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1. Inledning  

Det övergripande målet för Sveriges jämställdhetspolitik är att kvinnor 

och män ska ha samma makt och inflytande i samhället och i sina egna 

liv. I Karlskoga och Degerfors kommun har kommunfullmäktige i 

respektive kommun beslutat att anta den europeiska 

jämställdhetsdeklarationen (CEMR). En deklaration som uppmanar 

Europas kommuner och regioner att offentligt ta ställning för principen 

att jämställdhet ska råda mellan kvinnor och män och att använda sina 

befogenheter för att uppnå jämställdhet för sina invånare.  

Med utgångspunkt i CEMR deklarationen har folkhälsonämnden antagit 

en strategi för jämställdhetsintegrering där genomförande av 

jämställdhetsanalyser inom samtliga verksamhetsområden samt att 

bekämpa stereotyper, är prioriterat. 

2. Syfte och mål 

För att nå ett jämställt samhälle måste ett jämställdhetsperspektiv läggas 

på alla politiska områden. Det innebär att förslag och beslut analyseras ur 

ett jämställdhetsperspektiv för att klarlägga möjliga konsekvenser för 

kvinnor respektive män. Syftet med folkhälsonämndens 

jämställdhetsanalyser är därför att uppmärksamma och belysa eventuella 

jämställdhetsutmaningar. Vilket möjliggör arbete för att uppnå en mer 

jämställd hälsa samt en kvalitet och service som är lika tillgänglig, av 

lika hög kvalitet och lika väl anpassad för alla, oavsett kön. 

 
3. Metod 
Folkhälsoförvaltningens information och kommunikation ska vara 

tillgänglig och inkluderande för alla. Stereotypa könsrollsmönster i text 

och bild utgör ett hinder för förverkligandet av jämställdhet.  

 

Folkhälsoförvaltningen producerar årligen en större mängd material och 

information i text och bild riktade mot medborgare och brukare. För att 

svara på om kommunikation är tillgänglig och inkluderande har ett urval 

av förvaltningens bilder och text i informationsmaterial granskats och 

analyserats. Granskningen har avgränsats till externt material som 

folkhälsoförvaltningen producerat. Granskningen har även avgränsats till 

kön och att inte granska utifrån ett intersektionellt perspektiv.  

3.1 Frågeställningar  

Följande frågeområden i form av en checklista har använts för att granska 

kommunikationen: 

 Typ av informationsmaterial 

 Representation 

 Aktivitet utifrån kön 

 Framställning i bild och text utifrån kön 

 Text i relation till bild 
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4. Resultat 

 

Typ av informationsmaterial 
Materialet som granskats har främst handlat om affischer från 

folkhälsoförvaltningens tre verksamheter kost, städ och folkhälsa. Även 

foldrar samt visitkort har förekommit. Gemensamt för allt material är att 

det varit riktat mot medborgare och brukare inom kommunerna.  

 
Representation kön 
Ett steg mot en jämställd och inkluderande bildkommunikation är att 

räkna antalet kvinnor/tjejer och män/killar som syns i förvaltningens 

bilder för att få syn på eventuell obalans. Utifrån statistiken går det att 

konstatera att könsbalansen är relativt jämn. I bilderna förekommer totalt 

17 män/killar och 35 kvinnor/tjejer. Procentuellt blir det 67 % 

kvinnor/tjejer och 33 % män/killar. Enligt Statistiska centralbyrån 

definieras en bra könsbalans på 60–40% åt endera hållet. 

 

Könsbalansen inom de tre verksamheterna ser ut på följande sätt, 

folkhälsa samt kostverksamheten har en könsbalans på 60–40% jämfört 

med städverksamheten som har 76- 24 %. 

 

Representation annat 
I materialet förekommer även bilder där betraktaren inte kan uttala vilket 

kön det är på bilden, exempelvis för att personen på bild är könsneutral 

eller för att endast delar av personen syns. I dessa fall har personer 

noterats som annat. Totalt var 12 personer (19 %) av samtliga personer 

på bild, noterade som annat.  

 

Utifrån de tre verksamheterna visar statistiken att folkhälsa har jämnast 

fördelning mellan kvinnor/tjejer, män/killar och annat. Städverksamheten 

har inga bilder där det inte framgår vilket kön det är på bilden. 

Aktivitet utifrån kön 
Genom att inte endast titta på kvantitet, utan på vad personerna på 

bilderna gör, visar statistiken att totalt 77 % av personerna på bild är 

aktiva. Utifrån kön är fördelningen 49 % kvinnor/tjejer, 13 % män/killar 

och 24 % annat, som är aktiva.  

 

Inom kost - och städverksamheterna är det fler aktiva kvinnor/tjejer. 

Inom folkhälsa är det fler aktiva personer på kategorin annat och relativt 

jämn fördelning mellan män/killar och kvinnor/tjejer.  

 

Framställning utifrån bild 
Kvinnor och män framställs ibland i olika miljöer beroende på deras kön. 

Miljöer, bakgrunder och föremål sätter människor i större sammanhang 

och påverkar hur vi uppfattar dem.  

