställdhetssynpunkt och mäts med traditionell
representation. Vi frågar inte om mer subtila mönster så som exempelvis talartid.
Indikatorer
1. Könsfördelning ordföranden bland totala antalet föreningar, andel kvinnor som är ordföranden
2. Könsfördelning vice ordföranden bland totala antalet föreningar, andel kvinnor som är
vice ordföranden
3. Könsfördelning sekreterare bland totala antalet föreningar, andel kvinnor som är sekreterare
4. Könsfördelning kassörer bland totala antalet föreningar, andel kvinnor som är kassörer
5. Total andel styrelser som har balanserad könsfördelning bland suppleanter.
6. Av endast obalanserade styrelser, andel med kvinnodominans
7. Medianvärdet (el medelvärdet) för kommunalt bidrag/manliga ordföranden
8. Medianvärdet (el medelvärdet) för kommunalt bidrag/kvinnliga ordföranden
9. Medianvärdet (el medelvärdet) för kommunalt bidrag/mansdominerade styrelser
10. Medianvärdet (el medelvärdet) för kommunalt bidrag/kvinnodominerade styrelser
11. Medianvärdet (el medelvärdet) för kommunalt bidrag/könsbalanserade styrelser

Anställda
Kartläggning av administrativt ledarskap och anställda.
Indikatorer
1. Könsfördelning bland verksamhetsledare
2. Könsfördelning bland totala antalet anställda i föreningarna, inkl. alla anställningsformer
3. Könsfördelning bland totala antalet verksamhetsledare med lönebidrag

Funktionärer/volontärer/ideellt arbetande medlemmar
Antal funktionärer/ideella ledare/tränare etc. vid varje förening
Indikatorer
1. Totalt antal verksamhetsledare som inte är avlönade
2. Totalt antal ideella/funktionärer för alla föreningar, andel kvinnor
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3. Totalt antal arbetade timmar, andel timmar utförda av kvinnor
4. Uppdelat efter föreningstyp, andel kvinnor i respektive grupp
5. Medianvärdet för kommunalt bidrag/mansdominerade funktionärsgrupper
6. Medianvärdet för kommunalt bidrag/kvinnodominerade funktionärsgrupper
7. Medianvärdet för kommunalt bidrag/könsbalanserade funktionärsgrupper

Medlemmar
Medlemmar är de som är registrerade i medlemsregister, betalande eller inte. De kan vara
aktiva eller passiva. I en del föreningar är medlemmarna också funktionärer, i andra är de
också brukare. Därav kan man exempelvis inte summera de rapporterade funktionärerna,
medlemmarna och brukarna för en förening, då man riskerar att många personer dubbelräknas.
Indikatorer
1. Andel könsbalanserade föreningar, vuxna
2. Av obalanserade föreningar, andel kvinnodominerade föreningar, vuxna
3. Andel könsbalanserade föreningar, barn och ungdomar
4. Av obalanserade föreningar, andel kvinnodominerade föreningar, barn och ungdomar
5. Kommunalt stöd i kr per medlem: flicka, pojke, kvinna och man

Mottagare/brukare
Brukarna är föreningens målgrupp, de man riktar sig mot.
Indikatorer
6. Andel könsbalanserade föreningar, vuxna
7. Av obalanserade föreningar, andel kvinnodominerade föreningar, vuxna
8. Andel könsbalanserade föreningar, barn och ungdomar
9. Av obalanserade föreningar, andel kvinnodominerade föreningar, barn och ungdomar
10. Kommunalt stöd i kr per brukare: flicka, pojke, kvinna och man

Analys Ekonomi:
Beviljningsgrad av kommunala bidrag till föreningar; finns det någon skillnad på detta om
verksamheten är riktad till kvinnor eller män, eller jämt fördelning av mottagargruppen?
Skillnad i beviljningsgraden av kommunala bidrag om medlemmarna i föreningar är
övervägande män/pojkar, kvinnor/flickor eller har en jämn sammansättning medlemmar i
föreningar?
Indikatorer
totalt kr ()/medlem i respektive förening
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BILAGA 7
Faktiska indikatorer- Flödesschema

