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Denna handbok har tagits fram för att stödja främjandet och inte-
grationen av jämställdheten i olika utvecklingsprogram och -projekt.

Europeiska unionen har förbundit sig att främja jämställdheten mel-
lan män och kvinnor i sin verksamhet. Enligt Lissabonfördraget ska 
unionen i all sin verksamhet tillämpa principen för integrering av 
könsperspektivet. Det betyder att könsperspektivet och främjandet 
av jämställdheten tas med i all offentlig verksamhet, i den ordina-
rie verksamheten och i bedömningen av åtgärdernas konsekvenser. 
Rent konkret innebär integrering av könsperspektivet bland annat 
att man utvecklar förvaltningens och projektens verksamhetssätt, 
metoder och förfaranden på ett sådant sätt att verksamheten blir 
jämställdhetsfrämjande. 

Även i Finland har de of-
fentliga myndigheterna 
omfattande skyldighe-
ter att främja jämställd-
heten mellan könen och 
integrera könsperspek-
tivet i all verksamhet, på 
alla nivåer och i alla ske-
den av verksamheten: planering, beredning, beslutsfattande, verk-
ställande och utvärdering. Skyldigheten att främja jämställdheten 
inom myndighetsverksamhet definierades mer ingående i samband 
med reformen av jämställdhetslagen 2005 genom att principen för 
integrering av könsperspektivet infördes i 4 § i lagen.

Integrering av könsperspektivet innebär att man kan utveckla verk-
samhetens mål och innehåll så att de bättre motsvarar behoven hos 
olika människogrupper. På detta sätt är den ett sätt att förbättra verk-
samhetens kvalitet och effekt. 

1. Varför denna handbok?

På finska: 
sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen

På svenska: 
integrering av könsperspektivet

På engelska: 
gender mainstreaming
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Strukturfonderna är ett viktigt redskap med vilka det är möjligt att 
omvandla mål till åtgärder inom det nationella och regionpolitiska 
utvecklingsarbetet. Jämställdheten mellan könen och främjandet av 
jämställdheten är en central styrande princip för EU:s verksamhet, 
som också har upptagits i strukturfondprogrammen.

Syftet med integrering av könsperspektivet är att förändra könsneu-
trala (= könet beaktas inte) sätt att tänka och verka samt den köns-
neutrala verksamhetskul-
turen. Arbetsprocesserna 
ska utvecklas av myndig-
heterna och aktörerna själ-
va, men utvecklandet kan 
stödjas genom utbildning 
och konsultering.

Integrering av könsperspektivet förutsätter att tjänstemännen och 
projektaktörerna kan kombinera information och synsätt som gäl-
ler jämställdhet mellan könen med sin egen expertis och de gäl-
lande yrkesförfarandena i branschen. Detta förutsätter i sin tur att 
de utreder jämställdhetsfrågor i samband med sitt eget arbete eller 
projektets verksamhet och att de har vilja och förmåga att utveckla 
dem utifrån detta.

Målet med Utbildnings- och konsulteringsprojektet i anslutning till 
utvecklingsprogrammet Främjande och integration av jämställdheten 
mellan könen (Valtava, samordnat av Arbets- och näringsministeriet) 
var att klargöra den nytta som integrering av könsperspektivet ger 
myndigheternas och Valtava-projektens verksamhet samt att väcka 
och stärka motivationen hos varje aktör att iaktta könsperspektivet 
i sitt eget arbete. Projektet genomfördes av KoulutusAvain Ab från 
Kajana och WoM Ab från Helsingfors. I projektet ingick en analys av 
utbildningsbehovet, utbildning och konsultering av de finansierande 
myndigheterna och Valtava-projekten, seminarier samt produktionen 
av elektroniskt utbildningsmaterial och denna handbok.

Den föreliggande handboken har skrivits med EU:s strukturfondspro-
gram som utgångspunkt, men lämpar sig för alla som planerar, ge-
nomför och utvärderar utvecklingsprogram och -projekt av olika slag.

Myndigheterna och aktörerna har ofta inte de 
jämställdhetskunskaper, insikter, färdigheter och 
redskap som integrering av könsperspektivet 
kräver. Denna handbok tillgodoser detta behov.
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Handboken behandlar främjandet av jämställdheten och dess bety-
delse i programarbete (kapitel 3) och projektarbete (kapitel 4) och ger 
instruktioner som är avsedda för praktiska aktörer. Som en inledning 
och ett stöd ges en ordlista för styrning av integreringen av köns-
perspektivet i kapitel 2. Kapitel 3 och 5 har skrivits av utvecklingsdi-
rektör, PM Marja-Leena Haataja och konsult, PM Eija Leinonen från 
KoulutusAvain Ab. Kapitel 2 och 4 har skrivits av jämställdhetskonsult, 
verkställande direktör Sinikka Mustakallio från WoM Ab.

Handboken ges ut både i tryck och elektroniskt. Den elektroniska 
versionen har lagts ut på arbets- och näringsministeriets webbplats 
samt på KoulutusAvain Ab:s och WoM Ab:s webbplatser på adres-
serna www.tem.fi/valtava, www.koulutusavain.fi och www.wom.fi. 
Utöver handboken har också ett elektroniskt utbildningsmaterial om 
beaktande av könet i program- och projektarbetet tagits fram. Ut-
bildningsmaterialet, som är avsett för myndigheter, är utlagt på de 
webbplatser som nämns ovan.

Vi vill tacka följande personer för hjälpen och stödet vid arbetet med 
denna handbok: Inkeri Tanhua, WoM Ab; Pia Sevelius, WoM Ab; Hil-
levi Lönn, Arbets- och näringsministeriet; Mia Teräsaho, Arbets- och 
näringsministeriet; Tarja Pietiläinen, Optimaattori Ab samt Ritvaleena 
Leinonen. 

Den 9 november 2011
  
Marja-Leena Haataja Eija Leinonen Sinikka Mustakallio
Kajana    Uleåborg Helsingfors
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Nedan presenteras grundläggande begrepp som gäller integrering av 
könsperspektivet. Alla som arbetar i program eller genomför projekt 
behöver vara förtrogna med dessa begrepp.1  

Dubbelstrategi inom integrering av könsperspektivet
I EU:s strukturfondsprogram och projekt tillämpas en s.k. dubbelstra-
tegi för att främja jämställdheten mellan könen. Det innebär att jäm-
ställdheten främjas med jämställdhetsprojekt, som har som huvudmål 
att främja jämställdheten mellan könen. Dessutom främjas jämställd-
heten också i alla andra projekt genom att könsperspektivet integreras 
i alla skeden av projekten och programmen.

Jämställdhetsprojekt
Ett projekt som har som huvudmål att främja jämställdheten mellan könen.

Ett projekt i vilket könsperspektivet ska integreras
Ett projekt i ett strukturfondsprogram, som har ett annat huvudmål än 
jämställdhet mellan könen. Genom integrering av könsperspektivet ska 
också alla andra projekt än jämställdhetsprojekt vid sidan av de övriga 
målen även främja jämställdheten mellan könen. Könsperspektivet ska 
integreras i alla skeden av projektets verksamhet.

