
Hur  jämställdhetsperspek0v  och  normkri0k  kan  
genomsyra  verksamheten  på  HVB  för  
ensamkommande  barn.  



Förändringsledarutbildningen

–	  A$	  främja	  jämställdhet	  bland	  unga	  kan	  på	  

sikt	  bidra	  7ll	  a$	  förebygga	  våldsutövande,	  

inklusive	  våld	  i	  nära	  rela7oner.	  Därför	  ville	  vi	  

starta	  vi	  e$	  utvecklingsarbete	  för	  a$	  införliva	  

e$	  genusperspek7v	  i	  verksamheten	  och	  börja	  

arbeta	  normkri7skt	  bland	  personal	  som	  

möter	  unga	  flickor	  och	  pojkar	  vid	  HVB,	  	  



HVB  som  deltog

• Kombo	  /	  Falun	  	  Ensamkommande	  flickor	  och	  pojkar	  
• Bonvena	  /	  Hedemora	  Ensamkommande	  pojkar	  
• Närsjögläntan/HVB	  	  samt	  deras	  resursskola	  Falun	  	  



 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Jämställdhet  


	  Det	  handlar	  om	  kön,	  om	  kvinnor	  och	  män	  	  
	  
•  Jämställdhetspoli7ken	  skall	  syLa	  7ll	  a$	  
förändra	  de	  strukturella	  och	  ojämlika	  
makMörhållandena	  mellan	  kvinnor	  och	  
män	  som	  innebär	  a$	  kvinnor	  som	  grupp	  är	  
underordnade	  män	  som	  grupp	  i	  samhället.	  
(Prop.	  2005/06:155)	  	  

 



Sveriges  jämställdhetspoli0ska  
mål

Övergripande  mål:

Kvinnor och män ska ha samma makt att forma 
samhället och sina egna liv

1.  En  jämn  fördelning  av  makt  och  inflytande

2.  Ekonomisk  jämställdhet

3.  En  jämn  fördelning  av  det  obetalda  hem-‐  och  omsorgsarbetet

4.  Mäns  våld  mot  kvinnor  ska  upphöra  





Mål  med  förändringsledarutbildningen

	  
• Grundläggande	  kunskaper	  om	  jämställdhet	  i	  syLe	  a$	  
motverka	  stereotypa	  föreställningar	  om	  ”kvinnligt	  och	  
manligt”	  inom	  HVB	  hemmen.	  	  

•  Fördjupade	  kunskaper	  om	  maskulinitet	  och	  HBT	  frågor	  och	  
heteronorm.	  Hur	  a$	  utveckla	  e$	  normkri7skt	  
förhållningsä$.	  	  

•  Förebygga	  våld	  och	  hedersförtryck	  och	  begränsningar	  av	  
kvinnor	  och	  män	  –	  metodutvecklingsmaterial.	  



Genus

•  Kön  är  socialt  och  kulturellt  konstruerat

•  Föreställningar,  idéer  och  handlingar  som  
formar  det  vi  uppfaRar  som  ”kvinnligt”  och  
”manligt”

•  Föränderligt  genom  0d  och  rum,  något  vi  
(åter)skapar  och  omförhandlar









  




Makt  och  inflytande  


	  
Hur	  ser	  det	  ut	  hos	  oss	  i	  vardagen?	  
•  Vilka	  vardagssitua7oner	  kan	  ni	  komma	  på	  där	  makt	  och	  inflytande	  fördelas	  orä$vist,	  
blir	  osynliggjort	  eller	  är	  synligt	  men	  okommenterat	  och	  därmed	  normaliserat	  på	  
boendet.	  

•  För	  a$	  diskutera	  makt	  och	  inflytande	  i	  vår	  verksamhet	  ska	  ni	  använda	  
vardagssitua7oner	  från	  den	  egna	  verksamheten.	  

	  	  
	  	  Diskutera	  
•  Flickor	  som	  kommer	  7ll	  Sverige	  har	  rä$	  a$	  ta	  av	  sig	  sina	  sjalar	  
•  Kan	  någon	  annan	  än	  flickorna	  själva	  fa$a	  sådant	  beslut?	  

•  Flickorna	  har	  rä$	  at	  ta	  mat	  först	  i	  lika	  hög	  grad	  som	  pojkar.	  
• Hur	  ska	  en	  god	  mathållning	  skapas?	  
	  	  
•  Flickor	  har	  rä$	  a$	  få	  prata	  lika	  mycket	  som	  pojkar.	  	  
•  Får	  flickor	  lika	  mycket	  talutrymme	  på	  boendet?	  
	  	  



Ekonomisk  jämställdhet  


•  Rä$en	  7ll	  betalat	  arbete	  är	  en	  mänsklig	  rä\ghet.	  Samhällets	  princip	  är	  a$	  
kvinnor	  och	  män	  ska	  kunna	  försörja	  sig	  själva	  genom	  en	  egen	  inkomst.	  Varje	  
människa	  ska	  ha	  betalt	  för	  sin	  egen	  möda.	  