Ideella sektorn

Föreningar med kommunalt bidrag

Styrelse

Kvinnodominans
+ storlek på
bidrag

Medlemmar

Balanans
+ storlek på
bidrag

Föreningar utan kommunalt bidrag

Funktionärer

Styrelse

Mansdominans
+ storlek på
bidrag

Mansdominerad
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Medlemmar

Funktionärer

Balanserad

Kvinnodominerad
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BILAGA 8
Jämställd tillväxt i X kommun
– underlag för handlingsplan
Jämställdhet och kommunal tillväxt
Vi vet att kvinnor utbildar sig mer men tjänar mindre, erhåller färre chefspositioner och
får lägre pension. Arbetsmarknaden är även starkt könssegregerad med en stor andel kvinnor inom offentlig sektor. Studier visar att familjer tenderar att bosätta sig där männen
i hushållet har sin arbetsplats och att kvinnor i allmänhet har en ofördelaktig roll på arbetsmarknaden. Allt detta påverkar hushållens ekonomiska sårbarhet och kommunen bör
fråga sig hur arbetsvillkoren ser ut för kvinnor och män i den egna staden. Vilka grupper
gynnas eller missgynnas i X kommun?
Enligt Mc Kinsey rapporten Women Matter presterar företag med en jämställd företagsledning bättre är de med bara män, vilket kan kopplas till att kvinnor utbildar sig i högre
utsträckning än män. Ändå ser vi idag dystra siffror vad gäller näringslivet i kommunen
med hög ojämställdhet i företagsledningarna. Det kan vara en god idé att skapa bättre karriärmöjligheter för kvinnor, ta tillvara på deras akademiska kompetens och rekrytera dem
till företagens ledningsgrupper. Man kan även vända på det och fråga sig vad det kostar
kommunen att inte ta tillvara på denna kompetens.
Det finns två framstående argument till en ökad jämställdhet på arbetsmarknaden (och
i kommunen i stort). Det första handlar om alla invånares lika möjligheter och förutsättningar att tillgodose sig ett gott liv. Ytterst är detta en demokratifråga. Det andra gäller den
ökade ekonomiska tillväxt och välfärd som en jämställd arbetsmarknad kan skapa i kommunen. Argumenten är även gällande för att vidta åtgärder som bryter det genusrelaterade
våldet. Vad är de sociala och ekonomiska kostnaderna för den psykiska och fysiska ohälsa
som drabbar såväl offer som förövare?

Bakgrund
TOJ och Jämställdhetskartan
Tillgänglighet definieras inom geografin som möjligheten att ta del av något eftersträvansvärt. Vi har valt att vidga begreppet tillgänglighet till att omfatta samhället i stort, dess
organisationer och institutioner såväl som den fysiska miljön. Begreppet jämställdhet uttalar sig om båda könens rättighet, skyldighet och möjlighet att delta i samhällets samtliga
sfärer. Tillgänglighet och Jämställdhet bildar TOJ, ett projekt som har som ambition och
syfte att med statistik redovisa kvinnor och mäns tillgänglighet och jämställdhet i åtta av
Västra Götalands kommuner. Våra samarbetskommuner har hittills varit Partille, Öckerö,
Stenungsund, Orust, Lerum, Mölndal, Kungälv och Alingsås. Ambitionen är att expandera
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till fler kommuner och regioner runtom i Sverige. Vår utgångspunkt är kommunen som
en geografisk enhet och vi har kartlagt privat, kommunal samt ideell sektor. Det finns
också möjlighet att jämföra olika kommuner med varandra, vilket framförallt lämpar sig
i samband med jämställdhetsmålen. Här har vi sammanställt statiskt med utgångspunkt i
SCBs indikatorer för att mäta arbetet med att uppnå jämställdhetsmålen1. Vidare försöker
TOJ visa på användandet av den fysiska miljön. Har män och kvinnor olika rörelsemönster, olika upplevelser av trygghet i det offentliga rummet, tas det hänsyn till könens olika
förutsättningar, behov, mönster etc. i planerandet av den fysiska miljön?
Den 27 november 2012 lanserades Jämställdhetskartan, projekts digitala representation. www.jamställdhetskartan.se är en hemsida med omfattande könsuppdelad statistik
och interaktiva kartfunktioner. Jämställdhetskartan vänder sig till allmänhet, företagare,
bestlutsfattare, politiker, samhällsplanerare m.m. och erbjuder dessa verktyg för att bedöma, jämföra och analysera hur jämställda kommunernas organisationer, institutioner
och fysiska miljöer är.

