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Huddinge kommun har tagit fram en handbok för jämlikhetsanalys. Den ska vara ett stöd för anställda som
på olika sätt arbetar med verksamhetsutveckling och statistik, resultat samt analys. Anna Bohlin,
utvecklingsledare, berättar.
Huddinge kommun har under många år arbetat med så kallad jämlik styrning. Kommunen såg ett dilemma med att
jämlikhetsfrågorna ofta blev en sidofråga och såg ett behov av att hitta en struktur för att ta det in i det ordinarie. Nyckeln
bedömdes då vara att börja i styrningen. Men vad är då jämlik styrning? I Huddinge innebär det att kommunens
verksamheter ska mäta och analysera statistik och resultat utifrån köns-, barn- och områdesperspektiv. Omotiverade
skillnader ska redovisas och åtgärdas. Det innebär att Huddinge i den ordinarie styrningen och uppföljningen ska arbeta
med jämlikhet som del av det ordinarie arbetet.

En analys i tre steg
Verktyget är uppdelat i tre steg. Såhär ser det ut:

Steg 1: Identiﬁera en skillnad
I det första steget går du till ett utvalt statistiskt material och identiﬁerar de skillnader som är mest väsentliga att
analysera.

Steg 2: Gör en orsaksanalys
I det andra steget tar du fram bakgrunden till skillnaderna, vilka som påverkas av dem, vilka orsaker de har samt funderar
över om skillnaderna är motiverade eller inte. Om skillnaden visar sig vara omotiverad går du vidare till steg tre.

Steg 3: Ta fram åtgärder
I steg tre planeras de mest eﬀektiva åtgärderna som sen förs in i verksamhetens ordinarie styrning och uppföljning.

Handboken i praktiken
Inom biblioteken i Huddinge ﬁnns ﬂera exempel på arbete med jämlikhetsanalys. Ett exempel är ojämlik utlåning av
böcker på biblioteken mellan våra geograﬁska områden och mellan kön. Biblioteksledningen har gjort analyser och börjat
genomföra olika åtgärder. Biblioteken i Huddinge har kommit långt, men för att alla verksamheter i kommunen ska bli
eﬀektiva så behöver arbetet med jämlik service systematiseras. Därför har nu ett stödverktyg i form av en handbok för
jämlikhetsanalys tagits fram.

Huddinge kommuns handbok för jämlikhetsanalys. Ladda ned den här.

– Bättre stöd för genomförande av jämlikhetsanalys är något som många kommuner efterfrågar. Att förändra och styra
mot ökad jämlikhet handlar om att förändra strukturer. Vi måste våga gå på djupet kring varför ojämlikhet uppstår om vi
menar allvar kring att skapa förändring. Jag och Marcel Moritz på kommunstyrelsens förvaltning har därför i samarbete
med företaget Medida tagit fram denna handbok, som vi hoppas kommer göra skillnad, säger Anna Bohlin, samordnare
för kommunens jämlikhetsarbete.
Handledningen är inte en enkel checklista utan ska snarare ses som ett stöd för diskussion och underlag för att reﬂektera
kring och motivera beslut. Att förändra ojämlikhet i grunden handlar om att förändra strukturer – då behöver en bredare
analys göras. Det är svårt att få till genom enkla checklistor. Dock kan checklistor vara ett mycket bra stöd när väl en
analys är gjord.

Om Medida
Medida är ett företag som bland annat utbildar i jämställdhets- och jämlikhetsanalys samt i könsuppdelad statistik.