Jämställdhet mellan könen
Med jämställdhet mellan könen avses att kvinnor och män har lika rät-
tigheter, möjligheter och skyldigheter i samhället. Målet att uppnå jäm-
ställdhet innebär att stereotypa uppfattningar om könsrollerna inte får 
begränsa individernas möjligheter. Målet att uppnå jämställdhet inne-
bär också att man sätter lika värde på värderingar, val och livserfaren-
heter som är typiska för män och för kvinnor. Jämställdhet innebär inte 
att man försöker göra kvinnor och män likadana.

Med jämställdhet avses i enlighet med den nuvarande tolkningen av 
jämställdhetslagen i Finland även könsminoriteternas jämställdhet. Till 
könsminoriteterna tillhör människor vilkas biologiska, sociala och/eller 

2. Ordlista för styrning av 
integrering av könsperspektivet 
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1 Som grund för ordlistan har använts ordlistan i publikationen Könsglasögonen i bruk. Handbok 
till stöd för ministeriernas jämställdhetsarbete. Social- och hälsovårdsministeriet. Publikationer 
2009:13. Ordlistan i denna publikation har redigerats och konkretiserats med tanke på den kon-
kreta verksamheten i projekten.
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psykiska kön inte kan definieras enhetligt som man eller kvinna, såsom 
personer som känner sig som transsexuella, transgenderpersoner, trans-
vestiter eller intersexuella. 

Tillhörighet i en könsminoritet handlar om personens könsidentitet. 
Detta innebär att könsminoriteter är en annan sak än sexuella minori-
teter, som handlar om att personens sexualitet inriktats på annat sätt 
än heterosexuellt (personer med en homosexuell, lesbisk eller bisexu-
ell läggning).

Jämställdhetslagen
Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män, dvs. jämställdhetslagen, 
förbjuder direkt och indirekt diskriminering på grund av kön. Förbudet 
mot diskriminering på grund av kön gäller även könsminoriteterna. La-
gen ålägger arbetsgivarna, myndigheterna och utbildningsarrangörerna 
skyldighet att främja jämställdheten mellan könen.

De offentliga myndigheterna ska främja jämställdheten mellan könen i 
all sin verksamhet, dvs. integrera könsperspektivet i alla sina verksam-
heter och tjänster. Alla läroanstalter med undantag av grundskolorna 
ska göra upp en jämställdhetsplan för läroanstaltens undervisnings-
verksamhet. Jämställdheten mellan könen ska främjas i all undervis-
ning och alla läromedel.

Könsneutralitet/könsblindhet
Könsneutralitet innebär att könet på ett genuint sätt inte har betydelse 
i verksamheten. Först efter en högklassig utvärdering kan man konsta-
tera huruvida ett projekt är könsneutralt. Bedömningen kan inte enbart 
bygga på förhandsuppfattningar eller vardagskunskaper.

Med könsneutralitet kan man även avse att man inte fäster uppmärk-
samhet vid könet och inte inser betydelsen av könet för målen eller verk-
samheten. Då innebär könsneutralitet ofta i praktiken s.k. könsblind-
het, dvs. oförmåga att se könet eller dess betydelse. Könsblindhet är 
ett betydande attitydmässigt hinder för framsteg inom jämställdheten.

Projektplanerarna kan ofta felaktigt utgå från att projekten borde vara 
könsneutrala och att könsneutralitet främjar jämställdheten mellan kö-
nen. Det förhåller sig dock tvärtom - jämställdhet främjas genom köns-
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medveten verksamhet, dvs. genom att man medvetet beaktar könets 
betydelse och skillnaderna mellan könen i ställning, behov, livssitua-
tioner och förväntningar i förhållande till det ärende som är verksam-
hetens mål. Därför främjas jämställdheten mellan könen i projekten 
genom att könsperspektivet integreras i projektets mål och funktioner.

Könsperspektiv
Med könsperspektiv avses hur olika kön berörs av ett ärende, ett pro-
blem, ett mål eller en åtgärd. När en sak betraktas ur könsperspektivet, 
granskas det dels ur ett kvinnoperspektiv, dels ur ett mansperspektiv. 
På detta sätt lyfter granskningen ur ett könsperspektiv fram faktorer 
som ska beaktas eller objekt som ska förbättras med hänsyn till kvin-
nor, män och HBT-personer. Beaktandet av könsperspektivet i projekten 
förbättrar projektens behovsorientering, verksamhet och genomslag 
med tanke på både kvinnor och män.

När ärenden eller funktioner betraktas ur könsperspektivet bör man 
även tänka på att alla människor till sin könsidentitet inte kan entydigt 
definieras som kvinnor och män. Vid tillämpningen av könsperspektivet 
ska man akta sig för att stärka den tudelade uppfattningen om könen 
eller de stereotypa uppfattningarna om könsrollerna.

Integrering av könsperspektivet
Med integrering av könsperspektivet avses en strategi för främjande 
av jämställdheten mellan könen, genom vilken könsperspektivet och 
främjandet av jämställdheten mellan könen tas med i all verksamhet, 
dvs. integreras i den ordinarie verksamheten. I strukturfondsverksam-
heten avser integrering av könsperspektivet att könsperspektivet ska 
beaktas i allt programarbete och i verksamheten inom alla projekt un-
der hela deras livscykel.

Syftet med integrering av könsperspektivet är att introducera könsmed-
vetna sätt att tänka och verka i strukturfondsverksamheten. Då fäster 
man medvetet uppmärksamhet vid könets betydelse och effekterna 
av skillnaderna mellan könen i verksamheten samt vid att man med 
verksamheten vid sidan av de övriga målen även främjar jämställdhe-
ten mellan könen. Målet är att programarbetet och projektverksamhe-
ten inte är könsneutrala, utan att könets betydelse medvetet beaktas 
i samband med dem.

13

SIVUN LEVEYS 136 mm



Då tillämpas könsmedvetna sätt att tänka och arbeta i program- och 
projektarbetet. Ansvaret för integreringen av könsperspektivet inom 
strukturfondsverksamheten ligger på alla projektaktörer och finansie-
rande myndigheter.

Analys av könskonsekvenser
Analys av könskonsekvenser, på finska ”sukupuolivaikutusten arviointi, 
suvaus”, är en central metod för integrering av könsperspektivet. Ge-
nom analys av könskonsekvenser utreds och utvärderas målens och 
åtgärdernas effekter med perspektiv på de olika könen och till jäm-
ställdheten mellan könen.

Inom projektverksamheten innebär analys av könskonsekvenser att be-
hov, mål, målgrupper, funktioner, information och god praxis i anslut-
ning till projektet bedöms med hänsyn till de båda könens ställning, 
livssituationer, behov och förväntningar. Analys av könskonsekvenser-
na ska göras under planeringen, verkställandet och utvärderingen av 
ett projekt.

Vid analys av könskonsekvenserna inom ett projekt är det viktigt att göra 
könet synligt inom planeringen av projektet och utreda vilka skillnader 
mellan könen som förknippas med objektet för projektets verksamhet. 
För denna utredning ska man samla in könsspecifika statistikuppgifter 
och kvalitativa utrednings- och forskningsdata ur jämställdhets- och 
könsperspektiv om objektet för projektets verksamhet.

Könsstereotyper
Könsstereotyper är förenklade eller stereotypa uppfattningar och anta-
ganden om hur kvinnor och män är ”i allmänhet” eller hur kvinnor och 
män ska bete sig för att vara ”riktiga kvinnor och män”. Könsstereotyper 
är ofta outtalade ”självklarheter” som är djupt förankrade i kulturen. De 
är ytliga och skadliga vardagskunskaper om könet. Stereotyperna kan 
förhindra anskaffning av information som motsvarar verkligheten eller 
fördjupad förståelse av olika fenomen med hänsyn till könen.

