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Inledning 
I Lunds kommuns program för social hållbarhet är jämställdhet ett av sex prioriterade områden. 

Förutom att vara ett prioriterat område ska jämställdhet också vara ett perspektiv som genomsyrar 

övriga fem områden i programmet. Ett av områdets delmål (6.3) är att Lunds kommun ska ha en hög 

kunskapsnivå och metodutveckling inom jämställdhet. För att nå målet behöver alla medarbetare ha 

tillgång till grundläggande metodstöd, vilket denna lathund förhoppningsvis kan bidra med.  

Jämställdhet 
Jämställdhet är en fråga om mänskliga rättigheter och ett viktigt område för att uppnå jämlika 

livsvillkor. Det handlar om en rättvis fördelning av makt, säkerhet, kunskap och materiella resurser och 

om att värdera kvinnor och män lika. Jämställdhet råder när kvinnor och män har samma skyldigheter, 

rättigheter och möjligheter inom livets alla områden. Att arbeta för ökad jämställdhet är att verka för 

att alla människor ska kunna forma sina liv som individer, utan att begränsas av stereotypa 

föreställningar om kön. Jämställdhet handlar således inte bara om en jämn könsfördelning, utan också 

om att uppmärksamma könsrelaterade attityder, normer, värderingar och ideal som påverkar 

människors rättigheter och möjligheter. Därför bedrivs arbetet för jämställdhet ofta med två olika 

fokus, där det ena hjälper oss att skapa en tydlig bild av olika situationer och förhållanden med hjälp 

av mätbara faktorer och statistik, medan det andra problematiserar och granskar vilka normer och 

värderingar som ligger bakom de redovisade siffrorna. Kvantitativ jämställdhet är en förutsättning men 

ingen garant för att alla människor oavsett kön får berika och påverka utvecklingen inom alla områden 

i samhället. 

Mål och metoder 
Sveriges jämställdhetspolitiska mål är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och 

sina egna liv. Därutöver består jämställdhetspolitiken av sex delmål.1 Lunds kommun har anslutit sig 

till Länsstyrelsens Skånes regionala jämställdhetsstrategi Ett Jämställt Skåne, som syftar till att anpassa 

de nationella målen till lokala behov och förutsättningar. Lunds kommun har sedan augusti 2020 också 

ett eget övergripande jämställdhetsmål: kvinnor, män och icke-binära ska ha samma makt och 

möjlighet att forma samhället och sina egna liv. Kommunens arbete med jämställdhet syftar till att 

erbjuda likvärdig service och en rättvis fördelning av resurser för alla oavsett kön och könsidentitet. 

Tack vare sin närvaro i människors vardagsliv (genom bl.a. skola, vård, fritid och som arbetsgivare) har 

kommunen goda förutsättningar att bidra till att de jämställdhetspolitiska målen uppfylls.  

Sedan 1994 har Sverige använt jämställdhetsintegrering som huvudsaklig strategi för att förverkliga de 

jämställdhetspolitiska målen. Samma strategi används i flera länder och antogs av FN 1995. Strategin 

innebär att ett jämställdhetsperspektiv integreras i alla led av beslutsfattande, planering och utförande 

av den ordinarie verksamheten. Jämställdhetsintegrering innebär även att ett jämställdhetsperspektiv 

ska genomsyra de underlag, i form av information, statistik och analyser, som ligger till grund för 

beslut. Syftet med jämställdhetsintegrering är att jämställdhetsarbetet ska bli en naturlig del av det 

ordinarie arbetet, och inte (enbart) drivas i projektform eller som ett sidospår. Därför är det viktigt att 

jämställdhetsarbetet är ledningsstyrt och återfinns i ordinarie ledningssystem. 

                                                             
1 En jämn fördelning av makt och inflytande; Ekonomisk jämställdhet; Jämställd utbildning, Jämn fördelning av 
det obetalda hem- och omsorgsarbetet; Jämställd hälsa och Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.  
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Jämställdhetsintegrering är en övergripande strategi snarare 

än en metod i sig, och kan därför kombineras med en rad olika 

jämställdhetsmetoder. Det är viktigt att metoderna anpassas 

till olika verksamheter och att stöd ges till medarbetarna. 

