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Jämställdhet – varför och hur?

I Lewis Carrols Alices äventyr i sagolandet utspelar sig följande dialog 
mellan Alice och Chesirekatten, när vägen Alice går på delar sig:

– Lilla Chesirekatten, skulle du vilja tala om för mig hur jag ska gå  
för att komma härifrån?

– Det beror åtskilligt på vart du tänker gå, sa katten.

– Jag bryr mig inte så mycket om vart, sa Alice.

– Då gör det väl också detsamma vilken väg du går, sa katten. 

– Bara jag kommer nånstans, tillade Alice som en förklaring.

– Å, det gör du säkert, sa katten, om du bara går tillräckligt långt.

 
Hur kan ett aktivt och medvetet arbete för jämställdhet drivas i ett soci
alfondsprojekt, särskilt ett med fokus på socialt företagande? Hur kan 
kunskap från genusforskning bidra till jämställdhet?

Forskning om genus tar ofta en utgångspunkt från att vi människor 
själva skapar, bygger och konstruerar det som vi uppfattar som kvinnligt 
och manligt (Thurén & Sundman 1997). ”Manligt” och ”kvinnligt” ses 
som begrepp som förändras och skiftar i olika miljöer, olika organisatio
ner och regioner. Vilken betydelse genus får varierar därför. En bra start 
är att undersöka hur det ser ut i det egna sammanhanget och ta hjälp av 
teorier, andras erfarenheter och utvecklade metoder för att kunna få syn 
på vilken betydelse genus har. I begreppet ryms en föreställning om att 
manligt är överordnat kvinnligt, det finns med andra ord en maktaspekt 
när ett genusperspektiv används, vare sig det handlar om vad som hän
der i en grupp, i ett projekt eller i en organisation. 

En medvetenhet om genus innebär att vara medveten om att det har 
betydelse att människor sorteras och delas upp i könstillhörighet. En 
medvetenhet och kunskap om genus bidrar till en mer effektiv integre
ring av jämställdhet. Samtidigt är bilden tydlig: flera projekt tycker det 
är svårt att integrera jämställdhet. 
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Jag har arbetat med jämställdhetsfrågor på Regeringskansliet, i fackliga 
organisationer, i socialfondsprojekt och som egen företagare. Under 
senare år har jag också doktorerat om förändringsprocesser för jäm
ställda organisationer. Dessa erfarenheter använder jag mig av när jag  
i följande text reflekterar över jämställdhet i socialfondsprojekt. 

Det var överraskande svårt att få tag i projekt som menade att de 
aktivt arbetat med jämställdhet och som dessutom var beredda att 
avsätta tid för att dela med sig av de erfarenheterna. Det säger antagligen 
något både om villkor i projekten, med hög arbetsbelastning och om 
svårigheter med ett aktivt arbete för att integrera jämställdhet i projek
tens olika delar. Till slut blev det fyra projekt som vi ska få ta del av erfa
renheter från: Bumerang, Emmaus Björkås, Orangeriet och Sigrid. I 
dessa ges exempel på olika sätt att integrera ett jämställdhetsarbete.

Efter varje projektbeskrivning reflekterar jag över respektive projekt
ledares beskrivningar. Projektens erfarenheter blir därefter belysta uti
från tankar och forskning om genus och jämställdhet. Slutligen försöker 
jag bidra med mer praktiskt inriktade kommentarer om tänkbara meto
der för ett konkret jämställdhetsarbete.

Kapitlet i sin helhet avslutas med ett mer övergripande resonemang 
som anknyter till mina inledande frågeställningar.

Först får vi ta del av Bumerangs erfarenheter. Projektet lägger stor 
vikt vid vad som sker i de olika grupperna av deltagare. Därför har 
också grupperna arbetat fram ett kontrakt, en tydlig värdegrund, som 
deltagarna får skriva under.

Bumerang – komma åt sin kraft
Projekt Bumerang, med säte i Halmstad, har som mål att bredda arbets
marknaden för personer som är långtidsarbetslösa och har någon typ av 
funktionsnedsättning. Deltagarna går igenom en trestegsmodell: Först 
en kartläggning av nuläget, hur individen ser på socialt företagande  
utifrån sina egna styrkor. Därefter följer ett teoretiskt och praktiskt 
moment i vilket deltagaren successivt jobbar fram sin idé om verksam
het. Den tredje fasen innebär att idén ska förverkligas och erbjudas  
kunder. Projektägare är ABF Sydhalland.

Projektets syfte är att bilda arbetsintegrerande sociala företag som  
kan erbjuda deltagarna ett lönearbete. Ur projektansökan framgår att 
jämställdhetsperspektivet ska ”belysas i alla former av strategisk och 
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operativ påverkan”, arbete med jämställdhetsintegrering ska framgå av 
”all skriftlig och muntlig information”. Projektets personal ska vidare 
arbeta målinriktat för att se till att kvinnor och män har samma möjlig
heter att tillgodose sig projektets insatser. Projektledaren ansvarar för 
jämställdhetsintegreringen i projektet. I samtliga arbetsbeskrivningar 
ska frågan om jämställdhetsintegrering tas med och vid möten och 
avrapporteringar kommer jämställdhetsintegrering att vara en stående 
punkt. All statistik och information kring deltagarna ska vara könsupp
delad, för att kunna förbättra projektets jämställdhetsarbete. 

I de grupper av deltagare som har satt igång, har projektledaren Erik 
Jansson lagt märke till att den fråga som dominerar uppmärksamheten 
är funktionsnedsättning. 

”Vi har högljudda och djupa diskussioner om vad etiketten funk
tionsnedsättning sänder ut för signaler. Det är större än vad vi som 
arbetar för projektet kunde ana, hur starka fördomar är.”

Han pekar på behovet av kunskap och förmåga att bemöta alla med 
lika mycket respekt, på en oförmåga och okunskap som finns hos andra 
än deltagarna: hos handläggare, politiker, förmedlare och tjänsteperso
ner av olika slag.

Deltagarnas upptagenhet av funktionsnedsättning dominerar sam
talen. Frågor om genus och jämställdhet är svårare att skapa samtal om, 
menar Erik, som också påpekar att rekryteringen av deltagarna präglas 
av en jämn könsfördelning. Utmaningen är att ge stöd så att människor 
kan komma åt sin kraft, och utmana det som flera fastnat i, att ”inte vara 
så aktiv i sitt eget öde”, som Erik uttrycker det. 