När könsperspektivet integreras i projektarbete eller projektverksamhet, 
ska man undvika att utgå från stereotypa uppfattningar om olika kön el-
ler om skillnaderna mellan könen. Genom analys av könskonsekvenserna 
ska man utifrån information utreda de faktiska genomsnittliga skillna-
der mellan könen som förknippas i objektet för projektets verksamhet. 
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I Finland pågår flera hundra forsknings- och utvecklingsprogram av olika 
slag som har som syfte att utveckla och främja vårt samhälle, medborgar-
nas välbefinnande och miljön på bred front. Varje projekt har sina egna 
mål, prioritetsområden och instrument för genomförande av olika utveck-
lingsåtgärder och projekt, och de stödjer verksamheten på det nationella 
eller internationella planet. De viktigaste programramarna i Finland är 
de olika EU-programmen, som i huvudsak har ersatt de nationella pro-
jekten sedan Finland gick med i EU 1995. Genom EU-projekten genom-
för olika organisationer och sammanslutningar (den offentliga, privata 
och tredje sektorn) forsknings- och utvecklingsprojekt av olika typer, av 
vilka de till sina volymer viktigaste är ramprogrammen (forskning) samt 
strukturfondsprogrammen och programmen för landsbygdsutveckling.

Programmen genomförs inom ramen för programperioder som har en viss 
längd, och därför görs programstrategierna och programmålen upp för 
bestämda tidsperioder. Varje programperiod har således sina egna mål, 
prioritetsområden och handlingslinjer som definieras separat för varje 
programperiod utgående från den mer omfattande programramen och 
finansieringsramen på EU-nivå, och naturligtvis även under beaktande 
av utmaningarna i omvärlden. I flera av dessa program har man upptagit 
kravet på främjande och integrering av jämställdheten även skriftligen, 
vilket olika fördrag på nationell och internationell nivå förutsätter. Denna 
handbok koncentrerar sig på EU:s strukturfondsprogram och behand-
lar dem på både program- och projektnivå, men handboken lämpar sig 
också för integreringsarbetet i andra utvecklingsprogram och -projekt.

3.1. Könsperspektivet i programramen

Vad gäller strukturfonderna verkställs två programramar i Finland: Euro-
peiska socialfonden (ESF) och Europeiska regionala utvecklingsfonden 
(ERUF). Under den pågående programperioden 2007–2013 pågår två ESF-
program: ESF-programmen för Fastlandsfinland och Östra Finland. An-
talet ERUF-program är fyra: ERUF-programmen för södra Finland, västra 
Finland, östra Finland och norra Finland.
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 Med tanke på främjandet av jämställdheten mellan könen är det centralt 
att programramarna och merparten av de styrinstrument som beskrivs i 
diagram 1 innehåller kravet på främjande av jämställdheten och integre-
ring av könsperspektivet. I enlighet med EU:s dubbelstrategi ska könsper-
spektivet utöver de separata åtgärderna även integreras i planeringen, 
beredningen, verkställandet, styrningen och utvärderingen av utveck-
lingsverksamheten. De saknas emellertid i landskapsprogrammen, med 
vissa undantag, och även i ESF-programmet för Fastlandsfinland bedöms 
integreringen av könsperspektivet vara bristfälligt på projektnivå, men 
dock måttligt på programnivå.

I denna handbok diskuteras integrering av könsperspektivet och främ-
jandet av jämställdheten i strukturfondprogram- och projektcykeln utan 
en programperiodsspecifik avgränsning, även om handboken använder 
den pågående programperiodens program och prioritetsområden som 
exempel.
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Diagram 1. Instrument som styr strukturfondsprogram- och projektarbetet. 
Leinonen 2011 efter olika källor.
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Processen för beredning och verkställande av strukturfondsprogram-
men styrs av:

− utmaningar i verksamhetsmiljön, både utmaningar i dagens läge och 
förväntade utmaningar i framtiden

− erfarenheter från tidigare programperioder
− lagstiftningen om strukturfonderna, som är strukturfondslagen, ESF-

förordningen och ERUF-förordningen
− EU:s mål, politik, program och ramar på ett mer omfattande plan
− program på det nationella planet, bland de viktigaste av dem re 
 geringsprogrammen samt ministeriernas och regionernas strategier 

och program.2 

Separata program och temaprojekt som främjar jämställdheten har ge-
nomförts i ett tjugotal år. Teman på 1990-talet var kvinnornas sysselsätt-
ning och främjande av kvinnors företagarskap särskilt inom Employment-
programmen. Teman i början av 2000-talet var bland annat kvinnor och 
teknologi, som finansierades via Equal-programmet. Under program-
perioden 2007–2013 omfattade ESF-programmet för Fastlandsfinland 
riksomfattande utvecklingsprogram, det av Arbets- och näringsminis-
teriet samordnade utvecklingsprogrammet Främjande och integration 
av jämställdheten mellan könen (Valtava) samt det av Social- och häl-
sovårdsministeriet samordnade utvecklingsprogrammet Jämställdhet i 
arbetslivet - jämlikhet i samhället. Flera jämställdhetsprojekt finansieras 
ur dessa program.

Målen och insatsområdena för strukturfondstrategierna och -program-
men för varje programperiod definieras således utifrån en ingående om-
världsanalys och -prognos och en mer omfattande strategi- och program-
ram. Exempelvis under den innevarande programperioden 2007–2013 
har ESF- och ERUF-programmen haft följande gemensamma priorite-
rade områden:

– Främjande av företagsverksamhet
− Främjande av innovationsverksamhet och nätverksbygge samt stär-

kande av kompetensstrukturerna
– Förbättrande av områdenas tillgänglighet och av verksamhetsmiljöerna
− Utvecklingsåtgärder i anslutning till kompetens, arbetskraft och sys-

selsättning.3 
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Som de viktigaste samhälleliga utmaningarna för jämställdheten mellan 
könen har den pågående programperiodens ESF-program för Fastlands-
finland lyft fram bland annat:

− löneskillnaderna mellan könen
− en jämnare fördelning av familjeansvaret
− den utifrån könet kraftigt segregerade utbildnings- och arbetsmark-

naden
− behovet att minska våldet mot kvinnor och
− de stereotypa kvinno- och mansbilderna i medierna. 4

Enligt strukturfondsprogrammen ska dessa utmaningar mötas både ge-
nom separata jämställdhetsprojekt, samtidigt som åtgärder genomförs 
inom alla handlingslinjer, och de kan inriktas på både kvinnor och män. 
Som exempelteman i ESF-programmet nämns att främja kvinnligt före-
tagande, avveckla horisontell och vertikal segregering på arbetsmarkna-
den och i utbildning, samordna arbete och familj, stödja faderskap och 
en jämlikare fördelning av familjeansvar, sysselsätta människor, i synner-
het män, som är utslagna på grund av långvarig arbetslöshet och främja 
lika löner för kvinnor och män. 4

Strukturfondsprogrammen betonar integreringen av främjandet av jäm-
ställdheten mellan könen i all verksamhet och i alla skeden, vilket för-
utsätter en analys av omvärlden, situationen och det problem som ska 
lösas analyseras. Uppgiften är svår om man saknar könsspecifik infor-
mation, om det inte finns tillräckligt med könsspecifik information, om 
denna information inte kan utnyttjas och analyseras eller om man inte 
inser dess betydelse.