Metoderna ska underlätta för verksamheten att systematiskt 

synliggöra och analysera vilka konsekvenser olika förslag och 

beslut får för kvinnor respektive män. Denna kunskap ska i 

nästa skede ligga till grund för utformningen av verksamhetens 

planering, genomförande, uppföljning och utveckling. Det är 

också viktigt att alltid prioritera, planera och utföra med 

utgångspunkt i de jämställdhetspolitiska målen, så att 

jämställdhetsintegreringen i sig inte blir både ett medel och ett 

mål.  

Hur? 
I denna lathund finns svar på några av de många hur-frågor 

som kan uppstå i jämställdhetsarbetet. Den är långt ifrån 

heltäckande, men fokuserar på att erbjuda grundläggande och 

konkreta verktyg som kan användas i arbetet med 

könsuppdelad statistik, jämställdhetsanalyser samt jämställda 

styrdokument.  

 

 

 

 

 

* * * 

 

 

  

JÄMSTÄLLDHETS-
INTEGRERING 

Europarådets definition av 

jämställdhetsintegrering: 

(om)organisering, förbättring, 

utveckling och utvärdering av 

beslutsprocesser, så att ett 

jämställdhetsperspektiv 

införlivas i allt beslutsfattande, 

på alla nivåer och i alla steg av 

processen, av de aktörer som 

normalt sett deltar i 

beslutsfattandet 
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Könsuppdelad statistik  
Att ha god kunskap om livsvillkoren och situationen för kvinnor och män är en förutsättning för att 

kunna arbeta med jämställdhet. Könsuppdelad statistik är ett viktigt verktyg för att synliggöra 

skillnader och likheter mellan individers förutsättningar, villkor och behov i samhället. Statistiken 

hjälper oss att identifiera jämställdhetsutmaningar och behövs för att följa upp och utvärdera 

jämställdhetsarbetet. Dessutom har könsuppdelad statistik i sig ett symboliskt egenvärde – att den 

samlas in och redovisas signalerar att kommunen inte accepterar ojämställdhet eller könsbaserad 

diskriminering.  

Sedan 1994 är det krav2 på att all officiell och individbaserad statistik ska ha kön som en övergripande 

och genomgående indelningsgrund, där både skillnader och likheter mellan könen ska redovisas i 

tabeller, diagram och text. All statistik ska alltså vara insamlad, analyserad och presenterad efter kön, 

om det inte finns särskilda skäl emot. 3  Kön ska redovisas för såväl enskilda variabler som för 

kombinationer av variabler.  

Kön som variabel 
Kön definieras inte i förordningen om den officiella statistiken men tolkas i nästan alla fall som 

redovisning utifrån kategorierna man och kvinna, baserat på juridiskt kön4. Så är exempelvis fallet för 

statistik som bygger på personnummerbaserade registerutdrag. Tillgång till denna typ av registerdata 

gör det lätt att kvantifiera kön, vilket är värdefullt för att kunna synliggöra orättvisor, ojämlikhet och 

könsbaserad diskriminering. En nackdel är att statistiken i dessa fall kan bidra till att livsvillkoren och 

behoven hos de personer som på något sätt bryter mot tvåkönsnormen osynliggörs. Eftersom det 

övergripande målet för jämställdhet i program för social hållbarhet är att ”kvinnor, män och icke-

binära ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv” så bör den data som samlas in 

inkludera fler könstillhörigheter än kvinnor och män när så är möjligt.  