Det som sker i de deltagargrupper som projektet formar av intresse
rade personer är därför av mycket stor vikt. Därför har grupperna arbetat 
fram ett kontrakt, som alla får skriva under. Kontraktet hänger synligt 
på väggen och följs regelbundet upp. Kontraktet är konkret och uttrycks 
i viform:
•	 Vi respekterar varandras olikheter.
•	 Vi bemöter varandra på ett vänligt sätt.
•	 Vi är alla delaktiga i gruppen.
•	 Vi stöttar och hjälper varandra.
•	 Vi fattar demokratiska beslut.
•	 Vi löser konflikter direkt när de uppkommer.
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Genom att aktivt uppmärksamma och arbeta med en värderingsgrund 
kan delaktighet och respekt växa fram, menar han.

Erik tar upp att det snarare är bland de personer som arbetar i eller 
runt Bumerangprojektet, som genusmönster är tydliga. Han märker till 
exempel att tjänstepersoner, företagare och andra omgivande aktörer 
föredrar att det är Erik som kommer på presentationer av Bumerang
projektet eller möten av olika slag. Erik och den kvinnliga kollegan, som 
är biträdande projektledare, har pratat om hur de ska bemöta detta som 
de ser som uttryck för genus. De har bestämt att medverka båda två vid 
möten och presentationer. 

Erik anser att det är viktigt med ett processtöd som kan arbeta med 
både genus och funktionsnedsättning. (Processtöd erbjuds projekt inom 
ESF, Europeiska socialfonden inom tillgänglighet, jämställdhetsintegre
ring, projektutveckling och strategisk påverkan & lärande. Praktiskt kan 
det vara utbildning av projektledare, råd om hur dessa perspektiv kan 
integreras i en ansökan och stöd med metoder i ett pågående arbete med 
till exempel jämställdhetsintegrering.) 

Det är funktionsnedsättning, genus, långtidsarbetslöshet, ålder –  
flera saker som stigmatiserar människor. Det är känsliga lägen och  
kräver kompetens.

Och du beter dig som du tror att omgivningen förväntar sig att du ska 
bete dig, resonerar Erik. Han ser också att det kan vara en hård ton i en 
grupp.

Jag har sett grupper av kvinnor som har en hård mobbning mot  
varandra, där det behövs verktyg för att ge stöd.

I och med att ESF:s processtöd är uppdelat i olika teman, valde Bume
rang att använda sina egna nätverk för att hitta den kompetens de sökte; 
människor som kan arbeta med det som Erik kallar ”multipel diskrimi
nering”. Andra ord för samma sak kan vara likabehandling eller ett 
normmedvetet förändringsarbete. Genom hans egen bakgrund i privat 
näringsliv och till exempel den biträdande projektledarens kontaktnät, 
kunde de själva hitta det stöd de behövde, menar Erik.
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Genusmedvetenhet viktig för att bygga grupper

Vad uppfattar jag som viktigt att ta fasta på i projektet Bumerang? Här 
följer några reflexioner från min sida om grupper, vad som händer i 
dem och om vikten av en tydlig värdegrund.

När en grupp skapas behöver ramar, överenskommelser och mål vara 
så tydliga att det blir möjligt att leva den värderingsgrund som Bume
rang har. Idén med en uttalad värdegrund är i sig ett uttryck för jäm
ställdhetsintegrering. Hur en grupp fungerar, i vilken mån kvinnor och 
män kan verka i en grupp på lika villkor, är en viktig jämställdhetsfråga  
i Bumerang, såväl som i andra projekt. 

En stor hjälp är kunskap och medvetenhet om vanliga mekanismer 
och mönster som finns i grupper med kvinnor och män (Wahl 2011). 
Kön är en stark sorteringsgrund av människor och forskning visar hur 
detta sorterande slår igenom på många nivåer. Ett grundmönster är 
starka uppdelningar av kvinnor och män och att sysslor och egenskaper 
som män sägs äga, är mer värda. En ordning skapas av över och under
ordning, där män som kategori överordnas kvinnor som kategori  
(Wahl med flera 2011). 

Att utveckla en genusmedvetenhet är en grund för ett framgångsrikt 
jämställdhetsarbete (Däldehög med flera 2012). Kunskap och förmåga 
att kunna lägga märke till och reflektera över vilka konsekvenser genus 
får i projekt och organisationer behövs. Kön är kanske en av de starkaste 
sorteringsmekanismer vi har i samhället. Vi föds in i en ordning, en 
genusordning där flickor och pojkar, kvinnor och män förväntas göra 
olika, säga olika och finnas på olika platser. Vi blir starkt präglade av 
budskapen om hur man ska vara och inte vara. 

I genusordningen skapas maktordningar som påverkar hur kvinnor 
och män samarbetar och verkar tillsammans. Forskningen talar om att 
genus ”görs”, precis som kultur och normer görs i form av handlingar. 
Att göra observationer, studera och utforska hur detta görande ser ut 
skapar ett lärande som behövs för att integrera jämställdhet. En central 
fråga i lärandet är vilka konsekvenser normerna och ”kulturen” har på 
olika människor.

Min erfarenhet är att män ofta tar ett större utrymme och att många 
kvinnor lätt blir den lyssnande och stödjande parten, men utan att själv 
ta samma utrymme i anspråk. Många män har betydligt mindre vana 
och träning av att lyssna på kvinnor än tvärtom. 
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Ett sätt att skapa medvetenhet är att reflektera över hur gruppen funge
rar, att göra observationer av gruppens processer med till exempel 
Bumerangs kontrakt som utgångspunkt. Ett annat är att ha tydliga  
spelregler under gruppens arbete för att skapa, till exempel, delaktighet 
genom att gå laget runt och/eller att alla får tala en gång innan någon 
talar två gånger. I Bumerang är de konkreta reglerna om till exempel 
delaktighet och konfliktlösning ett sätt att sträva efter jämställdhet. 

För att leda ett sådant arbete i grupper behövs kunskaper om att leda 
processer, men även någon slags förståelse av vilket livssammanhang 
deltagarna befinner sig i. Hur till exempel funktionsnedsättning, lång
tidsarbetslöshet och kön påverkar varandra har betydelse, något som 
Erik Jansson betonade. 

Hur olika kategorier påverkar varandra är ett särskilt tema i projektet 
Sigrid och som jag återkommer till. 