Regeringens jämställdhetsmål
Regeringen har formulerat en vision som ska vara vägledande för det strategiska arbetet
att uppnå en ökad jämställdhet: ”Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv”. Detta mål är nerbrutet i fyra olika delmål, som tillsammans strävar
mot att uppfylla det övergripande. Angående dessa mål skriver regeringen:
”Att ha arbete och utbildning är grunden för kvinnors och mäns möjligheter att utvecklas och försörja sig. Trots ett mångårigt arbete för att stärka förutsättningarna
för jämställdhet, råder alltjämt olika villkor för kvinnor och män för att komma in,
stanna kvar och utvecklas i arbetslivet samt att förena arbete och familj. Löneskillnader, ojämlika karriärmöjligheter, skillnader i sjukskrivningar och i användande av
föräldrapenningdagar samt underrepresentation av kvinnor i ledande befattningar
är till stor del uttryck för kvinnors och mäns olika möjligheter i arbetslivet. För att
komma till rätta med dessa brister krävs långsiktiga åtgärder. Fortsatta prioriterade
insatser är bland annat lika lön för lika eller likvärdigt arbete, kvinnors karriärmöjligheter och deltagande i beslutsfattande positioner. En faktor som påverkar de
genomsnittliga förvärvsinkomsterna är att många kvinnor fortfarande tar ett större
ansvar än män för det obetalda arbetet och har därmed mindre tid över för betalt
arbete. Det leder till deltidsarbete och lägre genomsnittliga pensioner för kvinnor.
Våld och andra former av övergrepp mot kvinnor är den mest akuta jämställdhetsfrågan i dag. Mäns fysiska, sexuella och psykiska våld mot kvinnor är ett allvarligt
hinder för jämställdhet och kvinnors fulla åtnjutande av mänskliga rättigheter.”2

1 Jämställdhetspolitikens inriktning, Regeringens skrivelse till riskdagen 2011/12:3, sid. 8-9
2 Jämställdhetspolitikens inriktning, Regeringens skrivelse till riskdagen 2011/12:3
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Jämställdhetsmål 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 beslutsfattandet.

Nulägesanalys för X kommun
Att kvinnor och män ska ha lika tillgång till makt och inflytande i samhället är en fråga om
demokrati och rättigheter. Jämställdhet handlar om att alla ska ha samma makt att forma
samhället och sina egna liv. Därför ska var och en som använder offentligt finansierad
verksamhet kunna känna sig trygg i vetskapen om att bemötande och service, liksom resursfördelning, utformas på ett likvärdigt sätt för kvinnor, män, flickor och pojkar. Det är
i vardagen som jämställdhet skapas - eller ojämställdhet vidmakthålls3.
I X kommun råder en utbredd ojämställdhet i fråga om jämställd representation inom
privat såväl som offentlig sektor. Målet om jämn fördelning av makt och inflytande är
därför inte uppnått.

Identifierade centrala områden
• Representation inom privat sektor: här finns ett stort underskott på kvinnor i ledande
positioner, trots att många studier pekar på att företag med en jämställd företagsledning
presterar bättre än de med enbart män4. Detta riskerar att skapa en arbetsmarknad i X
som inte inkluderar kvinnors möjligheter till karriärutveckling eller tillvaratar kvinnors
kunnande och kompetens. Generellt är kvinnor högre utbildade än män och det är en
trend som ser ut att öka. Kvinnors intresse av kvalificerade anställningar blir sannolikt
en större fråga att hantera i framtiden. Det kan i sin tur påverka kvinnors val av bosättning.
• Representation inom kommunal sektor: den ojämställda maktstrukturen inom denna
sektor visar på ett demokratiskt underskott inom politiken där kvinnor är underrepresenterade i synnerhet vad gäller de högsta positionerna.
• Representation och bidrag inom ideell sektor: inom denna sektor, som ofta är finansierad med offentliga medel, finns samma hierarkiska strukturer med styrelser, ledare och
medlemmar. Den information som finns att tillgå kring hur maktpositioner och bidrag
fördelas mellan könen är inte heltäckande. Det finns ett stort behov av en mer utförlig
studie inom detta område. I X visade enkätundersökningen att föreningar med mansdominerade medlemskårer får mer bidrag totalt sett och per förening.