När kommunen producerar eller ger andra i uppdrag att producera enkäter som vänder sig till 

verksamheternas målgrupp bör ett tredje alternativ utöver kvinna och man föras in. Det finns flera sätt 

att göra detta på och hur man formulerar svarsalternativ 

behöver utformas utifrån varje undersöknings syfte, 

målgrupp, och sammanhang (till höger ser ni ett exempel). När 

ytterligare ett alternativ förs in i enkäter kan möjligheten till 

jämförelser över tid försvåras. En annan utmaning kan vara att 

gruppen som väljer det tredje alternativet är relativt liten, 

vilket försvårar analysen av kategorin som sådan. Trots detta 

behöver fler alternativ än man och kvinna finnas med i enkäter 

för att alla i målgruppen ska inkluderas och kunna medverka 

samt för att insamlad data ska kunna ge en rättvis och 

nyanserad förståelse för det som enkätundersökningen ämnar 

analysera. Att det ibland inte går att utvinna tillräcklig 

                                                             
2 Regleras av paragraf 14 i Förordning (2001:100) om den officiella statistiken  
3 Enligt SCB är ett vanligt förekommande skäl att en urvalsundersökning inte möjliggör redovisning efter kön i kombination 
med en väldigt detaljerad ålders- eller utbildningsnivåindelning.  
4 Det kön som står registrerat i folkbokföringen och som syns i personnumrets näst sista siffra. I Sverige finns två juridiska 
kön. 

ATT FRÅGA OM KÖN 

o Kvinna/flicka 

o Man/pojke 

o Annan könstillhörighet* 

o Vill ej uppge 

*Alternativet är till för dig som 

identifierar dig mellan eller bortom 

kategorierna man och kvinna, eller är 

osäker på din könsidentitet 
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information om de grupper som identifierar sig bortom eller mellan kategorierna man och kvinna från 

den könsuppdelade statistiken betyder inte att statistiken inte är värdefull. Däremot kan den behöva 

kompletteras med regionala eller nationella undersökningar och utredningar, befintlig forskning eller 

med egna kvalitativa undersökningar.  

Alltid kön - aldrig bara kön 
För att få ut maximal nytta av könsuppdelad statistik är det viktigt att undersöka hur olika variabler 

och faktorer samverkar med varandra. Kvinnor, män och icke-binära har olika erfarenheter, villkor och 

behov beroende på ålder, socioekonomisk situation, etnicitet, sexualitet, och funktionalitet (etc.). Alla 

män är inte överordnade alla kvinnor, och alla kvinnor inte är underordnade alla män. Genom att 

inkludera fler variabler i våra analyser kan jämställdhetsarbetet nå fler, och rätt insatser kan prioriteras 

till rätt målgrupp. Eftersom maktstrukturer är sammankopplade så hanteras ojämlikheter mest 

framgångsrikt tillsammans.  

 

 

* * *  

KOM IHÅG 

 Könsuppdelad statistik är en förutsättning för att arbeta med jämställdhetsintegrering. 

 Registerdata är värdefull för att synliggöra ojämställdhet på strukturell nivå, men utgår ifrån 

juridiskt kön och inkluderar därför inte personer med normbrytande könsidentitet. 

 För alltid in ett tredje könsalternativ utöver kvinna och man i egna enkäter som riktar  

sig till verksamhetens målgrupp.  

 Var tydlig med vilken dimension av kön som synliggörs i statistiken (se sida 11). 

 Komplettera med forskning eller andra undersökningar vid behov. 

 

ATT FRÅGA OM TRANS 

Att föra in ett tredje könsalternativ är inte detsamma som att fråga om transerfarenhet. Om ni vill veta 

om den som svarar på enkäten är transperson kan frågan behöva formuleras i två steg:  

1. Vilket kön blev du tilldelad vid födseln?   2. Vilken könsidentitet har du idag? 

   Kvinna/flicka eller Man/pojke      Kvinna, Man eller Annat alternativ 

 

KÄNSLIG PERSONUPPGIFT? 

Dataskyddsförordningen (GDPR) definierar inte könsidentitet som en integritetskänslig personuppgift.  