Diskrimineringslagstiftningen har i dag sju grunder för diskrimine
ring. En utmaning, inom såväl genusforskning som praktiska föränd
ringsprojekt, är att skapa kunskap och förståelse om hur dessa olika 
kategorier samverkar och påverkar varandra. Inom forskningen 
benämns detta som intersektionalitet, som på olika sätt utforskar hur 
olika maktordningar i samhället samverkar och påverkar människors 
villkor (de los Reyes & Mulinari 2005). 

När vi bygger, konstruerar och bekräftar eller utmanar dominerande 
föreställningar om ”kvinnligt” och ”manligt” sker detta på en rad olika 
sätt i en organisation, grupp eller i ett projekt. Genom handlingar som 
görs mellan människor kan vi fördjupa kunskapen om vilken betydelse 
genus får – med andra ord vilka konsekvenser det får i ett givet sam
manhang att vi gör på ett bestämt sätt. Flera studier visar till exempel på 
hur både yrken, sysslor och positioner skapas av så kallade könsmärk
ningsprocesser.

Intersektionalitet är likt genus ett begrepp för liknande processer; hur 
talet om och handlingar bekräftar, utestänger, idealiserar eller nedvär
derar olika kategorier av människor. 

En annan metod är att tala om normer, om vilka rättesnören eller 
outtalade antaganden som finns i en organisation. Normer som är vad 
som görs, som skapar en kultur – både i en organisation och i grupper. 
Normer och kultur byggs av handlingar, som om de upprepas tillräckligt 
många gånger utvecklar ”så här gör vi här” respektive ”så här gör vi inte 
här”. Ett första steg är därför att gemensamt skapa kunskap om hur  
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normer och kultur ser ut i grupper och i organisationen. Den kunska
pen utgör en grund för att kunna göra medvetna val om normer och en 
kultur som inkluderar och främjar ett jämställdhetsarbete. I Bumerangs 
grupper hamnar lätt funktionsnedsättning i fokus, medan genus var en 
svårare fråga att komma in på. Genom att tala om föreställningar om 
”kvinnligt” och ”manligt” och hur detta kan kopplas samman med funk
tionsnedsättning, skulle kunskap utifrån deltagarnas erfarenheter kunna 
främja ett aktivt jämställdhetsarbete. 

I Eriks berättelse om hur han som man får en större betydelse än sin 
kvinnliga kollega, syns ett behov av att rikta kunskap om genus och jäm
ställdhet till det omgivande samhället, aktörer som socialfondsprojektet 
möter i sin vardag för att nå sina projektmål. 

Forskning är en ingång till dialog för att få syn på dominerande före
ställningar. En studie om förändringsprocesser och genus i EUprojekt 
visar till exempel på mycket stereotypa föreställningar om både genus 
och etnicitet (Isaksson 2010). Anna Isaksson har i sin doktorsavhandling 
studerat vilka föreställningar om förändring och om arbetsliv och dis
kriminering som människor i olika projekt har. Hon visar hur sättet att 
både göra och tala inom ramen för projekt påverkar vad som då blir 
möjligt att förändra. Om makt och orättvisa inte är talbart är det svårt 
att utmana strukturer som behöver förändras, menar hon (Isaksson 
2010: 176). Hennes forskning i olika EUprojekt visar att kategorierna 
kvinnor och invandrare skapas till två grupper som ska utgöra resurser, 
medan svenska män förblir en sådan självklar grupp att den inte ens ses 
som en grupp. 

Då blir inte heller gruppen ”svenskfödda män” föremål för någon 
insats eller önskan om förändring – eftersom den inte ”finns”. I stället 
läggs förväntningar på två grupper som ”finns” genom föreställningar, 
tal och handlingar: kvinnor och invandrare. Eftersom dessa föreställ
ningar ofta inte blir medvetandegjorda, påverkar de, som Anna Isaksson 
visar, vad som ses som möjligt att göra i ett projekt. Projekt som vill 
använda genuskunskaper i ett jämställdhetsarbete kommer att tala om 
makt och skapa ny kunskap, för att kunna reflektera, se mönster och 
mekanismer samt dra slutsatser för nya handlingsmönster för jämställd
het. 

Om gruppen med en tydlig värdegrund står i centrum för Bumerang, 
lägger Orangeriet störst vikt vid individen, vid individuella samtal, jäm
ställdhetsutbildning och värderingsövningar som metod och arbetssätt.
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Orangeriet – Individen i centrum
Projektets mål är arbete och egenförsörjning genom socialt företagande 
för långtidsarbetslösa med flera. Deltagare erbjuds enskilda samtal,  
aktiviteter och utbildningsmöjligheter i grupp, arbetsträning och arbets
praktik. Parallellt byggs en stödstruktur lokalt och regionalt för att 
främja socialt företagande. Projektet omfattar verksamheter i kommu
ner från Sörmland och Östergötland. Projektägare är Coompanion  
Östergötland. 

Marie Andersson är projektledare. Hon berättar att de i projektet  
lägger stor vikt vid individuella samtal och på så sätt utvecklar ett indi
vidfokus. 

Vi genomför individuella samtal där vi diskuterar vad vi kan göra  
specifikt för den personen. Ibland kan det handla om att gå upp 
klockan åtta på morgonen och gå till oss i stället för att vara hemma. 
Men ibland kan det också vara så att det i samtalet dyker upp ett nytt 
tänk om vad personen kan och vill göra.

Deltagarna har en jämn könsfördelning och många gånger finns tydliga 
uppfattningar om vad som passar kvinnor och vad som passar män att 
göra. Det försöker projektet utmana.

Vi började med jämställdhetsutbildning för medarbetare i projektet vid 
starten för ett år sedan. Detta har följts av lokala aktiviteter med bland 
annat värderingsövningar. Nyligen hade vi ytterligare en halv dag med 
processtödet från ESF, denna gång med mer fokus på praktiska grupp
övningar.

Det är många deltagare och svårt att hitta ett vardagligt sätt att integrera 
jämställdhetsfrågor, att öka medvetenhet och kunskap. I projektet har de 
valt att anlita en person, som ska åka runt i de olika projektgrupperna 
och leda jämställdhetsutbildningar både bland personal och deltagare. 

Marie talar om värderingsövningar, som är en metod för att starta 
samtal om aktiva värderingar och föreställningar om till exempel genus 
och jämställdhet. Framöver ska utbildningsdagar handla om så kallade 
härskartekniker, olika metoder för att utöva makt, osynliggöra eller för
löjliga andra.

