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Policy: Jämställdhet och jämlikhet i VLL

Västerbottens läns landsting ska bli landets mest jämställda och jämlika. 

Makt, inflytande och resurser fördelas lika för att skapa rättvisa villkor och 
förutsättningar. 

Som landsting har vi en nyckelposition i länet. Många människor påverkas av våra 
verksamheter och därför har vi alla ett ansvar för att bidra till ett jämställt och 
jämlikt samhälle.

• Jämställdhets- och jämlikhetsarbete integreras i all vår verksamhet

• Vi arbetar aktivt för mångfald och för att motverka diskriminering

• Jämställd och jämlik arbetsmiljö

http://lita.vll.se/dokumentportal/Document/ShowDocument/193013



Strategi för jämställdhet och jämlikhet i VLL

Styrning och ledning för 
jämställdhet och 
jämlikhet

Jämställd och jämlik
hälso- och sjukvård

Jämställd och jämlik
organisation

Inkluderande
verksamhet



Jämställdhet i samhället

Könssegregerad arbetsmarknad

Kvinnor ägnar mer tid åt obetalt arbete (5h/vecka)

Kvinnor tar ut 74% av föräldraledigheten

Kvinnor tjänar 87% av vad män tjänar (94% justerat)

Kvinnors pension 67% av män pension

Män utsätts oftare för våld på offentlig plats

1/5 kvinnor utsätts för sexuellt våld under sitt liv

Styrelseledamöter i börsföretag består till 71% av män



Källa: ESO (Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, Regeringskansliet) 2015:5 



De här vill svenska barn tala med om de blir ledsna:

Källa: Kamratpostens undersökning 2008
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Normer
Normer i stort 

handlar om 
antaganden och 
förväntningar på 

olika sammanhang 
eller personer. Vem 
är normal och vem 

är avvikande?

Normer kan ge oss 
trygghet i att vi vet 
vad vi kan förvänta 

oss.

Problemet är att 
normerna återskapar 

ojämställdhet och 
ojämlikhet.

Det finns normer på 
alla nivåer i 

samhället, från små 
grupper som 

arbetsplatser till 
normer på en 

strukturell 
samhällsnivå.



Normer kring familj och föräldraskap

Normer och makt
Det som ses som positivt eller 
statusfyllt ger makt 
Exempel:  trygghet, utrymme och 
andra fördelar på en strukturell 
nivå.





Belöningar för traditionell/ojämställd fördelning

Bekräftelse som förälder

Igenkänning

Förståelse

Motstånd/bestraffning vid jämställd fördelning

Ifrågasättande

Oförståelse

Strukturellt motstånd



Verktyg för verksamhetsutveckling

• Jämställt bemötande

• Jämställd kommunikation

• Jämställd uppföljning och analys

• Förbättringsarbeten kring jämställdhet

• Normkritik och HBTQ





GENUSHANDEN
Tummen: Kvinnor tillfrågas om sin familjesituation men sällan 
mannen. Tänkt tvärtom: fråga mannen!

Pekfinger: Våld, hot och mobbing är en riskfaktor
för långvarig sjukskrivning. Mäns våld mot kvinnor är ett dolt 
problem. Våga fråga, våga se!

Långfinger: Somatisk inriktning på männen diagnoser och 
psykosomatisk inriktning på kvinnors diagnoser. Stor risk att vi 
missar mäns depressioner. Risk för medikalisering hos kvinnan.

Ringfinger: Riskbruk, alkohol mer skamligt för kvinnor. Fråga 
Alltid, gör till rutin att kolla alla långtidssjukskrivna med prov. 

Lillfinger: Män får tidigare specialistremiser, får större stöd av 
sin arbetsgivare. Männen rehabiliteras utifrån sitt arbete, 
medan risk för att kvinnor rehabiliteras utifrån sin sociala 
situation.

Tänkt tvärtom- alltid!
Om patienten hade haft annat kön, hade Du tänkt annorlunda 
då?

https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/sjukskrivning/jamstalld-sjukskrivning/

https://www.youtube.com/watch?v=p5ad-mFi784
https://www.youtube.com/watch?v=p5ad-mFi784


Material: Schyst – Region Värmland

Jämlik kommunikation



Kontaktperson VLL: Helena Gard, folkhälsoenheten helena.gard@vll.se



Våld i nära relationer

Uppdrag i lanstingsplan

Vårdprogram på Linda

Generella rutiner mm

Ansvarsfördelning

Våga fråga-kort

Utbildning

På arbetsplatsen

Lärande landsting



Checklista för en jämställd vardag

https://vardgivare.skane.se/siteassets/3.-kompetens-och-utveckling/projekt-och-utveckling/jamstallt-foraldraskap/checklista-for-familjen---om-ansvarsfordelning.pdf



Filmer om manlighet i förändring

https://skl.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/jamstalldhet/filmerjamstalldhet.10039.html



En förälder blir till



Välj område:

Sidan 23

Sidan 20

Sidan 19



Mitt bästa tips för en jämställd verksamhet!