Å andra sidan kan det vara svårt att identifiera och konkretisera jäm-
ställdheten mellan könen som tema och könets betydelse, s.k. könsre-
levans, på andra områden än inom entreprenörskap, sysselsättning och 
kompetens. Nedan diskuteras några specialteman i enlighet med struk-
turfondernas prioriterade områden för att lyfta fram några exempel på 
vad jämställdhet mellan könen är.
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3.2. Främjande av jämställdhet på strukturfondernas 
prioritetsområden – exempel

Främjande av företagsverksamhet
Främjandet av kvinnligt företagande har varit ett tema i ESF-program-
met under hela Finlands medlemskap i EU. År 2008 lät arbetsgruppen 
för främjande av kvinnligt företagande göra en enkät till TE-centralerna 
(nuvarande ELY-centralerna) om projekt för kvinnligt företagande som 
verkställts i regionerna. Enligt enkäten hade en del av projekten främ-
jat kvinnligt företagande i syfte att öka antalet kvinnliga företagare. En 
del av projekten främjar kvinnligt företagande särskilt genom att inrikta 
sig på verksamma kvinnliga entreprenörer. Flest projekt har verkställts 
branschspecifikt, och minst projekt har inriktats på invandrarkvinnor.5  I 
Finland är andelen kvinnliga entreprenörer cirka 32 procent, vilket är en 
relativt hög andel i en jämförelse på EU-nivå. Finlands mål är 40 procent.6 
Även med tanke på entreprenörskap är segregeringen av vårt samhälle, 
dvs. fördelningen av utbildnings- och arbetsmarknaden på kvinnliga och 
manliga branscher, en utmaning.

Kvinnligt entreprenörskap ska fortsatt stödas och utvecklas, särskilt inom 
innovativa områden, men det ska också betraktas i ett vidare perspektiv 
än bara genom målet att öka antalet kvinnliga entreprenörer. Förutsätt-
ningarna för företagsverksamhet borde bedömas mer ingående i olika 
branscher och även utifrån kön:

-  hur stöder man grundandet av ett företag samt dess tillväxt och in-
ternationalisering,

-  vilka finansieringsmöjligheter erbjuds företagare i olika branscher,
-  förverkligar stödet också den regionala jämlikheten?

Främjandet av jämställdheten och frågorna i anslutning till det borde 
också betraktas som en betydande faktor som förbättrar arbetshälsan i 
företagen och till och med ökar företagens konkurrensfördelar. Dessut-
om ska man med åtgärder för att utveckla företagsverksamheten försö-
ka avveckla segregeringen och utveckla innovationsverksamheten med 
hänsyn till de båda könen.
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Främjande av innovationsverksamheten och nätverkandet samt 
stärkande av kompetensstrukturerna
Begreppet innovation har historiskt sett en mycket stark teknologisk be-
toning, och enligt vissa uppskattningar är systematisk innovationsverk-
samhet fortfarande vanligare inom industrin än i servicesektorn.

Statistikcentralens definition förknippar innovation med förnyelse av pro-
duktionen och arbetsbeteendet: ”En innovation är en ny eller väsentligt 
förbättrad produkt (vara eller tjänst) som lanseras av ett företag. Det kan 
också vara en ny eller väsentligt förbättrad process, en ny marknadsfö-
ringsmetod som företaget tagit i bruk eller en nya organisatorisk modell 
som företaget tagit i bruk i affärsverksamheten, arbetsorganisationen el-
ler i externa relationer. Innovationen (produkten, processen, marknads-
föringsmetoden eller den organisatoriska metoden) ska vara ny för fö-
retaget i fråga.”7

Sociala innovationer och utvecklingen av dem har blivit föremål för dis-
kussion först under den senaste tiden. Vad är en social innovation? 
Vappu Taipale ger en definition av social innovation i sin bok Kertomuksia 
sosiaalisista innovaatioista (Berättelse om sociala innovationer): ”En social 
innovation uppstår när man hittar en ny lösning på en utmaning eller ett 
problem genom att granska ett fenomen eller livet ur ett nytt perspek-
tiv och utveckla nya utrustningar, verksamhetssätt, riktlinjer eller nätverk 
eller kombinationer av dem för det behov som uppstått genom detta.”8

Ett av de centrala prioriterade områdena i ESF-programdokumentet för 
Fastlandsfinland 2007–2013 är att utveckla och effektivisera innovations-
verksamheten. Den sociala innovationsverksamheten har lyfts fram vid 
sidan av den teknologiska innovationsverksamheten. Programdokumen-
tet beskriver processen för utveckling av sociala innovationer på följande 
sätt: ”Sociala innovationer uppstår när erfarenheter och know-how om-
sätts i ny teknik, nya produkter och tjänster eller nya sätt att organisera 
arbete som skapar välfärd och som kan upprepas och kopieras.”9 ERUF-
programmet lyfter fram upptäckten av innovationer som främjar kvinnligt 
entreprenörskap bland annat genom utveckling av företagstjänsternas 
metodurval som ett specialtema för innovationsverksamhet.10
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ESF-projektverksamheten anses ha producerat ett stort antal sociala inn-
ovationer som borde identifieras, utvecklas och även spridas. Den sociala 
innovationsverksamheten ska beaktas på alla handlingslinjer och i alla 
projekt inom ESF-verksamheten. Detta är en av de styrande principerna 
inom ESF-verksamheten vid sidan av jämställdhet, hållbar utveckling, 
partnerskap och tryggande av de mindre aktörernas ställning. I doku-
mentet diskuteras eller lämnas inte förslag på hur dessa principer som 
styr ESF-verksamheten skulle kunna konkretiseras exempelvis genom en 
granskning av den sociala innovationsverksamheten ur könsperspektivet.

Innovationsverksamhet och integrering av könsperspektivet
Den uppenbara betoningen på teknik i de nationella innovationsstrate-
gierna, dokumenten och linjedragningarna styr stödet till branscher och 
företag som är traditionellt mansdominerade. Social- och hälsovårdstjäns-
terna, som är den kvinnodominerade bransch som för närvarande har 
den största sysselsättande effekten, får alltför lite uppmärksamhet, och 
det låga antalet kvinnor inom innovationsverksamheten har inte beaktats 
på något sätt i den nationella innovationsstrategin. Det verkar även som 
om främjandet av kvinnligt entreprenörskap saknas helt i denna strategi. 
Ett verksamhetssätt av detta slag skapar en situation, där det andra könet 
och de grupper som inte betraktas som näringspolitiskt viktiga, såsom 
pensionärer, förblir osynliga. Ett sådant verksamhetssätt bidrar också till 
att fortsatt upprätthålla tudelningen i kvinnliga och manliga branscher. 

Även Finlands nuvarande regering har förbundit sig att fortsätta inte-
greringen av könsperspektivet i beredningen av lagar, uppgörandet av 
budgeten och i andra projekt med betydelse för jämställdheten. Köns-
perspektivet borde därför införas i alla nationellt betydelsefulla strate-
gier och program, såsom i den utbildnings-, forsknings- och innovations-
politiska linjerapporten.