En stark koppling mellan ett aktivt jämställdhetsarbete och socialt 
företagande ser Marie i att utmana föreställningar om vilka sysslor och 
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arbetsuppgifter kvinnor och män kan eller bör ha. Hon efterlyser ett 
stöd som inte bara riktar sig mot projektledare, utan även till deltagar
grupper. Projektledare kan många gånger uppleva det svårt att själv efter 
utbildning gå ut och försöka göra på ett liknande sätt med deltagargrup
per. I det här fallet har projektet, som nämnts, anlitat en person som ska 
ha den rollen. 

Jag hoppas på att det leder till en öppenhet och att vi får igång diskus
sioner. Många har problem att fungera i grupp, det är grundfundamentet 
att få alla att aktivt våga delta.

Efter hand ska fokus alltmer gå över mot att förbereda deltagarna på 
företagande. Men i det första skedet av projektet handlar det framförallt 
om att skapa trygghet, möta stöd genom individuella samtal och ur den 
processen bygga upp arbetsträning och arbetspraktik som sedan kan 
utvecklas vidare. Målet är att det ska finnas sociala företag i varje kom
mun när projektet är slut 2014. 

Kunskap för att kunna möta individer och utmana normer

Det första jag slås av när jag funderar över Orangeriets erfarenheter är 
skillnaden i perspektiv gentemot Bumerang. I motsats till Bumerang 
fokuserar man här på individen. Men vad är viktigt att tänka på då?

Ambitionen är att ge stöd på individnivå och för att där kunna öppna 
för nya sätt att göra det, till exempel genom att utmana könsstereotypa 
val. Det individuella stödet ställer krav på handledarens förmåga och 
uppmärksamhet, att kunna se personen också som en del av en struktur. 
Kunskap om genus bidrar till en ökad medvetenhet för att kunna möta 
individer. För att integrera jämställdhet i mötet med individer, behövs 
kunskaper också här om hur genus påverkar allt från självbild till meka
nismer i samhället som exkluderar eller försvårar personens möjlighet 
att påverka och ha makt att forma sitt eget liv.

Utbildningsdagar är inplanerade för projekt Orangeriet i härskartek
niker, som vänder sig till både medarbetare och deltagare. Härskartekni
ker är en teori om maktordningar som först utvecklades av Berit Ås, 
professor i socialpsykologi (Ås 1982) och som spelat stor roll för en med
vetenhet om hur makt kan uttryckas och skapa villkor som exkluderar i 
det fallet kvinnor. Teorin har inspirerat till en rad publikationer och ett 
arbete på tema makt.
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Utbildningsdagar som inte följs upp och integreras riskerar att bli ett rö 
för vinden, något som för stunden väcker till insikt och nya kunskaper.  
I projektets vardag, i individuella samtal och i de grupper som indivi
derna deltar i, behövs återkommande reflexioner om hur genus och 
andra kategoriseringar påverkar sammanhanget och personerna. De 
svårigheter som projektledaren Marie Andersson pekar på är vanliga; 
svårigheten att mer systematiskt arbeta med jämställdhetsarbetet och 
hitta former för ett ”projektstöd” som riktar sig till både projektledare 
och deltagare. 

När projektet Sigrid, som vi nu ska följa, tog kontakt med utrikes 
födda kvinnor väcktes mäns motstånd. Med tiden insåg man i projektet 
behovet av ett mångsidigt, intersektionellt tänkande; kvinna eller man, 
ung eller gammal, ursprung och funktionsnedsättning, flera faktorer 
samspelade och påverkade varandra, men på olika sätt. 

Projekt Sigrid – utrikes födda kvinnor  
startar sociala företag
Projektets syfte är att utveckla metoder för effektivare arbete med perso
ner som befunnit sig utanför arbetsmarknaden en längre tid. För att 
kunna utveckla dessa metoder behövs enligt projektbeskrivningen en 
”intersektionell medvetenhet”, (intersektionalitet: hur olika maktord
ningar i samhället samverkar och påverkar människors villkor) för att 
öka förmågan att se en mer enhetlig bild av en person, se hur olika  
faktorer påverkar en persons situation. Arbetsförmedlingen är projekt
ägare. Ett viktigt syfte i Sigrid är att öka förmågan att se den helheten, 
berättar Eva Holmberg Tedert, som är koordinator för projektet. 

Det är lätt att skylla på språksvårigheter när man arbetar till exempel 
med utrikes födda kvinnor. Så kan det visa sig att det finns en funk
tionsnedsättning som påverkar starkt förmågan till arbete eller en för
ståelse av vad det är vi erbjuder. Därför måste vi ta hänsyn till de olika 
faktorerna.

ESFprojektet Sigrid omfattar de tre regionerna Värmland, Gävleborg 
och Dalarna. Under den treåriga projektperioden, med start i februari 
2011, räknar projektet med att ha nått 2 500 deltagare. Arbetet bedrivs i 
så kallade verkstäder, och länsstyrelser, regioner och kommuner är 
några aktörer i projektet. I Gävleborg, där Eva verkar, är ett av de  
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fokusområden projektet arbetar med utrikes födda kvinnor där utveck
ling av kooperativ är en viktig del. 

När projektet började med att ta kontakt med utrikes födda kvinnor 
för att visa på möjligheter till socialt företagande blev flera hinder syn
liga. Eva berättar att när de bjöd in intresserade, ansåg flera män som 
kvinnorna levde med att de inte skulle delta. Kvinnorna hade i många år 
levt i Sverige, men arbetat hemma med vård av barn och eventuellt för
äldrar. Och ibland även med ”vård av frisk man i hemmet”, som Eva 
uttrycker sig. 

Hur skulle det bli möjligt att nå ut till dessa kvinnor? 

”Vi bjöd in kvinnojouren Blåklockan, som visade sig vara ett ovärderligt 
stöd”, säger Eva. Våra medarbetare förstod att en del av kvinnorna var 
utsatta för en otrolig press hemifrån. 

Blåklockan kopplades in på flera olika aktiviteter, projektet köpte helt 
enkelt tid av kvinnojouren. Där fanns kompetens och perspektiv som 
gjorde att medarbetarna också fick nya kunskaper. 

Ett annat viktigt steg var att genomföra informationsmöten, där olika 
invandrarföreningar bjöds in. Erfarenheter från dessa var också mycket 
goda, menar Eva. De fick kontakt med varandra. 