3 Jämställdhetsarbete – en utmaning för kommuner och landsting! Sveriges kommuner och landsting 2008,
sid. 10
4 Women Matter – Gender diversity, a corporate performance driver. McKinsey & Company 2007
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• Stadsplaneringsprocesser: studier pekar på att kvinnors erfarenheter, behov och intressen gällande det offentliga rummet inte tas hänsyn till i planeringen av stadens utveckling5. Deltagare i samrådsprocesser med stadsplanering och beslutsfattande är i
stor utsträckning män och i de fall där kvantitativ jämställdhet råder, tenderar männen
att vara mer tongivande än kvinnorna i diskussionerna6. Inom de områden, branscher,
förvaltningar och nämnder som bjuds in i planerings- och beslutsfattande processer
kring stadsbyggnad finns en kraftig mansdominans. I X är de verksamheter som fattar
besluten kring och formar staden inte heller könsneutrala.

Rekommendationer och förslag på strategier
• Fortsatta studier och kartläggningar: i synnerhet inom den ideella sektorn och föreningslivet krävs fortsatta och djupare studier vad gäller fördelningen mellan könen av
maktpositioner och bidrag. Utöver detta rekommenderar TOJ studier av resvanemönster och huruvida kvinnor och män utnyttjar infrastrukturen på olika sätt. Genom vårt
projekt har vi utvecklat den interaktiva funktionen Resvanekartan vars syfte är att kartlägga kvinnor och mäns resvanor, färdmedel och ålder.
• Informera om nulägesanalysen: det är viktigt att det demokratiska underskottet inom
privat och kommunal sektor synliggörs. Kommunen rekommenderas att internt sätta
upp konkreta målsättningar med tydliga tidsgränser för att jämna ut skillnaderna mellan könen. TOJ rekommenderar även kommunen att göra ett tydligt ställningstagande
vis a vis den privata sektorn vad gäller jämställdhet och att skapa kraftfulla incitament
för att öka antalet kvinnor i ledande positioner inom näringslivet.
• Kompetensutveckling: spridning av infomaterial om jämställd planering7 samt utbilda
de kärngrupper som har ledande positioner inom privat och kommunal sektor samt
valberedningar och liknande nyckelaktörer.
• Jämställdhetsintegrera handlingsplaner för olika stadsplaneringsområden såsom bostäder, vägar, kollektivtrafik, trygghet i stadsmiljöer etc. Dialogen med medborgarna i
kommunen behöver hitta nya former som passar många olika människor. Studier visar
exempelvis att kvinnor deltar i större utsträckning i planeringsprocessen om det är möjligt att använda webben8.

5 Jämställdhet i infrastrukturplaneringen – en utvärdering Nätverket kvinnor i transportpolitiken, december
2010
6 Jämställdhet i infrastrukturplaneringen – en utvärdering Nätverket kvinnor i transportpolitiken, december
2010
7 Se t ex Bo Jämt – Om jämställdhet i fysisk planering, Länsstyrelsen i Stockholms län 2008, Jämställdhet
på dagordningen – Planer för ett tryggt och jämställt samhälle, Boverket 2010 samt Vidga vyerna – Planeringsmetoder för trygghet och jämställdhet. Boverket 2010
8 Jämställd tillväxt i Stockholms län – handlingsplan 2012 -2014, Länsstyrelsen i Stockholms län, 2013:2

Slutrapport: Tillgänglighet och Jämställdhet, TOJ

43

Jämn fördelning av makt och inflytande
Centrala områden Nulägesanalys

Rekommenderade strategier

Representation
inom privat sektor

Låg andel kvinnor i ledan- - Informera om det demokratiska
de positioner i näringslivet underskottet
- Från kommunens sida skapa incitament för att öka antalet kvinnor i
ledande positioner
- Utbilda personer i ledande positioner samt valberedningar och
liknande nyckelaktörer

Representation
inom kommunal
sektor

Låg andel kvinnor i högsta position inom flera
nämnder och förvaltningar

- Informera om nulägesanalysen
- Internt sätta upp konkreta målsättningar med tydliga tidsgränser för
att jämna ut skillnaderna mellan
könen
- Utbilda personer i ledande positioner samt valberedningar och
liknande nyckelaktörer

Representation och
bidrag inom ideell
sektor

- Låg andel kvinnor i högsta position i föreningar
- Ojämn fördelning av
bidrag
- Fler studier behövs

- Fortsatta studier vad gäller fördelningen mellan könen av maktpositioner och bidrag

Stadsplaneringsprocesser

Låg andel kvinnor inom
relaterade förvaltningar
och nämnder

- Spridning av infomaterial om jämställd planering
- Utbilda de kärngrupper som tar
fram olika handlingsplaner inom
stadsplanering

Jämställdhetsmål 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.

