
Systematiskt jämställdhetsarbete gör skillnad! 

Sedan 2012 har förbundet arbetat aktivt med jämställdhetsintegrering. Utgångspunkten och 

förutsättning för jämställdhetsarbetet är att alla medarbetare får gå en grundutbildning i 

jämställdhet. Men gör det skillnad? Vi kan se med hjälp av Sektorsövergripande system för 

uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet, i vardagsmun 

kallat SUS, att det skett en förändring över tid, säger förbundschef Charlotte Axelsson. Hon 

fortsätter, ett strukturerat långsiktigt jämställdhetsarbete där jämställdhet finns med i alla beslut, i 

alla samtal, gör skillnad. 

Sverige har den mest könssegregerade arbetsmarknaden i världen och vi har fått backning från FN 

avseende detta. FN:s expertkommitté mot diskriminering av kvinnor ger Sverige rådet att vi behöver 

arbeta mer proaktivt för att eliminera den könssegregerade arbetsmarknaden1. Den är inte gynnsam 

ur ett jämställdhetsperspektiv, det får konsekvenser för individer och som står helt emot de 

jämställdhetspolitiska delmålen såsom jämställd ekonomi och jämställd hälsa. Genom att arbeta med 

normer och värderingar och därmed medvetengöra den struktur som gör det ojämställt kan vi i 

mötet med individer undvika att hamna i genusfällor. Att inte utgå från kön utan i stället utgå från 

intressen och egenskaper - är det som ska styra var individer återfinns i arbetslivet. 

I SUS har vi tagit fram siffror kring var kvinnor och män efter avslutad insats hos oss hamnar mellan 

åren 2014-2017 och presenterat dessa i diagram. Utan systematiskt jämställdhetsarbete har vi sett 

att kvinnor subventionerar sin arbetsoförmåga själva genom att hamna i osäkra deltidsarbeten, 

timanställningar och vikariepooler inom offentlig sektor. Vi kan se att det skett en förändring över tid 

där subvention går till de som har behov av det snarare än vilken arbetsmarknad en är utplacerad till. 

Kön är därmed underordnat behovet. 
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1 https://www.arbetsvarlden.se/fn-rad-till-sverige-bekampa-den-konssegregerade-arbetsmarknaden/ 
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