Men det hände att män bestämde att kvinnor de levde tillsammans 
med inte fick delta. Eva berättar att några svenska män gifta med kvin
nor från Thailand ringde till Arbetsförmedlingen och var mycket 
aggressiva och negativa till att kvinnorna skulle delta i någon satsning 
på socialt företagande. 

Frågan var hur kontakten med män skulle kunna utvecklas. Idén att 
ta kontakt med Manscentrum växte fram, och Stickan i Gävle, en kris
mottagning för män, involverades i projektet. 

Vi förstod inte från början att vi behövde lägga in det här med både 
kvinnojour och manscentrum för att kunna genomföra vårt projekt.

Detta är ett exempel på ett intersektionellt tänkande; kvinna eller man, 
ung eller gammal, ursprung och funktionsnedsättning, flera faktorer 
påverkar varandra, men på olika sätt. 

Och framgångar har nåtts: För några månader sedan startades det 
första sociala företaget inom projektet. Personalkooperativet Sandaga 
drivs av sex utrikes födda kvinnor och företaget erbjuder städning, 
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barnpassning, catering, fönsterputsning och sömnad. (www.sandaga.se/
sandaga/.)

Behovet av kvinnojourens kunskap och kompetens väcktes efterhand 
och uppmärksammades av projektledaren Monica B Andersson på 
Arbetsförmedlingen som är ansvarig för metodutveckling och de så 
kallade horisontella kriterierna, där jämställdhet ingår. 

Monica berättar att alla i de olika verkstäderna inom Sigridprojektet 
har fått en grundutbildning i jämställdhet. Varje verkstad har utvecklat 
en egen jämställdhetsplan och till exempel arbetar flera med så kallade 
SWOTanalyser tillsammans. Det är ett vanligt verktyg för att analysera 
ett projekts styrkor, svagheter, möjligheter och hot. 

Det gäller att få syn på det som tas för givet. Att reflektera tillsam
mans över vad jag själv gör är ett sätt. Ett annat är att undersöka hur 
resurser fördelas ur ett jämställdhetsperspektiv. Monica berättar att 
sådana studier till exempel visar att pojkar fått dubbelt så mycket stöd 
än flickor på Arbetsförmedlingen.

Det ligger närmare till hands att ”piska” flickor och säga ”gå nu ut och 
städa” eller ”du får nöja dig med deltid, det är vad som erbjuds”, medan 
pojkar inte pressas på samma sätt att gå ut och ta vad som erbjuds.

Det är inte lätt att träna sin förmåga att se hur föreställningar och nor
mer påverkar vilka beslut och handlingar som sedan görs. Men Monica 
menar att de i projektet får arbeta stegvis för att vartefter komma när
mare målet. Jämställdhetsplanerna är till exempel fulla med uppfölj
ningar för att se till att ojämställda beslut rättas till och att kunskap 
växer om hur vi alla påverkas av dominerande normer. Ett sätt att analy
sera vilka normer som finns är genom de handlingar som görs. I exem
plet ovan, där handlingen är att beordra, eller piska som Monica säger, 
flickor att gå ut och städa, arbeta deltid medan pojkar inte har sådana 
krav på sig. Då kan man säga att normen är att flickor ska nöja sig med 
att få mindre valmöjligheter och mindre resurser på Arbetsförmed
lingen än pojkar. I handling blir outtalade men dominerande antagan
den om kön en norm som skapar villkor för arbetssökande pojkar och 
flickor. På så sätt kan man i ett projekt arbeta med att analysera hand
lingar och se vilka rättesnören som handlingarna utvecklar och därmed 
vilka konsekvenser i form av villkor bland annat som det får. 

Eva Holmberg Tedert trycker också på att det är viktigt att utveckla 
sin förmåga att se kombinationen av till exempel funktionsnedsättning, 
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genus eller att en person är född någon annanstans än i Sverige. Hon 
hävdar att tillgänglighet och jämställdhet är väldigt viktigt.

”Det är första gången vi verkligen bryr oss om de frågorna på allvar 
och försöker utveckla något ur det”, säger Eva. Vi behöver inkludera de 
frågorna annars kommer vi inte att komma någonstans. 

Framkalla och mobilisera för en förändring

Att bry sig om frågorna på allvar, en vilja att ta avstamp i dem, är en 
hoppfull grund för projektet Sigrid. Jag tror att viljan är en viktig driv
kraft i jämställdhetsarbetet. Insikten om hur maktordningar och kate
goriseringar av människor skapas är en grund för att kunna uppfatta att 
det finns något problem. När normen ”här möter vi varje individ utifrån 
dennes förutsättningar” utmanas av kunskap om exkludering, stereo
typa föreställningar och diskriminering, då kan det också bli möjligt att 
bry sig på allvar. Många förändringsprojekt med fokus på genus och 
jämställdhet kan stanna vid att en nulägesbeskrivning inte har blivit 
genomförd eller gjord på ett användbart sätt. Nuläget behöver ”framkal
las”, likt en process i det gamla fotolabbet, där ett vitt blad vänds i flera 
bad, belyses i det mörka rummet för att så småningom träda fram i sina 
skarpare konturer (Amundsdotter 2009). 

I mitt avhandlingsarbete som studerar fem nätverksgrupper från 
olika arbetsplatser som arbetade för jämställdhet i sina organisationer, 
sammanfattade följande modell processen i de olika grupperna. Model
len har sedan använts i andra forsknings och utvecklingsprojekt. De 
olika delarna i processen går in i varandra, men det går ändå att urskilja 
olika faser eller processer i gruppernas arbete. 

Den här formen av kunskapsprocess behöver löpa parallellt med ett 
lärande i gruppen av chefer, projektledare eller vägledare, för att kunna 
integreras i nya handlingsmönster, nya normer som kan utmana och 
förändra exkluderingar och diskriminering. Detta blir tydligt i projektet 
Sigrid. Efter ett år har det ur projektet redan startats ett socialt företag, i 
form av ett personalkooperativ. 

I mötet med utrikesfödda kvinnor, kom man i kontakt med olika 
aspekter som har väldigt mycket med makt och genus att göra. I den 
situationen växte behovet fram av stödjande strukturer. Kvinnojouren 
kopplades in och spelade en viktig roll. Möten med invandrarföreningar 
skapade dialog som desarmerade en del motstånd. Och Manscentrum 
kopplades också in. 



15

jäms tälld he t – var fö r o ch hur?