 

Utifrån det granskade informationsmaterialet förekommer det fem bilder 

med stereotypiska inslag. Exempelvis stärks det kvinno- respektive 

mansdominerade yrket i en bild, där också posering och makt utifrån 

bärandet av uniform stärker normen. Ytterligare exempel är en bild där 

mannen genom posering och placering utstrålar styrka och kvinnan 

förstärks som moderlig.  
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Framställning utifrån text 
Kommunikation handlar om att både bild och text ska överensstämma 

med varandra. I granskningen förekom det en avvikelse där en bild inte 

överensstämde med text. Utifrån namn och titel i informationsmaterialet 

förekom två avikelser där titel och organisationsnamn lyftes ur 

sammanhanget och därmed försvagade budskapet. 

5. Analys av resultat 

Representation 
Grunden för representation är det demokratiska villkoret att kvinnor och 

män har samma rätt till det offentliga rummet, samma rätt att ta plats, 

synas, påverka och att uttala sig.  

 

Statistiken konstaterar att könsbalansen totalt är relativt jämn utifrån 

representation i bild, framförallt är den jämn inom folkhälsa där det 

också har genomförts ett aktivt arbete för att stärka jämställdhetsaspekten 

i bilder. Det har också varit ett medvetet val att inte synliggöra hela 

personen för att skapa en större inkludering.  

 

Kost - och städverksamheten är två kvinnodominerade yrken. Där också 

representation av kvinnor/tjejer och män/killar är mer ojämn. Genom att 

visa upp kvinnor i förvaltningens yrken utmanas inte normen för vilket 

kön som söker till yrket, vilket kan leda till en begräsning i urval och 

kompetens. 

 

Framställning 
Att kommunicera inkluderande innebär att uppmärksamma att världen 

består av olika människor och att spegla denna verklighet. 

Bilder förmedlar och skapar många av samhällets värderingar och 

normer, det gäller inte minst föreställningar om kön. Uppfattningen om 

kvinnligt och manligt påverkas av alla de bilder som dagligen visas i 

samhället. Om exempelvis de flesta politiker, beslutsfattare och experter 

som visas på bild är män, är det lätt att förknippa makt, kunskap och 

inflytande med just män och manlighet. I granskningen förekom bland 

annat normen med en manlig, auktoritär polis. För att bidra till att bryta 

föreställningen skulle exempelvis istället en bild på kvinnlig polis aktivt 

kunnat väljas utifrån rätt förutsättningar.  

 

Inom städverksamheten har förvaltningen arbetat för att just bryta 

stereotyper utifrån städyrket. Det har då inte endast handlat om att 

undvika alla stereotyper men att bredda och visa andra, flera sätt än det 

vanligaste.  

 

Att bryta stereotyper handlar även inte bara om vem som visas på bild, 

utan också om hur människan framställs. En gruppbild exempelvis 

förmedlar olika budskap genom positioneringen av deltagarna. En lågt 

placerad person på bilden kan förminskas gentemot den som befinner sig 

högre upp i bild. I granskningen förekom bilder där framställning inte 

varit optimal samtidigt visar granskningen att flertalet bilder visar glada 

och stolta medarbetare oberoende av kön. Folkhälsoförvaltningen 

eftersträvar en bra struktur och jämvikt i alla bilder vilket är viktigt 

utifrån ett jämställdhetsperspektiv.  
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Framställning utifrån text 

Namn och titel är starkt kopplade till identitet och förmedlar en viss 

information. Titlar kan lätt förstärka gamla föreställningar där 

exempelvis män oftare blir namngivna med både för- och efternamn 

medan kvinnor bara beskrivs genom sitt förnamn. Detta skapar en känsla 

av att män är professionella medan kvinnor är mer personliga och mindre 

auktoritära. 

 

Trots ett inkluderande språk i text kan en exkluderande bild göra att text 

inte blir läst. I granskningen förekommer informationsmaterial där text 

inte överensstämmer med bild. Vid två tillfällen har titel och 

organisationsnamn lyfts ur sitt sammanhang. 

 

Granskningen visar vikten av att text och bild hänger ihop och att namn 

och titel skrivs och benämns på ett likvärdigt sätt. Avvikelserna i 

granskningen visar på ett fortsatt behov att skapa en realistisk helhetsbild.  

6. Åtgärder 

Inkludering och framställning 

Granskningen har utifrån avgränsningen inte undersökt bilder och text 

utifrån ett intersektionellt perspektiv. Att granska kommunikationen 

utifrån kön är viktigt, men det är också viktigt att titta på representation 

utifrån mångfald. För genom att exkludera vissa grupper, skapas en snäv 

norm av hur samhället ser ut.  

 

För att skapa representation, inkludering och en spegling av verkligheten 

behöver förvaltningen fortsätta arbetet med att synliggöra personer på ett 

jämnbördigt sätt. Göra medvetna val vid kommunikation och tydliggöra 

hur människor och annat ska visas upp samt våga bryta normen för vilket 

kön som arbetar inom kost respektive städ. 

 

För att uppnå detta och utveckla kommunikationen visar granskningen att 

en checklista för jämställdhetssäkrade och jämlikhetsfrämjande bilder 

och text behöver arbetas fram.  

7. Sammanfattning 

Genom granskningen har ett utvecklingsbehov inom ramen för 

förvaltningens kommunikation identifieras.  

 

För att utveckla och undvika att förstärka olika normer och 

föreställningar behöver kommunikationen jämställdhetsintegreras genom 

normkritik. Ytterligare behöver spridning av resultat av granskning ske 

till verksamheterna samt uppföljning genomföras.  

 