En enskild uppgift om vilket kön en person har betraktas alltså i regel inte som känslig. Datainspektionen 

menar dock att uppgifter om könsidentitet kan vara känsliga personuppgifter – beroende på 

sammanhanget där uppgifterna förekommer. Därför är det viktigt att i varje enskilt fall göra en 

bedömning av vilken typ av personuppgifter det rör sig om och om det finns stöd för behandlingen.  

Alla (trans)personer kan eller vill inte vara öppna med könsidentitet eller transerfarenhet. 
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Jämställdhetsanalyser  
Med könsuppdelad statistik kan vi synliggöra skillnader och likheter i livsvillkor och resursfördelning 

för kvinnor och män. Men att mäta är en sak, att tolka resultatet och komma fram till lösningar är en 

annan utmaning. Könsuppdelad statistik är alltså inte det enda som behövs för att uppnå en god 

kunskapsnivå och metodutveckling inom jämställdhet. Framförallt måste statistiken resultera i 

jämställdhetsanalyser, mål och åtgärder för att vara meningsfull. Sådana analyser måste fånga upp 

mönster i den deskriptiva statistiken och föra arbetet framåt: Hur ser det ut? Varför ser det ut så? Vilka 

konsekvenser får det? Vad behöver/kan vi förändra? Hur vill vi att det ska se ut och hur når vi dit?  

Könskonsekvensanalys 
Att göra en könskonsekvensanalys innebär att man gör analyser av potentiella effekter på kvinnors och 

mäns, flickors och pojkars situation inom det berörda området, innan viktiga beslut om mål, strategier 

och resurser fattas. Första steget i en könskonsekvensanalys är att redovisa statistik och andra 

uppgifter uppdelat på kön. Analysen ska därefter redovisa vilka konsekvenser olika åtgärder eller 

beslutsalternativ får för till exempel bemötande, service, representation och fördelning av resurser ur 

ett könsperspektiv. Resurser kan vara pengar, tid, utrymme, lokaler, verktyg eller utbildning. Följande 

frågor kan vara en bra utgångspunkt: 

 

 

 

 

 

 

 

Om resultatet är lika för kvinnor och män – ska det vara det? Finns det någon motivering utifrån 

forskning, erfarenhet eller politisk prioritering? Om resultatet är olika för kvinnor och män – på vilka 

grunder? Finns det en välgrundad anledning? Dessa frågor kan besvaras i en mer ingående 

jämställdhetsanalys.  

Jämställdhetsanalys 
En jämställdhetsanalys är en kartläggning av verksamheten i form av bland annat könsuppdelad 

statistik som analyseras i förhållande till de jämställdhetspolitiska målen. För att göra en 

jämställdhetsanalys krävs därför baskunskap om svensk jämställdhetspolitik. Detta eftersom 

jämställdhetspolitiken hjälper oss att identifiera och prioritera både utmaningar och åtgärder. En 

jämställdhetsanalys ska även innehålla en beskrivning av hur en åtgärd påverkar de mål för 

jämställdhet som kommunen har satt upp och/eller åtagit sig. Analysen syftar också till att säkerställa 

att lagar och förordningar efterlevs. I en jämställdhetsanalys är både den kvantitativa och kvalitativa 

jämställdheten viktiga att undersöka.  

 

 

 Påverkar beslutet hur resurserna fördelas mellan olika grupper av kvinnor och 

män i vår målgrupp? 

 Påverkar beslutet vilka möjligheter kvinnor respektive män har att påverka vår 

verksamhet? 

 Har både kvinnors och mäns behov och erfarenheter legat till grund för hur 

beslutet ser ut? 

 Bidrar det aktuella beslutet till att verksamhetsmålen uppfylls för alla i 

målgruppen, oavsett kön? 
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Processen kan följa dessa steg*:  

 

 

 

*Stegen ingår i en cirkulär process, där uppföljningen leder till nya kartläggningar och analyser som i sin tur 

resulterar i nya mål och åtgärder.  