En upptäckt Temagrupp för Entreprenörskap och Företagande har gjort 
i sin analys av projektansökningar, är en skillnad mellan projekt som 
riktar sig till utrikesfödda kvinnor respektive svenskfödda kvinnor – och 
män. Projekt som riktar sig till utrikesfödda kvinnor, kan ta upp och 
betona en önskan om att förändra ”ojämställda hemförhållanden”, 
medan projekt som riktar sig till svenskfödda kvinnor – och män – inte 
har den avsikten att förändra beteenden i hemmet (Tillväxtverket 2012). 
Föreställningar om olika grupper blir en grund för vad som anses som 
norm och önskvärt vad det gäller det obetalda hemarbetet. 

Medvetenhet om hur kategoriseringar av människor hindrar en jäm
ställdhetsutveckling och ett möte på lika villkor, är ett nödvändigt steg 
för att gå vidare med mobilisering och förändring. I projekt med ambi
tioner av jämställdhetsintegrering behöver det perspektivet finnas med 
från första början. Ett ”nuläge” kan skapas i gemensamma läroprocesser 
med grupper som berörs av projektet – kombinerat med kunskap om 
genusteori och jämställdhet. 

Att lägga in tid för reflexion och för skapande av kunskap, är en 
bärande del av ett förändringsarbete. Dessa projekt handlar dessutom 
om grupper som kategoriseras på flera sätt, inte bara efter kön: efter 
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etnicitet, hudfärg, funktionshinder, eventuella diagnoser, utanförskap av 
olika slag och av att tillhöra sysselsättningsfasen, tidigare kallad för ”fas 
3”(sista delen av jobb och utvecklingsgarantin). Det kan vara männis
kor som ofta inte är ”aktiva i sitt eget öde”, för att citera Erik Jansson,  
utifrån hans erfarenhet i Bumerang, människor som har en begränsad 
tro på sin egen förmåga och på att deras liv kan bli annorlunda. 

En stor styrka är en gemensam förståelse för sin situation. Den kan 
bidra till att grupper får en stark samhörighet och att individer i grupper 
ger varandra stöd, ett stöd som i sin tur kan höja en låg självkänsla och 
väcka hopp om en möjlig förändring. 

Jämställdhetsutbildningar för deltagare behövs också för att jäm
ställdhetsintegrering ska vara en levande process både bland deltagare 
och bland dem som arbetar för projekten. Att både den kvinnliga och 
den manliga projektledaren går på möten och arbetar utåt i projektet, är 
ett exempel på en praktisk konsekvens som de dragit av att flera externa 
aktörer föredrar den manliga projektledaren. 

När Eva Holmberg Tedert från Arbetsförmedlingen säger att det är 
”första gången vi verkligen bryr oss om de här frågorna”, krävs mod för 
att vara så tydlig. Normativa föreställningar har levt vidare, med följd att 
flickor pressas att gå ut och städa, uppmanas att nöja sig med deltid 
medan pojkar fått dubbelt så mycket stöd, som Monica B Andersson 
berättar om. Eller som Eva retoriskt frågar sig: ”hur hanterar vi en 
kvinna med funktionshinder som är över 50 år?” Normativa, för givet 
tagna, föreställningar om människor skapar ett begränsat utrymme för 
att handla. Det vill projektet utmana och förändra.

Avslutningsvis får vi en inblick i Emmaus Björkås erfarenheter. Här 
sätts fokus främst på könsmärkningsprocesser, det vill säga när sysslor 
och arbeten bestäms efter kön. Men genom att förändra hur olika  
arbeten beskrevs, genom vilket språk som användes, påbörjades en  
förändring.

Emmaus Björkås – Aktivism för jobb
I projektet Aktivism, en väg till jobb inom social ekonomi i Göteborg med 
Emmaus Björkås som projektägare, är syftet att ge människor som står 
utanför arbetsmarknaden en möjlighet till arbetslivserfarenhet och  
kontakt med olika delar av samhället genom aktivism inom Emmaus
rörelsen.  

https://mail.staff.ltu.se/owa/redir.aspx?C=yFORN4mDdUOFCtfr6ms-IP50Ji9XWc8ITJ4mcEetXCp9a5sfVmcXx7rUu_zPRqDkwuC0g38fLFs.&URL=http%3a%2f%2fwww.emmausbjorka.se%2fomoss_aktivism.html
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Deltagarna träffas varje vecka i samtalsgrupper, de är med och arrange
rar konferenser och en bärande idé som uttrycks i projektbeskrivningen, 
är att ”... deltagarna ska få kontakt med det civila samhället för att där få 
ökad kunskap och söka/skapa meningsfull sysselsättning som på sikt 
kan leda till arbete”.

Emmaus Björkås är en ideell förening som arbetar med solidaritets
arbete bland annat i Afrika. Solidaritetsarbetet finansieras framför allt 
med second handverksamhet som drivs i kooperativ form. 

Second handverksamhet innebär olika former av arbetsuppgifter och 
arbetslivserfarenhet. Inom projektet finns 24 platser, till exempel inom 
transport och lager, detaljhandel, sortering av kläder och administration 
samt ekonomi. 

Inom lager/insamling/transporthantering såg Carina Malmgren, pro
jektledare, att bara män arbetade. Inom projektet ville de förändra den 
situationen och funderade på hur. 

”Genom att förändra hur arbetet beskrevs, fick vi också kvinnor som 
sökte sig dit”, säger Carina. En förändring vi gjorde var att beskriva 
själva arbetsuppgifterna och inte bara skriva ”lagerhantering”.

Det gav resultat och nu arbetar en kvinna som chaufför och en annan 
kvinna arbetar med sortering av mjuka varor samt lagerarbete. Persona
len har också deltagit i jämställdhetsutbildning.

”Vi har bland annat gjort värderingsövningar”, fortsätter Carina.  
Vi har diskuterat och arbetat med vilket språk vi använder till exempel.  
Vi har kopplat det till frågor om bemötande också. 

Arbetet har lett till ökad medvetenhet och insikt, menar Carina. 
Dessutom ska kunskapen de skapar användas till att uppdatera och 
aktivt arbeta med Emmaus Björkås jämställdhetsplan. De ska även göra 
en analys av hur resurser fördelas och används ur ett könsperspektiv. 
Vid ett seminarium ska Emmaus medarbetare få arbeta med resultaten 
av den analysen. 