•  ”Personalen	  ger	  läxhjälp	  varje	  kväll	  och	  då	  har	  börjat	  ana	  oss	  7ll	  a$	  flickorna	  
kommer	  7ll	  korta.	  Pojkarna	  tar	  mera	  plats	  och	  pratar	  högt	  etc”…	  

•  ”OLa	  är	  det	  så	  a$	  killarna	  kanske	  har	  gå$	  i	  en	  religiös	  skola	  upp	  7ll	  6	  år,	  och	  
flickorna	  har	  inte	  gå$	  i	  skolan	  alls.	  Här	  har	  killarna	  e$	  försprång.”	  

	  
	  Diskutera	  
•  Det	  är	  lika	  vik7gt	  at	  både	  flickor	  och	  pojkar	  a$	  lära	  sig	  läsa	  och	  prata	  bra	  
svenska.	  Hur	  ska	  vi	  säkerställa	  det?	  

	  	  
•  Kvinnor	  och	  män	  har	  samma	  försörjningsplikt	  i	  Sverige.	  Hur	  säkerställer	  vi	  a0	  
ungdomarna	  förstår	  det?	  

•  Flickor	  kan	  arbeta	  som	  rörmokare	  eller	  elektriker	  eller	  ingenjör.	  	  	  
•  Pojkarna	  kan	  arbeta	  som	  sjuksköterska	  eller	  lärare	  på	  förskolan	  eller	  som	  
affärsbiträde.	  Hur	  säkerställer	  vi	  a0	  ungdomarna	  lär	  sig	  och	  förstår	  de0a?	  



  
Jämn  fördelning  av  det  obetalda  hem  –  och  
omsorgsarbetet  
Vardagssitua7oner	  
•  ”Manlig	  personal	  måste	  väl	  också	  både	  städa	  och	  laga	  mat”	  
•  ”När	  vi	  gjorde	  grupper	  med	  både	  killar	  och	  tjejer	  som	  skulle	  jobba	  i	  köket	  
på	  boendet	  så	  fick	  tjejerna	  göra	  allt	  jobbet”	  

•  ”Ska	  vi	  inte	  använda	  personal	  på	  det	  som	  män	  är	  bäst	  på?	  Om	  en	  man	  är	  
bäst	  på	  fotboll	  –	  ska	  inte	  han	  all7d	  då	  ta	  hand	  om	  fotbollsträningen?	  Ska	  
inte	  Bosse	  –	  som	  kan	  det	  här	  med	  a$	  laga	  cyklar	  –	  göra	  det	  så	  a$	  det	  går	  
fort	  och	  blir	  bra?	  

Diskutera	  
•  	  Ingrid	  är	  ju	  bäst	  på	  a$	  baka	  bullar	  och	  får	  göra	  det!”	  
•  	  ”Ska	  flickor	  spela	  fotboll?	  	  
•  Ska	  pojkar	  lära	  sig	  spela	  blockflöjt?	  
”Vem	  ska	  ta	  hand	  om	  de	  små	  barnen	  därhemma?”	  
•  ”Vem	  ska	  ta	  hand	  om	  de	  gamla?”	  



Mäns  våld  mot  kvinnor  ska  upphöra  


•  Vad	  menas	  med	  rä$en	  7ll	  sin	  egen	  kropp?	  Hur	  ska	  vi	  arbeta	  för	  a$	  både	  
flickor	  och	  pojkar	  ska	  ha	  den	  rä$en?	  	  

	  
•  Flickor	  har	  rä$	  7ll	  sin	  egen	  sexualitet.	  Hur	  ska	  vi	  arbeta	  för	  de$a?	  

•  Våldtäkt	  och	  sexuellt	  tvång	  är	  allvarliga	  bro$.	  Hur	  ska	  vi	  arbeta	  för	  a$	  alla	  
hos	  oss	  ska	  förstå	  de$a?	  

•  Det	  finns	  ingen	  mödomshinna.	  Det	  är	  e$	  kulturellt	  påfund	  för	  a$	  kontrollera	  
kvinnor.	  Hur	  ska	  vi	  kunna	  arbeta	  för	  a$	  våra	  pojkar	  och	  flickor	  ska	  lära	  sig	  
de$a?	  Samt	  personalen.	  

•  Skall	  kvinnor	  i	  personalen	  prata	  sex	  med	  killarna?	  
•  Ska	  män	  i	  personalen	  prata	  sex	  med	  flickorna?	  
• Har	  vi	  7llräcklig	  utbildning	  för	  a$	  göra	  de$a?	  
•  Behöver	  vi	  i	  personalgruppen	  stöd	  från	  exempelvis	  ungdomsmo$agningen	  
för	  a$	  uMöra	  e$	  bra	  arbete?	  



	  ”En	  ändring	  av	  
mannens	  tradi7onella	  
roll	  liksom	  av	  kvinnans	  
roll	  inom	  samhället	  och	  
familjen	  är	  nödvändig	  
för	  a$	  full	  jämställdhet	  
mellan	  män	  och	  
kvinnor	  skall	  uppnås”	  
	  	  
	  FN:s	  konven=on	  för	  avskaffande	  av	  
all	  slags	  diskriminering	  av	  kvinnor	  



Katarina	  Olsson	  

info@katarinaolsson.se	  

katarina.a.olsson@stockholm.se	  
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