Det första steget, kartläggning, innebär att synliggöra relevansen av en jämställdhetsanalys för den 

egna verksamheten, för att sedan planera och prioritera (se exempel på kartläggningsmetod nedan). 

Sammanfattningsvis kan resultatet av jämställdhetsanalysen struktureras på följande sätt: 

Problemet/utmaningen är A, B eller C, det beror sannolikt på X, Y eller Z. Målet är att det ska vara Å, Ä 

eller Ö. Därför kommer vi göra åtgärd 1,2 eller 3. Åtgärderna följs upp i ordinarie uppföljningssystem.  

 

 

 

* * * 

Uppföljning 

JÄMKART – ETT FÖRSTA STEG  

Kartläggningsmetoden JämKART ger en snabb överblick över verksamhetens betydelse för 

jämställdheten samt en bedömning av hur långt jämställdhetsarbetet har kommit idag. JämKART 

kan med fördel användas inför val och prioritering av djupare jämställdhetsanalysarbete. 

Metodens syfte är alltså att uppmärksamma vilka delar av verksamheten som är viktiga för 

jämställdheten, hur verksamheten redan medverkar till att uppfylla de jämställdhetspolitiska 

målen och vilka förbättringsåtgärder som behöver göras för att målen ska uppnås. 

 

 Inventera jämställdhetspåverkan 

Vilka delar av verksamheten har direkt eller indirekt betydelse för jämställdheten? 

 Undersök bidraget till jämställdheten 

Kan er verksamhet bidra till en ökad jämställdhet?  

 Bedöm dagsläget 

Hur långt har arbetet med jämställdhetsintegrering kommit idag? 

 Hitta fördelar och hinder  

Vilka fördelar och vilka hinder finns i vår verksamhet? 

 Bedöm förbättringspotentialen  

Utgå ifrån listan med fördelar och hinder för att bedöma er förbättringspotential. 

 Planera förbättringsåtgärder 

Vilka åtgärder ska genomföras? Vem har ansvar? När ska vara gjort?  

 

Åtgärd Mål Analys Kartläggning 
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Jämställda styrdokument 
För att ett jämställdhetsperspektiv ska genomsyra en verksamhet måste det integreras i dess 

styrdokument. Ju tidigare i processen med framtagande eller revidering av styrdokument som ett 

jämställdhetsperspektiv kommer in, desto större möjlighet finns att det verkligen kan genomsyra 

dokumentet i dess slutgiltiga version. Att jämställdhetsintegrera styrdokument handlar bland annat 

om att synliggöra kön och jämställdhet i målformuleringar och måluppfyllelse, för att på så vis skapa 

aktiviteter och åtgärder som bidrar till en ökad jämställdhet. Poängen med att jämställdhetsintegrera 

styrdokument är att det ska leda till ett mer effektivt och resultatinriktat jämställdhetsarbete. 

Resultatet av arbetet med jämställdhetsintegrering av styrdokument är avhängt att dokumenten är väl 

bearbetade. Har verksamheten inte välfungerande styrdokument kommer inte styrningen som sådan 

bli bättre genom att ett jämställdhetsperspektiv integreras. För att styrdokumenten ska 

jämställdhetsintegreras på bästa möjliga sätt bör de föregås av jämställdhetsanalyser av respektive 

verksamhet.  

 

Att granska styrdokument 

Att granska styrdokument kräver genus- och jämställdhetskompetens, erfarenhet av förändrings- och 

utvecklingsarbete samt kunskap om verksamhetens arbete. Ibland krävs en arbetsgrupp som 

tillsammans kan bistå med dessa kompetenser. Ett första steg kan vara att tillsammans granska om 

och hur jämställdhet definieras i dokumenten. Det är lätt att skriva att ett område ska vara jämställt, 

men för att skrivningen ska bli verklighet behöver det ofta vara mer konkret än så. Troligtvis uppfattar 

och tolkar medarbetare ordet ”jämställdhet” på en mängd olika sätt, vilket innebär en risk för 

feltolkningar och att skrivningen inte får den effekt som var tänkt. Testa gärna att helt undvika ordet 

JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERAD STYRNING 

På vilka nivåer i styrkedjan finns idag formuleringar om jämställdhet? Omsätts kommunens 

ambition för jämställdhet från övergripande styrdokument även i styrdokument på lägre nivå? 