Alla som arbetar med föreningen Emmaus Björkås ska få kunskap 
och möjligheter att förstå hur alla bidrar till att skapa och återskapa 
genusmönster, slår projektplanen fast. Detta ska bland annat göras 
genom att rotera på arbetsuppgifter, få kunskap om jämställdhet och att 
granska hur bemötande, kommunikation och fördelning av sysslor och 
resurser går till. Analyserna som växer fram ur detta ska återföras vid 
arbetsplatsträffar och ett jämförande arbete ska göras mellan de olika 
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enheterna – där det finns både mansdominerade, kvinnodominerade 
och mer könsblandade enheter. 

En förväntan är att de nya insikterna ska leda till en ökad delaktighet 
och att kvinnor ska våga ta plats. Carina menar att det är lätt att stanna 
kvar i en utveckling där män dominerar vissa poster och där kvinnor 
kan luta sig mot det och inte göra anspråk på att vilja ha de posterna. 
Det behöver förändras, menar Carina. 

Att utmana föreställningar om kvinnor och män

Min första tanke är hur många arbeten och sysslor som är bestämda 
efter kön utan att vi tänker närmare på det. Den andra är den kraft som 
ligger i ett systematiskt medvetenhetsarbete för att synliggöra det som 
tas för givet.

Emmaus Björkås har arbetat med att förändra det som kallas köns
märkningsprocesser, när sysslor och arbeten bestäms efter kön, vilket är 
vanligt (Wahl med flera 2011). Genom att formulera sig annorlunda, fick 
det till resultat att kvinnor uppenbarligen kände sig öppnare för att söka 
till sysslor som tidigare befolkats uteslutande av män. Sättet att beskriva 
ett arbete påverkade helt enkelt rekryteringen, en upptäckt som flera 
andra förändringsprojekt som vill främja jämställdhet har upptäckt. 

I planeringen av projektet ligger även att analysera resursfördelning, 
skapa mer kunskap om jämställdhet och avsätta tid för analyser – bland 
annat om hur genusmönster låser in både kvinnor och män. Dessutom 
finns i deras arbete en önskan om vad som kan bli annorlunda även 
konkret i projektet: att bryta vanan att män dominerar på vissa poster 
som blir möjligt också genom att kvinnor inte gör anspråk på de pos
terna och på så sätt upprepas det som är – om man gör som man alltid 
gör, får man det man redan har. De vill att det ska bli annorlunda. 

Med denna redovisning av fyra olika projekts erfarenheter och mina 
reflexioner om dem, vill jag nu lyfta diskussionen om arbete för jäm
ställdhet i sociala företag till en mer allmängiltig nivå. Först vill jag peka 
på behovet av tydliga mål, men jag vill också berätta om det omfattande 
metodstöd som finns att tillgå. Och avslutningsvis behovet av strategier 
och att tala om makt.
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Tydliga mål
I flera olika förändringsprojekt för jämställdhet som jag har arbetat 
med, har stor möda lagts ned på att formulera och arbeta med använd
bara mål (Holm 2003).

Deltagare har arbetat intensivt med att hjälpa varandra att formulera 
mål som är tydliga, utmanande men möjliga att nå. En fråga vi ställt är: 
vad är det som ska bli annorlunda? I det arbetet är förmågan att få syn 
på ett nuläge grunden. För att kunna svara på vart vi ska, är det viktigt 
att ha god kunskap om var vi är i dag. Det framkallade nuläget ger en 
grund för att mobilisera inför vad vi vill ska bli annorlunda. 

Något som också blivit tydligt i utforskandet av hur jämställdhets
integrering fungerar i projekten, genom utvärderingar, enkäter och 
intervjuer, är många gånger en brist på mål för jämställdhet och till
gänglighet i pågående projekt inom Socialfonden. Dessutom saknas en 
tydligare koppling till övergripande och mer allmänna programmål. Det 
visar en utvärdering om jämställdhet och tillgänglighet i Socialfonds
programmet (Kontigo 2010). Utvärderarna menar att Sverige är tämli
gen ensamt om att lägga så stor vikt vid dessa två områden, jämfört med 
andra länder i EU. Dessutom är den stödjande struktur som finns i form 
av processtöd ovanlig. Däremot saknas tydlighet om mål, särskilt om 
hur kopplingen mellan allmänna programmål och mål för jämställdhet 
och tillgänglighet kan se ut. 

Jämställdhetsfrågor ses som svåra att arbeta med av flera och utvärde
rarna noterar ett visst motstånd i projekten. Många gånger saknas en 
systematik i arbetet, som till exempel hur jämställdhetsarbetet förväntas 
påverka projektmålen och vilken uppföljning som krävs för att kunna 
utvärdera insatser. Som en konsekvens av detta syns också främst arbe
tet på individnivå men inte på till exempel arbetsplatsnivå – vad ska bli 
annorlunda på arbetsplatsen, hur når vi projektmålen och vad innebär 
jämställdhetsarbetet på arbetsplatsen och så vidare. Projektledare har 
många gånger en vag syn på vad jämställdhet kan betyda i förhållande 
till projektmålen. Kontigos utvärdering om jämställdhet och tillgänglig
het i Socialfondsprogrammet är pågående och omfattar programperio
den fram till 2013, så rapporten är preliminär, men ger trots det en tydlig 
indikation på bristen på ett systematiskt och strategiskt jämställdhets
arbete. Inte bara i de olika projekten, utan även inom de olika processtö
den (jämställdhet, funktionsnedsättning med flera) saknas tydlighet i 
målbilden och kopplingar till allmänna programmål. 
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Jämställdhetsintegrering bygger på att aspekter av jämställdhet är inte
grerade i alla delar i ett projekt, från idé genom hela vägen till avslut. 
Det kräver med andra ord både en systematik och koppling till övriga 
projektmål. 

Metoder som inspirerar

Det finns ovanligt mycket metodstöd för att arbeta med jämställdhet. 
Stora projekt har arbetat fram metoder och material som kan användas i 
olika sammanhang, till exempel det mycket omfattande projektet Håll
bar jämställdhet inom SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.

Ett annat exempel är JämStöd, en statlig utredning som arbetade med 
att informera om och utveckla metoder och modeller för hur man kan 
jämställdhetsintegrera statens verksamheter. Från den utredningen finns 
flera metodböcker och material. 