Exempel på kvinnornas innovationsverksamhet
I Sverige har man inom ramen för  VINNOVA,11 bedrivit könssensitiv inno-
vationsmiljöforskning och -utveckling under 2000-talet. Resultaten visar 
att den grundläggande modellen för utveckling av innovationspolitiken 
och näringarna, den s.k. triple helix-modellen, diskriminerar initiativ som 
är typiska för kvinnor. I triple helix-modellen är de påverkande aktörerna 
näringslivet, universiteten och högskolorna samt de politiska institutio-
nerna, exklusive bland annat organisationer och stiftelser av olika slag.
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Malin Lindbergs fältarbete i kvinnoresurscentra visar att triple helix-aktö-
rernas funktioner och riktlinjer klassificerar initiativ av kvinnor som frivil-
ligarbete och medborgaraktiviteter.12 12 I triple helix-modellen betraktas 
organisations-, projekt-, nätverks- eller stiftelsebaserad verksamhet av 
detta slag inte som närings-, forsknings- eller regionpolitisk verksamhet 
utan som medborgaraktivism.13 Den tredje sektorns verksamhet spelar 
dock en central roll för skapandet och vidareutvecklandet av innovationer.

För att integrera könsperspektivet inom innovationsverksamheten och 
bygga nätverk behöver man därför införa en mer omfattande ändring av 
tänkesättet, där triple helix-modellen utvecklas i riktning mot en quattro 
helix-modell. I denna modell räknas den offentliga, privata, akademiska 
sektorn och medborgar- och organisationssektorn som aktörer i innova-
tionsmiljön.14 En nyhet jämfört med den etablerade triple helix-modellen 
är att quattro helix-modellen erkänner att även medborgarverksamheten 
och andra informationsproducerande aktörer än forskningsanstalterna 
har betydelse för hur innovationsmiljön utvecklas. Det är viktigt att förstå 
att bl.a. innovationsmiljöaktörer som möjliggör kvinnligt entreprenör-
skap ska granskas ur ett vidare perspektiv än vad det traditionella inno-
vationssystemtänkandet och den traditionella innovationsforskningen 
och -politiken har gjort. 

Kompetens, arbetskraft och sysselsättning
De viktigaste jämställdhetsrelaterade utmaningarna i anslutning till kom-
petens, arbetskraft, sysselsättning och entreprenörskap utgörs av seg-
regeringen av utbildnings- och arbetsmarknaden, löneskillnaden, den 
ojämna fördelningen av familjeledigheter samt frågor i anslutning till 
kvinnligt ledarskap. 

Främjandet av jämställdheten är emellertid en mycket omfattande fråga 
som borde betraktas som ett tema som genomtränger alla teman som 
förknippas med utvecklingen av kunnandet, arbetskraften och syssel-
sättningen. En granskning av könets betydelse och de nya infallsvink-
lar som detta ger främjar mycket mångskiftande utvecklingsteman. En 
central utgångspunkt är fakta och könsspecifik information, som borde 
vara tillgänglig och utnyttjas i allt större omfattning.
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Nedan presenteras exempel på en bredare granskning av könsperspek-
tivet vad gäller utvecklingsteman i anslutning till kunnande, arbetskraft 
och sysselsättning.
 
− När tillgången på arbetskraft och exempelvis arbetsrelaterad invand-

ring granskas och utvecklas bör även könsperspektivet beaktas, t.ex.:
•	 På	vilka	sektorer	behöver	vi	kompetent	arbetskraft,	och	vilken	kom-

petens behöver vi?
•	 Stöder	vi	kvinno-	och	mansdominerade	branscher	på	olika	sätt	på	

goda grunder? 
•	 Riktar	utvecklingsåtgärderna	in	sig	på	kvinnor	och	män	på	samma	

sätt?
•	 Har	kvinnor	och	män	samma	möjligheter?

− I frågor som gäller långtidsarbetslöshet bör även skillnaderna mellan 
könen granskas:
•	 Vilka	omständigheter	orsakar	utdragen	arbetslöshet	bland	män,	

vilka bland kvinnor?
•	 Inriktas	de	befintliga	stöd-	och	utvecklingsåtgärderna	på	kvinnor	

och män på samma sätt?
•	 Har	kvinnor	och	män	samma	möjligheter?	
•	 Finns	det	regionala	skillnader	i	fenomenen?
•	 Hur	påverkar	konjunkturvariationer	mans-	och	kvinnodominerade	

branscher? 
− Arbetshälsan kan främjas genom att skillnaderna mellan kvinnor och 

män granskas när det gäller arbetshälsa och dess delområden (fysisk, 
psykisk och social arbetshälsa); exempelvis inom hälsa och välbefin-
nande samt motions- och kostvanor finns klara forskningsbaserade 
skillnader mellan könen. I projekt som främjar arbetshälsan kan man 
därför utreda följande frågor:
•	 Vilka	skillnader	mellan	kvinnor	och	män	kan	man	hitta	i	det	aktu-

ella delområdet som gäller  arbetshälsa?
•	 Vilka	 saker	 i	 anslutning	 till	 främjandet	av	arbetshälsan	upplever	

kvinnor som betydelsefulla, och vilka saker upplever män som be-
tydelsefulla? 

•	 Inriktas	olika	utvecklingsåtgärder	på	olika	sätt	på	kvinnor	och	män?
− Genom att granska förlängandet av arbetskarriärerna och metoderna 

för att främja detta ur könsperspektivet kan man få ny information och 
hitta nya objekt för utveckling, exempelvis:
•	 Finns	det	skillnader	mellan	män	och	kvinnor	i	motivationen	eller	

möjligheterna att fortsätta i arbetslivet längre än i dagens läge?
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•	 Vilka	faktorer	motiverar	kvinnor	att	fortsätta	arbeta,	och	vilka	fak-
torer motiverar män?

•	 Inriktas	de	nuvarande	åtgärderna	och	metoderna	för	att	förlänga	
arbetskarriärerna på olika sätt på kvinnor och på män?

− Utslagning och sysselsättning av unga undersöks, bedöms, stöds och 
utvecklas på många sätt, men i huvudsak med några få undantag utan 
hänsyn till könet. Även när det gäller unga är det viktigt att inse att grup-
pen är heterogen och att de skillnader i behov och problem som könet 
orsakar är en viktig utgångspunkt för stöd- och utvecklingsåtgärderna.

− Könet och dess betydelse borde beaktas bättre i informations-, rådgiv-
nings- och handledningstjänsterna för vuxenutbildning och vuxenstu-
dier eftersom kvinnornas och männens livshistoria, utbildning, arbets-
historia, erfarenheter och intressen i genomsnitt skiljer sig från varandra, 
vilket också innebär att kvinnor och män har olika servicebehov.  

− De olika aktörernas partnerskap ska fortsättningsvis stärkas och den 
tredje sektorns betydelse och delaktighet som en jämlik aktör erkän-
nas även vad gäller främjandet av kunnandet, arbetskraften och sys-
selsättningen som utvecklingsteman. När man bygger upp partner-
skap bör man även beakta jämställdhetsexperter och de aktörer som 
bär ansvaret för och verkställer främjandet av jämställdheten.