Saknas formuleringar om jämställdhet på någon nivå? Ger formuleringarna stöd till chefer och 

medarbetare i jämställdhetsarbetet? 

Vad krävs för att det ska komma in formuleringar om jämställdhet där sådana saknas eller där 

befintliga behöver uppdateras? Vem har mandat att fatta beslut om att få in jämställdhet i 

styrningen? Vem har kunskap att formulera jämställdhetsskrivelser? Vilken information 

behöver finnas i dem för att medarbetare som arbetar med att upprätta styrdokument ska 

föra in ett jämställdhetsperspektiv? 

Är det känt bland medarbetare att ett jämställdhetsperspektiv finns med i verksamhetens 

styrning? Vad skulle krävas för att göra det mer känt? Utbildningar, workshops, information 

eller tydligare formuleringar i styrdokument? 
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”jämställdhet” i skrivningen och förklara istället det ni menar med andra ord. Då är chansen större att 

ni når önskad effekt. Vad betyder jämställdhet på just det område som ett stycke i ett visst 

styrdokument handlar om? Betyder det att det ska vara lika många kvinnor och män? Eller betyder det 

att processen ska genomsyras av jämställdhets- och genuskompetens? Eller att verksamheten som 

omnämns leder till mer jämställdhet?  

 

 

Att skriva in jämställdhet 

Ett vanligt tillvägagångssätt när styrdokument ska jämställdhetsintegreras är att målformuleringar 

bekönas, alltså att ”kvinnor och män, flickor och pojkar” istället för könsneutrala beskrivningar av 

målgrupper som ”medborgare”, ”brukare” eller ”kunder” skrivs ut. Tanken är att om kön syns i 

målformuleringar så krävs att måluppfyllelsen är lika god för kvinnor och män och att uppföljning också 

görs på kön. Beköning av mål kan på så sätt tvinga in ett jämställdhetsperspektiv i styrningen. Men att 

beköna målformuleringar är en omdiskuterad strategi, främst eftersom den exkluderar personer som 

identifierar sig bortom eller mellan tvåkönsnormen. Strategin har inte heller utvärderats tillräckligt för 

att kunna säga om den fungerar.5 En alternativ strategi är att formulera mål könsneutralt men inte 

könsblint (formuleringar som pekar ut kön utan att beköna), genom att förtydliga att måluppfyllelsen 

ska vara lika bra oavsett medborgarens kön och att uppföljningen ska göras på kön. Ni kan med fördel 

                                                             
5 Nationella sekretariatet för genusforskning (2017). Så gör du: Jämställda styrdokument 

 Står jämställdhet utskrivet någonstans i texten?  

 Står det något om kvinnor, män, kön och genus? Nämns andra maktordningar  

kopplat till kön? 

 Står det att verksamheten ska fungera likvärdigt för alla som verksamheten finns  

till för, oavsett kön och andra maktordningar? 

 Står det att ett jämställdhetsperspektiv ska genomsyra hela verksamheten? 

Står det vad det betyder? 

 Är kön utskrivet på målgrupper (medborgare, unga, klienter med flera) när det  

är relevant? 

 Finns särskilda mål för jämställdhet? 

 Framgår att en könskonsekvensanalys ska göras innan åtgärder genomförs? 

 Framgår att måluppfyllelse ska redovisas utifrån kön? Och utifrån andra  

maktordningar? 

 Framgår att resultat och indikatorer ska följas upp på kön? Och utifrån andra 

maktordningar? 

 Redovisas statistik och resultat könsuppdelat? Är den könsuppdelade statistiken 

beskriven i text och analyserad? 
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blanda mellan dessa två alternativ. Nedan följer ett par exempel på inkluderande formuleringar för 

styrdokument:  

 

 

 

* * * 

 

LYCKA TILL!  