Flera ESFprojekt planerar att använda sig av Trappan, en arbetsgång 
i flera steg för att jämställdhetsintegrera, utvecklad av JämStöd. Ett 
exempel är projektet NoLimit Business Center, drivet av Coompanion  
i Göteborg. I projektet ska deltagarna undersöka förutsättningarna,  
nyttan och viljan att jämställdhetsintegrera i projektet. De ska utforska 
hur ett jämställt projekt kan se ut, vilka effekter en jämställd projekt
miljö kan få och vad som kan stödja respektive hindra viljan för att 
skapa en jämställd projektmiljö. Med avstamp i detta arbete ska sedan 
deltagarna gå vidare till att utforska jämställdhetsintegrering i förhål
lande till socialt företagande. 

ESF:s eget processtöd för jämställdhet har på sin hemsida olika verk
tyg och tips på metoder för att arbeta för en integrering av jämställd
hetsperspektivet. Det kan till exempel handla om hjälp att ta reda på om 
verksamheten bidrar till jämställdhet, sett genom målen för jämställd
hetspolitiken om bland annat en jämn fördelning av makt och infly
tande, ekonomisk jämställdhet, det obetalda hem och omsorgsarbetet 
samt mäns våld mot kvinnor. 

Andra exempel är att granska text och bild ur ett jämställdhetsper
spektiv, att skapa styrgrupper i projekten som återspeglar jämställdhets
ambitioner, att jämställdhetssäkra utbildningssatsningar och att granska 
hur resurser används och bedöms. 



21

jäms tälld he t – var fö r o ch hur?

Olika former av reflexioner och undersökningar av hur kvinnor och 
män framställs i bild och text är ett sätt att undersöka genus – vilka kon
sekvenser det får att vi är kvinnor och män som sorteras och skapas som 
motsatser med föreställningar om att vi ska komplettera varandra och i 
det tilldelas olika egenskaper och förväntade förmågor. 

Strategi för att nå målet
Jämställdhetsintegrering är en strategi för att nå jämställdhetsmål, det 
övergripande nationella jämställdhetsmålet att kvinnor och män ska ha 
samma makt att forma samhället och sina liv. Det är med andra ord ett 
fokus på maktfrågor och att skapa villkor och sammanhang där över 
och underordning mellan kvinnor och män inte är det dominerande. 

Flera forskare har uppmärksammat och pekat på hur maktfrågor 
rörande könens relationer tryckts tillbaka, för att i stället lyfta fram att 
jämställdhet gagnar alla. Att tala om jämställdhet i termer av makt och 
genusordning stör och i stället dominerar tal om att alla vinner på jäm
ställdhet (Isaksson 2010, Rönnblom 2002). Hur människor talar om 
något påverkar vad som blir möjligt att förändra och skapa kunskap om.

 I en av Tillväxtverkets rapporter om sociala företag betonas fram
gångar med socialt företagande, inte minst när det gäller inkludering. 
Företagandet bygger på samverkan och med sikte på människors behov 
utan privata vinster. I stället ska överskott återinvesteras i verksamhet 
och fylla social behov (Tillväxtverket 2012: sid 40). Framgången för 
arbetsintegrerande sociala företag är förmågan att inkludera människor 
genom en kombination av affärsverksamhet, stärkande av egenmakt och 
social arbetsintegration. Tre delar som Bumerangprojektet lägger stor 
vikt vid. 

Inkludering är ett nyckelord inom likabehandling och här finns möj
ligheter att se hur socialt företagande och jämställdhetsintegrering kan 
kombineras på ett fruktbart sätt. Jämställdhet och tillgänglighet handlar 
om inkludering och grunden i socialt företagande har delaktighet, allas 
lika värde och inkludering som en värdegrund. Den medvetenheten kan 
byggas på för att lägga märke till hur den genusordning som verkar i 
samhället påverkar det sociala företagandet, till exempel när det gäller 
val av affärsområde, tillgång till resurser, stöd, arbetsinnehåll och att ta/
få utrymme. 
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På så sätt kan värdegrunden i det sociala företagandet fördjupas och 
vara modell för hur värderingar som delaktighet och inkludering kan få 
utrymme och uttryckas i en praktisk vardag i organisationen, med en 
medvetenhet om mekanismer som kategoriserar och diskriminerar 
människor.

Avslutningsvis vill jag knyta an till Alice och hennes vandring i inled
ningen av detta kapitel. När vägen delar på sig frågar hon katten vilken 
väg hon ska ta och får ett svar som kan få henne att fundera närmare 
över var hon befinner sig, vart hon vill gå, och hur långt. Med en sådan 
medvetenhet tror jag att ett arbete för jämställdhet i sociala företag kan 
bli framgångsrikt.

Att ta reda på hur det ser ut för att kunna svara på frågan: var är vi? 
Och därifrån svara på: vart ska vi? Genom ett tydligt och konkret arbete 
med vad som ska bli annorlunda, vilka nya mönster vi vill se växa fram, 
kan en ökad medvetenhet främja lika villkor, lika behandling. 
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Tips och länkar

www.esf.se/jamt
Processtöd för jämställdhet inom socialfonden

www.jamstall.nu 
Stöd om jämställdhetsintegrering

www.temalikabehandling.se 
Tema likabehandlings hemsida, med tips och eget material, till exempel 
MedVerkan – en handbok om fungerande förändringsarbete för lika  
rättigheter och möjligheter

Eva Amundsdotter
Eva Amundsdotter, fil.dr, är verksam inom olika forsknings- och utveck-
lingsprojekt med fokus på genus, främst inom innovationssystem. Hon 
arbetar även i flera akademiska förändringsprojekt, till exempel med ledar-
utvecklingsprogram för att främja genusmedvetna chefer och workshops 
om normer och kultur. Hennes forskning utvecklar metoder och teorier om 
genus, jämställdhet och förändringsprocesser i grupper. Eva har tidigare 
arbetat med jämställdhetsfrågor på Regeringskansliet, i fackliga organisa-
tioner och i socialfondsprojekt. 

Hon har medverkat i flera publikationer om jämställställdhet och genus, till 
exempel Den jämställda arbetsplatsen – en metodbok och Det genusmed-
vetna ledarskapet – från ickefråga till tillväxtfråga.  Hennes doktorsavhand-
ling Att framkalla och förändra ordning – aktionsorienterad genusforskning 
för jämställda organisationer har publicerats på Gestalthusets förlag.

http://www.esf.se/jamt
http://www.jamstall.nu
http://www.temalikabehandling.se