Nulägesanalys för X kommun
Att förbättra rådande arbetsvillkor för kvinnor innebär förbättrad demokrati men också
möjligheter till ökad tillväxt. Kvinnor är generellt mer välutbildade än män men tjänar
mindre, erhåller färre chefspositioner och får lägre pension. Vad gäller det andra jämställdhetsmålet tycks utvecklingen gå långsamt och X står inför stora utmaningar inom ett
flertal områden.
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Identifierade centrala områden
• Arbetsmarknad: X kommun uppvisar en kraftigt könssegregerade arbetsmarknad med
stor andel kvinnor i offentlig sektor och stor andel män inom bygg, transport, energioch miljö samt verkstadsindustri. Detta försvårar byggandet av ett jämställt samhälle
då kvinnor och män exkluderas från icketraditionella utbildningar och branscher. Kommunen blir dessutom extra sårbar under lågkonjunkturer som kan slå hårt mot enskilda
branscher som exempelvis de mansdominerade bygg och transport.
• Utbildning: kvinnor har generellt högre och längre utbildning än män. Utbildningssystemet följer ungefär samma mönster som den könssegregerade arbetsmarknaden vilket
tyder på att skillnaderna blir bestående även för framtida generationer.
• Företagande: kvinnors företagande är fortfarande lågt i jämförelse med männens och
störst skillnad finns inom företagsformen Eget AB. Statistiken visar att invånarna inte
har samma ekonomiska förutsättningar och möjligheter att forma sina egna liv, oavsett
kön. Kommunen kan fråga sig vad det kostar samhället att inte belöna och ta tillvara på
kvinnors kunskap och kompetens på arbetsmarknaden.
• Lönenivåer: inom den kommunala sektorn är medianlönerna generellt sett jämställda
med vissa mindre skillnader mellan kvinnor och män, oftare till kvinnornas fördel. När
vi tittar på de sammanräknade förvärvsinkomsterna (inklusive den privata näringen)
ser vi att kvinnors median- och medelinkomster är betydligt lägre än männens. Detta
innebär att medelmannen i X under ett arbetsliv tjänar mellan 3,9 - 4,3 miljoner kr mer
än medelkvinnan.
• Ohälsa: tittar man på ohälsotalen, som har en negativ inverkan på människors förmåga
att försörja sig, ser vi att kvinnor är överrepresenterade. Då statistiken visar på mycket
små skillnader mellan 2000 och 2011, kan det sägas att detta är en konstant. Kommunen kan ställa sig frågan om huruvida kvinnors överrepresentation vad det gäller ohälsotalet kan kopplas till andra mönster på arbetsmarknaden och hur man kan påverka
denna ojämställda utveckling.

Rekommendationer och förslag på strategier
• Informationsspridning: om den utbredda ekonomiska ojämställdheten internt såväl
som externt för nyckelaktörer i kommunen såsom arbetsgivarorganisationer, branschorganisationer, arbetsförmedlingen, företagarnätverk, gymnasieskolor, universitet och
högskolor samt yrkeshögskolor.
• Kompetensutveckling: och utbildning av arbetsgivare inom privat och kommunal sektor för att nå en insikt om vad jämställda arbetsvillkor kan innebära. Syftet kan vara att
öka kunskaper hos chefer, rekryterare och övriga medarbetare om normer och attityder
kopplade till könsmaktsordningen.
• Jämställdhetsintegrering: på arbetsplatser kan innebära att se över handlingsplaner,
metoder för rekrytering, intern och extern kommunikation, lönesättningsprocesser och
personalpolicy utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Inom olika utbildningar kan jämställdhetsintegrering innebära att se över metoder för rekrytering av studenter, kursutbudets utformning, intern och extern kommunikation etc.
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• Identifiera och synliggöra goda exempel: såsom företag och företagsfrämjare som strategiskt arbetar med jämställdhet samt satsningar för att bryta traditionella könsmönster
(såsom Teknikdelegationen, tillsatt av Regeringen 2008).
• Uppföljning: från kommunens sida av fördelningen av företagsstöd på kvinnor och män.
• Studera orsaker bakom ohälsotalet: och varför kvinnor är överrepresenterade. Kan det
finnas samband med andra mönster på arbetsmarknaden?