Förbättring av områdenas tillgänglighet och verksamhetsmiljöer
Ett viktigt redskap som styr landskapens planering är landskapsprogram-
met och dess verkställighetsplan, som görs upp på årsnivå. Verkställig-
hetsplanen innehåller de centrala projekten för verkställandet av land-
skapsprogrammet, eventuella andra åtgärder och en plan på finansiering 
av dem.15 I dagens läge är strukturfondsprogrammen det mest betydande 
finansieringsinstrumentet för regionutveckling. En närmare granskning av 
landskapsprogrammen visar att de innehåller knappt alls några mål eller 
separata konkreta mål för främjandet av jämställdheten mellan könen.

Centrala regionala utmaningar i glesbygderna i Finland är att befolkningen 
minskar och arbetslöshetsgraden är hög. I tillväxtcentra är utmaningen att 
befolkningen ökar, och i hela landet att befolkningen åldras. Även när det 
gäller dessa utmaningar erbjuder könsperspektivet mer information om 
de fenomen som ligger bakom utmaningarna och om möjligheterna till 
utveckling. Könsperspektivet är viktigt även med tanke på utveckling av 
regionernas tillgänglighet och verksamhetsmiljön, och för dessa frågors 
del bör könskonsekvenserna analyseras i större omfattning. Förbättrar 

SIVUN LEVEYS 140 mm

15 Lag om utveckling av regionerna 29.12.2009/1651. http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/
2009/20091651 



25

flerkanalstjänster möjligheterna för kvinnor och män att få de tjänster som 
de behöver på olika sätt? Vilka regionala skillnader finns mellan kvinnor 
och män, även när åldern beaktas? Hurdana människor bor det på olika 
håll i Finland? Påverkar regionala förändringar kvinnor och män på olika 
sätt? Har kvinnor på landsbygden olika möjligheter att påverka än män?

3.3. Utvecklingsprogrammen verkställs enligt cykelmodellen – 
även integreringen av könsperspektivet

Strukturfondsprogrammen, i likhet med många andra utvecklingsmo-
deller, verkställs i enlighet med cykelmodellen på både program- och 
projektnivå. I cykelmodellen indelas programutvecklandet i fem faser. 
Programcykelns faser beskrivs i de gröna textramarna i diagram 2.

På programnivå handlar integrering av könsperspektivet om att ta med 
detta perspektiv i programcykelns olika faser. 

Diagram 2. Integrering av könsperspektivet i projekt- och programarbete. Leino-
nen och Haataja 2010.

SYSSELSÄTTNING LIVSKVALITET

Programarbete: V Utvär-
dering av de resultat, er-
farenheter och lärdomar 
som erhållits i samband 
med utvecklingsarbetet

EKONOMISK UTVECKLING VÄLFÄRD

KONKURRENSKRAFT KUNNANDE

REGIONUTVECKLING LÄRANDE ORGANISATION

Strategi- och 
programarbete; I prioriteter 
och teman

Strategi- och 
programarbete;
II planering av genomfö-
randet

Befästande och integrering av 
resultaten och god praxis 

Förberedande fas för pro-
jektplaneringen; behovs- och 
problemanalys, idéutveckling

Slutlig utvärdering och spridning 
av resultat, god praxis och 
lärdomar

Projektplanering

Programarbete; IV uppföljning 
av genomförandet, uppföljning 
och utvärdering av projekten

Programarbete;
III finansieringsprocessen, 
behandling och beslut

Genomförande, uppföljning 
och kontinuerlig utvär-
dering av projektet (inkl. 
utveckling och utvärdering 
av god praxis)

INTEGRERING AV 
KÖNSPERSPEKTIVET-
MAINSTREAMING
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Med tanke på jämställdheten kan utvecklingsprogrammen vara av två ty-
per: För det första kan de ha som primärt syfte att främja jämställdheten. 
För det andra kan ett utvecklingsprogram ha ett annat utvecklingsobjekt 
och jämställdheten granskas i cykelns olika faser sammanlänkad med 
den egentliga innehållsmässiga verksamheten. I detta alternativ är det 
viktigt att identifiera och erkänna könets betydelse för alla faser i cykeln.
I diagram handlar de orange textramarna om projektarbete. De egent-
liga utvecklingsprojekten länkas till faserna II–IV i programarbetet. 

På projektnivå kan könsperspektivet beaktas på två olika sätt: genom att 
planera och verkställa ett så kallat jämställdhetsprojekt eller planera och 
verkställa ett utvecklingsprojekt, där könsperspektivet är integrerat på 
det sätt och i den omfattning som programmet förutsätter. 

Det är viktigt att identifiera jämställdhetens betydelse i alla projekt, vil-
ket innebär att främjandet av jämställdheten inte endast får lämnas till 
jämställdhetsprojekten.

Denna modell som bygger på två olika verksamhetssätt beror på att EU:s 
dubbelstrategi för främjande av jämställdheten innebär att könsperspek-
tivet ska införas i planeringen, verksamheten, beslutsfattandet och ut-
värderingen överallt på program- och projektnivå, utöver det att man 
tidvis genomför separata program och projekt för jämställdhet i syfte 
att åstadkomma större enskilda framsteg inom utvecklingen.

För att det ska vara möjligt att integrera könsperspektivet i programcy-
kelns olika faser, är det bra att betrakta cykelns faser som arbetsmoment. 
Könsperspektivet och främjandet av jämställdheten granskas separat i 
varje arbetsmoment.

Arbetsmomenten i cykeln
Planerarnas verkliga utmaningar handlar om tillgången på information 
samt om behandling, tolkning och tillämpning av informationen. Där-
för beaktas könet i cykelns olika faser ”bit för bit” med hjälp av fyra in-
fallsvinklar (tabell 1).

Genast i början ska man bedöma
1. medvetenheten om, förtrogenheten med och kunnandet i jämställd-
heten och könet och dess betydelse hos dem som deltar i planeringen 
och genomförandet av projektet.
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Tabell 1. Beaktande av könet i programcykelns faser .
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När aktörerna klargjort sin egen och de övriga aktörernas kunskapsni-
vå och behov av tilläggsinformation blir det aktuellt med att börja till-
lämpa köns- och jämställdhetsinformationen. Granskningen inriktas på 
programmets 

2. mål, spetsteman, åtgärder och medverkande aktörer i ljuset av köns- 
och jämställdhetsinformationen. 

Kunskaperna om jämställdhetsmedveten program- och projektplanering 
förblir lätt begränsad till en liten krets av invigda, om man inte kan for-
mulera kunskapen i instruktioner, råd och lösningar som kommuniceras 
till de parter som deltar i planeringen och verkställandet av programmet. 
Därför är det nödvändigt att utarbeta heltäckande

3. anvisningar och information om jämställdhetsmålen och metoderna 
till alla berörda parter. 

De nuvarande arbetsmetoderna och tänkesätten inom programarbetet 
kan inte användas för integrering av könsperspektivet som sådana. Där-
för ska man inom programmen planera och verkställa

4. separata åtgärder som styr och utbildar parterna att beakta könet i 
det innehållsmässiga arbetet. 
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                Granskningssätt 
Program-
cykelns faser 
I Val av programprioriteter 
och teman 

II Planering av 
genomförandet av 
programmet 
 
III Finansiering, 
handläggnings- och 
beslutsprocessen 
 
IV Uppföljning av 
genomförandet, 
uppföljning och 
utvärdering av projekten 

V Utvärdering av 
resultaten, erfarenheterna 
och lärdomarna som 
grund för ny planering  

1. Medvetenhet och 
insikter, kunnande

2. Mål, spetsteman, 
åtgärder och 
medverkande parter

3. Anvisningar 
och information 
(kommunikation)

4. Separata åtgärder 
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Programcykelns faser kan utvärderas med hjälp av följande 
exempelfrågor:

I Val av programprioriteter och teman (med omvärldsanalysen som 
bakgrund)
1. Medvetenhet och insikter, kunnande

•	 Vilket	faktaunderlag	har	de	som	bereder	programmet/programar-
betet om jämställdhetsutmaningarna i verksamhetsmiljön? Vilka 
jämställdhetsutmaningar förknippas med de problem och behov 
utifrån vilka programmets prioriteter och teman väljs ut?

