
                                                            JÄMSTÄLLDHET

Jämställdhet handlar ytterst om kvinnors och mäns lika värde och respekt för människors värdighet 
i arbetslivet.
Jämställdhet är inte en åsiktsfråga utan ett kunskapsområde. Kort och gott handlar jämställdhet om 
demokrati. Att människorna ha lika möjlighet, skyldighet och rättigheter oberoende av det kön vi 
råkar tillhöra.

Vad är skillnaden mellan jämlikhet och jämställdhet?
Jämlikhet = rättvisa mellan alla grupper i samhället och utgår från allas lika värde

Jämställdhet = könsperspektivet.
Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter att:
- ha ett arbete som ger ekonomiskt oberoende
- vårda hem och barn
- delta i politiska, fackliga och andra aktiviteter i samhället
Jämställdhet gäller alltså bara förhållandena mellan könen.

Arbetsgivarens skyldighet
Arbetsgivaren ska inom ramen för sin verksamhet bedriva ett målinriktad arbete för att främja 
jämställdhet i arbetslivet. Arbetsgivaren måste också iaktta jämställdhetslagen förbud mot 
könsdiskriminering och trakasserier. Det är de två huvudskyldigheter som lagen formulerar.

Trots lång historia av aktivt jämställdhetsarbete präglas vårt samhälle fortfarande av en könsordning 
som sätter kvinnor och män i en maktrelation som inte är jämställd. Män har alltid varit normen och 
är det alltjämnt. Denna maktordning måste brytas för att vi ska uppnå ett jämställt samhälle.

Länge har jämställdhetsarbetet varit alltför ensidigt inriktat på kvinnorna, som om kvinnorna vore 
problemet och måste anpassa sig till männens sätt att leva och tänka. Men jämställdhet handlar inte 
om anpassning till manliga värden, utan om att konstruera nya jämställda förhållanden som utgår 
från att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Det 
jämställdhetsarbetet kräver att män liksom kvinnor deltar och kräver att det bedrivs överallt och 
jämt och ständigt.

Den här skriften redovisar några forskningsteorier med vars hjälp vi kan snabba upp genomförandet 
av både jämställda arbetsplatser och en jämställd organisation.
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