Ekonomisk jämställdhet
Centrala områden

Nulägesanalys

Rekommenderade strategier

Arbetsmarknad

Starkt könssegregerad arbetsmarknad

- Informationsspridning om nulägesbeskrivning för nyckelaktörer i kommunen
såsom arbetsgivare och skolor
- Kompetensutveckling hos chefer rekryterare och övr. medarbetare om normer
och attityder
- Jämställdhetsintegrering inom områden
som lönesättning, rekrytering och kommunikation

Utbildning

Starkt könssegregerat utbildningssystem

- Informationsspridning om nulägesbeskrivning för skolor
- Jämställdhetsintegrering inom olika
utbildningar inom områden som metoder
för rekrytering av studenter, kursutbudets
utformning, intern och extern kommunikation etc.
- Identifiera och synliggöra goda exempel
som satsningar för att bryta traditionella
könsmönster

Företagande

Låg andel kvinnor
inom enskild firma
samt eget AB

- Identifiera och synliggöra goda exempel:
såsom företag och företagsfrämjare som
strategiskt arbetar med jämställdhet Uppföljning: av fördelningen av företagsstöd på kvinnor och män.

Lönenivåer

Mycket ojämlika lönenivåer vad gäller
förvärvsinkomst

- Kompetensutveckling hos chefer rekryterare och övr. medarbetare om normer
och attityder
- Jämställdhetsintegrering inom områden
som lönesättning, rekrytering och personalpolicy

Ohälsa

Kvinnor något
- Studera orsaker bakom ohälsotalet samt
överrepresenterade
om det kan finnas samband med andra
mönster på arbetsmarknaden?
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Jämställdhetsmål 3:
En jämn fördelning av det obetalda arbetet
Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få
omsorg på lika villkor.

Nulägesanalys för X kommun
Jämställdhetsmål 2 och 3 är tätt sammankopplade: En jämnare fördelning av det obetalda
arbetet skapar förutsättningar för en jämnare fördelning av det betalda arbetet. Det skapar
förbättrade försörjningsmöjligheter och bryter de karriärshinder som drabbar många kvinnor. Vad gäller det tredje jämställdhetsmålet ser vi en skev fördelning mellan könen både
inom barnomsorg och obetalt hemarbete.
Kvinnodominerade yrken har ofta låg status, dålig löneutveckling och tenderar att finnas
i hela landet, till exempel inom vård och omsorg. Då familjer ofta har mindre att förlora
på att kvinnor tar sig an det obetalda arbetet, bidrar detta till en ojämn fördelning av det
obetalda arbetet mellan könen. Kommunen har, i egenskap av arbetsgivare inom den kvinnodominerade offentliga sektor, ett särskilt ansvar för att förbättra kvinnors arbetsvillkor.

Identifierade centrala områden
• Föräldraförsäkringen: här är utvecklingen konstant, med mycket små skillnader mellan
2004 och 2009. Störst skillnad finns när det kommer till föräldraparens uttag av föräldrapenning. Kommunen bör fråga sig vilka konsekvenser som den ojämna fördelningen
av föräldraförsäkringen mellan kvinnor och män får i X. Vilken kunskap behöver kommunen och vilka incitament kan man skapa för en jämställd fördelning av föräldraförsäkringen och det obetalda arbetet?
• Tidsanvändning: Enligt SCBs tidsanvändningsundersökning från 2010-2011 (på riksnivå) utför kvinnor obetalt arbete i form av städning, diskning, matlagning etc. i större
utsträckning än män. Med stor sannolikhet gäller även liknande mönster i X kommun.
Även resvaneundersökningar på riks- och regional nivå visar att den traditionella uppdelningen mellan könen kvarstår: kvinnor gör fler resor kopplade till det obetalda arbetet medan männen gör fler resor kopplade till det betalda arbetet.

Rekommendationer och förslag på strategier
• Studera och kartlägga orsaker: till den ojämna fördelningen mellan könen vad gäller
uttag av föräldraförsäkringen i kommunen. Samverkar andra faktorer såsom utbildningsnivå, karriärmöjligheter, lönenivå med kön?
• Informera relevanta nyckelaktörer: såsom förskolor, föräldrakooperativ och andra föräldranätverk samt BVC, kommunala arbetsgivare och arbetsgivarorganisationer om
den ojämlika fördelningen av föräldraförsäkringen.
• Skapa incitament för att öka mäns uttag av föräldraförsäkringen: i egenskap av arbetsgivare inom kommunal sektor genom att förbättra kvinnors arbetsvillkor. Därmed föregår
man även som gott exempel vis a vis den privata sektorn.
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• Studera och kartlägga tidsanvändning på lokal nivå: för att se om denna följer samma
ojämställda mönster som råder på riksnivå.