•	 Hur	mycket	erfarenhet	och	kunnande	har	beredarna	inom	vittsyf-
tande jämställdhetspåverkan?

•	 Behöver	jämställdhetsexperter	och	forskare	höras?
•	 Är	den	tillgängliga	informationen	om	jämställdhetssituationen	på	

programområdet tillräcklig och relevant?
•	 Vilken	nivå	av	analys	av	de	tysta	signalerna	och	trenderna	medger	

resurserna?

2. Programmets mål, spetsteman, åtgärder och medverkande parter
•	 Hur	påverkar	könssegregeringen	i	bakgrunden?	Är	det	möjligt	att	

verifiera differentieringen mellan könen exempelvis vad gäller möj-
ligheterna till förtjänst eller näringsverksamhet, löner, hälsa? Har ål-
der, utbildningsnivå, yrke, bransch inverkan?

•	 Fördjupar	programmet	i	det	fördolda	differentieringen	mellan	kö-
nen i arbets- eller affärslivet, inom medborgarpåverkan, vid val av 
utbildning e.d.?

•	 Främjar	programmet	avvecklingen	av	differentieringen	mellan	kö-
nen på arbets- och utbildningsmarknaden?

•	 Främjar	programmets	linjedragningar	ett	bestämt	kön,	och	om	sva-
ret är jakande, är detta motiverat?

•	 Stöder	programmet	öppet	både	kvinnornas	och	männens	delta-
gande? 

3. Information och instruktioner
•	 Väcker	programdokumenten	intresse	för	jämställdhetsläget	och	jäm-

ställdhetstrenderna på programmets målområde hos de myndig-
heter som svarar för finansieringsbesluten?

•	 Hur	avancerad	könsinformation	och	jämställdhetskompetens	behö-
ver man ha för att kunna förstå och tillägna sig programmets moti-
veringar?
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4. Separata åtgärder
•	 Hurdana	särskilda	utvecklingsprogram	för	främjande	av	jämställd-

heten behövs?
•	 Vilka	erfarenheter	har	man	av	tidigare	särskilda	utvecklingsprogram?

 
II Planering av verkställandet av programmet: finansiella instrument, 
urvalskriterier, målgrupper
1. Medvetenhet och insikter, kunnande

•	 Vilket	 faktaunderlag	har	de	som	bereder	genomförandet	av	pro-
grammet om de senaste metoderna för främjande av jämställdhe-
ten i Finland och internationellt?

•	 Hur	mycket	erfarenhet	och	kunnande	har	beredarna	inom	tilläm-
pandet av jämställdhetskunskaper?

•	 Räcker	kunskapsbasen	till	för	att	förstå	målgruppernas	könsspeci-
fika behov, förväntningar och livssituationer?

2. Programmets mål, spetsteman, åtgärder och medverkande parter
•	 Med	vilka	kriterier	bedöms	jämställdhetskunnandet	hos	dem	som	

verkställer projekt i ansökningshandlingarna?
•	 Förutsätter	man	att	projektansökningarna	innehåller	konkreta	åt-

gärder för integrering av könsperspektivet?
•	 Har	de	konkreta	åtgärderna	för	integrering	av	könsperspektivet	in-

verkan på framgången av en projektansökan?
•	 Vilka	 indikatorer	eller	bedömningskriterier	har	 tagits	 fram	 för	att	

bedöma vilka resultat, verksamhetsmodeller och goda förfaranden 
projektet medför ur könsperspektivet?

3. Information och instruktioner
•	 På	vilket	sätt	informeras	de	finansierande	myndigheterna	om	pro-

grammets jämställdhetsmål och metoder?
•	 Hur	avancerad	könsinformation	och	 jämställdhetskompetens	be-

höver man ha för att kunna förstå och tillämpa instruktionerna?

4. Separata åtgärder
•	 Erbjuds	tjänsteinnehavare	rådgivning	och	utbildning	om	hur	pro-

grammets jämställdhetsmål och krav på integrering av könsperspek-
tivet ska tillämpas?

•	 Med	vilka	instruktioner	försöker	man	förhindra	könsblind	utvärde-
ring av projektansökningar och könsblinda beslut om ansökning-
arna?
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III Verkställande av programmet (finansiering, handläggnings- och 
beslutsprocessen)
1. Medvetenhet och insikter

•	 Vilket	faktaunderlag	har	de	som	handlägger	finansieringsansökning-
arna och de som fattar besluten om ansökningarna om de senaste 
metoderna för främjande av jämställdheten i Finland och utomlands?

	•	 Har	handläggarna	och	beslutsfattarna	tillräckliga	kunskaper	om	jäm-
ställdheten?

•	 Har	handläggarna	och	beslutsfattarna	fått	utbildning	eller	rådgiv-
ning i hur könsperspektivet beaktas och bedöms?

•	 Är	handläggarna	och	beslutsfattarna	förtrogna	med	programmets	
kriterier för främjande av jämställdheten?

2. Programmets mål, spetsteman, åtgärder och medverkande parter
•	 Förutsätter	man	att	sökande	utför	en	behovs-,	problem-	och	måla-

nalys ur jämställdhetsperspektiv?

3. Information och instruktioner
•	 Hurdana	anvisningar	för	projektplanerarna	om	främjandet	av	jäm-

ställdheten och dess metoder?
•	 Gör	anvisningarna	skillnad	mellan	sedvanligt	och	innovativt	främ-

jande av jämställdheten?

4. Separata åtgärder
•	 Vilka	metoder	tillämpas	i	syfte	att	få	in	högklassiga	ansökningar	för	

jämställdhetsprojekt?
•	 Kan	en	könsneutral	projektansökan	ha	framgång	eller	förutsätter	man	

att alla ansökningar uppfyller en miniminivå för beaktande av könet?

IV Uppföljning av genomförandet, uppföljning och utvärdering av 
projekten
1. Medvetenhet och insikter

•	 Främjar	genomförandet	av	programmet	och	projekten	jämställd-
heten på det praktiska planet, och på vilket sätt?

2. Programmets mål, spetsteman, åtgärder och medverkande parter
•	 Med	vilka	indikatorer	följer	man	upp	projektbeslutens	effekt	på	främ-

jandet av jämställdheten?
•	 Ingår	kravet	på	främjande	av	jämställdhet	i	bedömningskriterierna	

på både program- och projektnivå? 
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•	 Följer	vi	upp	förverkligandet	av	målen	för	främjande	av	jämställd-
heten i projekten och i alla projektfaser?

•	 Bedöms	de	resultat	och	goda	förfaranden	som	uppstår	ur	könsper-
spektivet?

•	 Omfattar	rapporteringen	och	dokumenteringen	av	projekten	även	
främjandet av jämställdheten?