 ”Alla, oavsett kön, könsidentitet och könsuttryck”  

 ”Icke-binära, kvinnor och män”  

 ”Kvinnor, män, flickor, pojkar och icke-binära vuxna och barn”  

 ”Kvinnor, män och personer av annat kön”  

 "Kvinnor, män och personer med annan könsidentitet"  

 ”Oavsett kön” 

Undvik formuleringar så som ”båda könen” och ”motsatt kön” eftersom de utgår ifrån att det 

enbart finns två kön, samt förutsätter att dessa är väsensskilda. 



 
11 

Begrepp 
 

Kön och genus 

Kön som kategori kan sägas bestå av flera olika 

dimensioner: juridiskt kön, könsidentitet, 

könsuttryck och kropp (biologiskt kön). 

Juridiskt kön är samhällets sätt att definiera 

individers könstillhörighet och är det kön som 

står registrerat i folkbokföringen och syns i 

personnumrets nästa sista siffra. Könsidentitet 

är den könstillhörighet individer själva anser sig 

ha. Könsuttryck är hur individer uttrycker sin 

könsidentitet, genom exempelvis kroppsspråk, 

kläder, frisyr, smink och fritidsintressen. 

Kropp/biologiskt kön refererar till inre och 

yttre könsorgan, könskromosomer, hormoner, 

skäggväxt och bröstvävnad etc. De olika 

dimensionerna av kön behöver inte hänga ihop 

på ett linjärt sätt. 

Genus är ett begrepp som bland annat används 

för att förstå och urskilja föreställningar, idéer 

och normer om kön, med fokus på relationen 

mellan könen. Begreppet benämner även de 

sociala processer som tillskriver såväl 

människor som symboliska förhållanden och 

institutioner kollektiva könsegenskaper 

(manligt och maskulint respektive kvinnligt och 

feminint). Att anlägga ett genusperspektiv i 

analyser av företeelser, förhållanden och 

processer kan till exempel handla om att 

försöka förstå vilka konsekvenser 

föreställningar om kön kan få i planerings- och 

beslutsprocesser, och för grupper av kvinnor, 

män och icke-binära.  

Begreppen kön och genus är sammanvävda och 

utgör en komplex helhet. 

  

Könsmaktsordning och genussystem 

Könsmaktsordning och genussystem är 

begrepp utvecklade för att beskriva de sociala 

strukturer och processer som (re)producerar 

ojämställdhet, såväl på individnivå som 

samhällsnivå. Vår tids genussystem verkar 

isärhållande och skapar en hierarki där 

män/maskulinitet privilegieras medan 

kvinnor/femininitet marginaliseras. Centralt 

för genussystemet är också antagandet om en 

naturlig heterosexuell attraktionskraft mellan 

kvinnor och män, samt skapandet av 

kategorierna kvinnor och män som homogena 

och oföränderliga. 6 

 

Icke-binär, trans och cis  

Icke-binär kan den som definierar sig mellan 

eller bortom kategorierna man och kvinna, är 

osäker på eller sökande i sin könsidentitet kalla 

sig. Icke-binär kan också vara ett 

paraplybegrepp för fler könsidentiteter som på 

olika sätt bryter mot tvåkönsnormen.  

Transpersoner är personer som delvis inte eller 

inte alls identifierar sig med den könsidentitet 

som de blev tilldelade vid födseln.  

Cispersoner är personer vars kropp, juridiska 

kön och könsidentitet stämmer överens. Ordet 

har skapats utifrån ett behov av att benämna 

normen.  

Begreppen icke-binär, trans och cis berör 

könsidentitet, inte sexualitet eller sexuell 

läggning.

                                                             
6 Se bland annat Yvonne Hirdman (2001). Genus – om det stabilas föränderliga former och Raewyn Connell 
(2009). Om genus 



 
 

 