Jämn fördelning av makt och inflytande
Centrala områden

Nulägesanalys

Rekommenderade strategier

Föräldraförsäkringen Kvinnor tar ut större
andel av föräldrapennigen

- Studera och kartlägga orsaker
- Informera relevanta nyckelaktörer
om den ojämlika fördelningen av
föräldraförsäkringen
- Skapa incitament för att öka mäns
uttag av föräldraförsäkringen genom
att förbättra kvinnors arbetsvillkor

Tidsanvändning

Studera och kartlägga fördelning
av det obetalda hemarbetet mellan
könen

- Siffror på riksnivå pekar på ojämn fördelning av det obetalda
hemarbetet
- Fler studier behövs
på lokal nivå

Jämställdhetsmål 4:
Mäns våld mot kvinnor ska upphöra
Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma
rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Nulägesanalys för X kommun
Samhället betalar ett högt pris för det genusrelaterade våldet. Det är ett allvarligt folkhälsoproblem som innebär stora ekonomiska påfrestningar i form av kostnader för olika
samhällsinsatser9.
Vad gäller det fjärde jämställdhetsmålet pekar statistiken på skillnader mellan könen
vad gäller anmälda våldsbrott. Trots undersökningar som tyder på att kvinnor i jämförelse
med män upplever större otrygghet i det offentliga rummet, visar statistiken för X kommun att den största delen av kvinnomisshandel och våldtäkt sker i hemmet eller inomhus.
Brottsförebyggande rådet räknar med att enbart 10 - 20 % av alla sexualbrott kommer till
polisens kännedom10. Bland annat för att kvinnor ofta har en beroenderelation till sina
förövare.

9 Kostnader för våld mot kvinnor – en samhällsekonomisk analys, Socialstyrelsen, 2006
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Identifierade centrala områden
• Våldsbrott: Män anmäler våldsbrott i större utsträckning och de riskerar främst att utsättas för våld utomhus och av en obekant förövare. Kvinnor som drabbas av våldsbrott
misshandlas i större utsträckning inomhus, av en bekant förövare. Utifrån de rådande
könsnormerna där mansidealet kretsar kring egenskaper som styrka, kontroll och självständighet kan man anta att det är svårare för män än för kvinnor att uppge känslor av
otrygghet, vilket kan innebära att det finns ett mörkertal även för misshandlade män.
Såväl vålds-statistiken som kvinnor och mäns trygghet kan kopplas till de könsnormer
och förväntningar som råder kring offer och förövare.
• Våldtäkt: vår statistik visar på tydliga skillnader mellan utomhus och inomhus vad gäller fullbordad våldtäkt men vi vet också att mörkertalet är stort.

Rekommendationer och förslag på strategier
• Synligöra och lyfta fram: de aktörer, organisationer och myndigheter som arbetar med
frågor som rör genusrelaterat våld. Informera om och stödja verksamheter såsom kvinnojourer som ofta har begränsade resurser.
• Planera och genomföra samverkansträffar: med och för nyckelaktörer som jobbar med
dessa frågor i kommunen.
• Informera om nulägesbeskrivningen: och om rådande våldsbrottsstatistik på exempelvis
kommunens hemsida samt i andra relevanta forum och sammanhang.
• I förebyggande syfte planera och genomföra informationskampanjer: i exempelvis skolor och på arbetsplatser om genusrelaterat våld med nyckelaktörer som driver dessa
frågor och har stor kompetens inom området (exempelvis Män för Jämställdhet).
• Studera och kartlägg kvinnor och mäns trygghet i det offentliga rummet: för att se om
olikheterna mellan könen som återfinns på riksnivå även påträffas på lokal nivå. Genom
vårt projekt har vi utvecklat den interaktiva funktionen Trygghetskartan, med syfte att
öka invånarnas tillgång till, delaktighet i och inflytande över stadsplaneringsprocessen.
Alla individer oavsett kön ges möjlighet att på ett smidigt sätt gå in på kommunens hemsida och markera vilken eller vilka delar av staden som de själva upplever som otrygga,
på vilket sätt och ge förslag på åtgärder. I en analys av det insamlade materialet kan man
titta på eventuella könsskillnader, åldersskillnader mm. Är det flest kvinnor eller män
som går in och markerar den upplevda otryggheten? Vilka delar av staden markeras
(ödsliga resp. folkfyllda platser)? etc.
• Anordna trygghetsvandringar: i kommunen, en metod vars syfte är att skapa förutsättningar för trygghet, lustfyllda möten och trivsamma miljöer. Runtom i Sverige finns
flera framgångsrika exempel på hur trygghetsvandringar har lett till konkreta åtgärder11.
• Integrera olika trygghetsaspekter i stadsplaneringsprocesser: såsom säkrare gångtunnlar

10 Våldtäkt mot personer 15 år och äldre. Hradilova Selin K. Rapport 2008:13 Brottsförebyggande rådet
11 Trygghetsvandring – en vägledning, Boverket 2010
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och upplysta gång- och cykelvägar men även förstärkt säkerhet på öppna platser med
mycket liv och rörelse.
• Ta fram målgruppsanalyser och handlingsplan: tillsammans med nyckelaktörer som
arbetar med genusrelaterat våld för att minska mörkertalet och bättre kunna kartlägga
våldsbrott.

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra
Centrala områden

Nulägesanalys

Rekommenderade strategier

Våldsbrott

- Fler män drabbas
av våldsbrott utomhus av obekant
förövare
- Fler kvinnor drabbas av våldsbrott
inomhus av bekant
förövare
- Stort mörkertal

- Synligöra och lyfta fram nyckelaktörer
som arbetar med genusrelaterat våld
- Planera och genomföra samverkansträffar med och för dessa aktörer
- Informera om nulägesbeskrivningen
och om rådande våldsbrottsstatistik i
relevanta forum och sammanhang
- Planera och genomföra informationskampanjer i exempelvis skolor och på
arbetsplatser om genusrelaterat våld
- Studera och kartlägga kvinnor och
mäns trygghet i det offentliga rummet
- Integrera olika trygghetsaspekter i
stadsplaneringsprocesser och anordna
trygghetsvandringar
- Ta fram målgruppsanalyser och handlingsplan för att bättre kunna kartlägga
våldsbrott

Våldtäkt

- Kvinnor drabbas i
större utsträckning
än män
- Kvinnor drabbas
främst inomhus av
bekant förövare
- Stort mörkertal

- Synliggöra och stödja verksamheter
såsom kvinnojourer - Planera och genomföra samverkansträffar
- Stort mörkertal med och för nyckelaktörer
- Informera om nulägesbeskrivningen
och om rådande våldtäktsstatistik i relevanta forum och sammanhang
- I förebyggande syfte planera och
genomföra informationskampanjer i
exempelvis skolor och på arbetsplatser
om genusrelaterat våld
- Ta fram målgruppsanalyser och handlingsplan för att bättre kunna kartlägga
våldtäkter
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Malmö – ett inspirerande exempel
I Malmö har man på allvar analyserat kollektivtrafikens roll och ansvar vad gäller de fyra
jämställdhetsmålen. I Genusperspektiv på utveckling av kollektivtrafik -hållbar jämställdhet vid planering av framtidens kollektivtrafik i Malmö har man formulerat följande mål:
”Kollektivtrafiken ska bidra till likvärdig tillgång för kvinnor och män till makt och
inflytande (planeringsprocessen vad gäller trafikplanering), ekonomisk självständighet (ta sig till skola och jobb), jämn fördelning mellan kvinnor och män avseende ansvar för obetalt arbete (effektivare och mer pålitlig kollektivtrafik så att alla
kan hämta/lämna barn i god tid t ex.). Arbetsresorna med buss/tåg/spårvagn i kombination med barnfamiljernas vardagspussel är en utmaning för kollektivtrafiken
och där behövs mer kunskaper. Fjärde målet: Öka tryggheten genom att minimera
risker och eliminera rädsla för att utsättas för könsrelaterat våld/brott i samband
med resor i kollektivtrafiken. Otrygghet har negativ inverkan på mobiliteten, målet
är att öka tryggheten både under själva resan med kollektivtrafiken och i miljöer i
anslutning till kollektivtrafikresorna.”12
Liknande studier, analyser och målformuleringar saknas dessvärre för närvarande för kollektivtrafiken i flertalet av Västra Götalands kommuner.

12 Genusperspektiv på utveckling av kollektivtrafik -hållbar jämställdhet vid planering av framtidens kollektivtrafik i Malmö (VTI rapport 712, Utgivningsår 2011)
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