3. Information och instruktioner
•	 Hurdana	anvisningar	ger	vi	projektaktörerna	om	främjandet	av	jäm-

ställdheten och dess metoder, och på vilka sätt gör vi det?
•	 Utnyttjar	vi	även	projektens	styrgrupper	för	att	informera	om	bety-

delsen av främjandet av jämställdheten och dess metoder?

4. Separata åtgärder
•	 På	vilket	sätt	utnyttjar	vi	 jämställdhetskunnandet	i	 jämställdhets-

projekten och i andra projekt?
•	 Hur	sprider	och	befäster	vi	god	jämställdhetspraxis?

V Utvärdering av resultaten, erfarenheterna och lärdomarna som 
grund för ny planering
1. Medvetenhet och insikter

•	 Hade	de	som	beredde	det	föregående	programmet	tillräckliga	kun-
skaper om jämställdhet och färdigheter att tillämpa dem?

•	 Kunde	handläggarna	och	beslutsfattarna	använda	kriterierna	för	be-
dömning av främjandet av jämställdheten?

•	 Vilka	kunskapsbrister	upptäcktes?
•	 Hur	kan	denna	 information	utnyttjas	vid	planeringen	av	det	nya	

programmet?

2. Verksamhetsmetoder, åtgärder, innehåll, resultat, ny praxis ur program-
arbetets perspektiv; programutvärdering

•	 Ingick	kravet	på	främjande	av	jämställdhet	i	bedömningskriterierna	
på a) programnivå, b) projektnivå?

•	 Följde	man	upp	hur	jämställdhetsmålen	uppnåddes	i	programmen	
och projekten och i deras olika faser?

•	 Bedömdes	de	resultat	och	goda	förfaranden	som	projekten	med-
förde ur könsperspektivet?

•	 Hur	kan	denna	information	utnyttjas	vid	planeringen	av	nya	pro-
gram och projekt? 
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3.  Information
•	 Vilken	uppsättning	av	metoder	garanterar	en	effektiv	spridning	av	in-

formation om god praxis och fungerande lösningar?

4. Separata åtgärder
•	 Med	vilka	metoder	korrigeras	de	informationsbrister	som	man	obser-

verat? 
•	 Vilken	part	fördelar	resurserna	till	jämställdhetsutbildningen	och	-råd-

givningen?
•	 Vilka	separata	åtgärder	och	stödstrukturer	behövs	under	den	nya	pro-

gramperioden för att främja jämställdheten?
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4.Integrering av könsperspektivet i 
ESF- och ERUF-projektens 
verksamhet
Sinikka Mustakallio

I Lissabonfördraget förband sig Europeiska unionen att främja jämställdhe-
ten mellan män och kvinnor i all sin verksamhet. Detta innebär att principen 
om integrering av könsperspektivet (gender mainstreaming) ska tillämpas 
överallt i unionens verksamhet i syfte att främja jämställdheten mellan kö-
nen. Effekterna av alla funktioner ska utvärderas med hänvisning till de olika 
könen, och verksamheten ska bedrivas på ett sådant sätt att den främjar 
jämställdheten mellan könen.

EU förverkligar en dubbelstrategi för att främja jämställdheten mellan kö-
nen: jämställdheten främjas genom att vidta särskilda jämställdhetspoli-
tiska åtgärder och genom att integrera könsperspektivet i alla funktioner. 
Samma dubbelstrategi ska förverkligas i projektverksamhet som finansie-
ras ur strukturfonderna. I enlighet med dubbelstrategin främjas jämställd-
heten mellan könen genom särskilda jämställdhetsprojekt samt genom att 
beakta könsperspektivet också i alla andra projekt.

Könsperspektivet ska integreras överallt och i alla verksamhetsfaser i struk-
turfondernas programarbete och projekt. Integrering av könsperspektivet 
är en strategi för främjande av jämställdheten mellan könen, men det är 
också ett sätt att göra ett bättre programarbete och genomföra projekt 
med större effekt.

Genom att beakta könsperspektivet förbättrar man programarbetets och 
projektens kvalitet och effekt. Integrering av könsperspektivet innebär att be-
hovsorienteringen och kundperspektivet i projektens verksamhet fördjupas.
Beaktandet av könsperspektivet ger mer exakt information om det problem 
som projektet avser att lösa samt om verksamhetens mål och målgrupper. På 
detta sätt får man en bättre och mer exakt kunskapsmässig grund som kan 
utnyttjas då målen definieras och åtgärderna planeras. Statistik och forsk-
ning som är specificerad enligt kön ger fördjupad information om behoven, 
problemen och förväntningarna i de målgrupper som projektet riktar sig till. 

Projektet får bättre förutsättningar att tillgodose olika behov och livssitua-
tioner i målgrupperna. Detta ger projektåtgärderna bättre genomslagskraft.
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4.1. Förbättring av jämställdhetsprojektens kvalitet

Särskilda jämställdhetsprojekt har genomförts i Finland sedan 1980-talet. 
De första projekten förverkligades i allmänhet med stöd från Nordiska mi-
nisterrådet. Efter att Finland gick med i EU har de flesta jämställdhetspro-
jekten förverkligats med finansiellt stöd från EU.

Jämställdhetsprojekt har genomförts exempelvis i syfte att
- minska segregeringen på grund av kön, dvs. differentieringen på ar-

betsmarknaden enligt kön: för att få fler kvinnor i mansdominerade 
branscher och uppgifter och fler män i kvinnodominerade branscher 
och uppgifter

- minska segregeringen på grund av kön inom utbildningen
- utveckla jämställda förfaranden inom utbildningen och studiehand-

ledningen
- främja sysselsättningen av kvinnor
- främja kvinnligt entreprenörskap
- främja kvinnornas karriärutveckling och ledarskap
- utveckla jämställdhetsplaneringen på arbetsplatserna och jämställda 

förfaranden i arbetslivet
- sammanpassa arbetet och familjen
- förbättra invandrarkvinnornas ställning.

Jämställdhetsprojekten har som mål att främja jämställdheten mellan kö-
nen, och därigenom möjliggör de utveckling av jämställdheten med per-
spektiv på både kvinnor och män. På 2000-talet har några projekt inriktats 
på könsminoriteterna. En del av jämställdhetsprojekten har inriktats sär-
skilt på kvinnor eller på män. Ett projekt har kunnat omfatta exempelvis 
en ledarskapsutbildning särskilt för kvinnor eller främjat att män söker sig 
till omsorgsbranschen. I en del av projekten har åtgärderna inriktats på de 
bägge könen.

Jämställdhetsprojekt
Projekt, som har som huvudmål att främja jämställdheten mel-
lan könen.

Projekt i vilka könsperspektivet ska integreras
Projekt som har andra huvudmål än att främja jämställdheten mel-
lan könen. Könsperspektivet ska integreras också i dessa projekt.
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16 Räsänen Leila (red.) Kvinnoföretagarkursen i Vammala.
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När man inom ett projekt planerar åtgärder som endast är avsedda för det 
andra könet, är det fråga om kvinnospecifika eller mansspecifika åtgärder. 
Ett beslut att vidta mans- eller kvinnospecifika åtgärder ska ha motiveringar 
som presenteras i projektplanen. Det har exempelvis ordnats egen utbildning 
för kvinnoentreprenörer. Detta har motiverats med att det finns skillnader i 
de kvinnliga och manliga entreprenörernas mål. Enligt undersökningar har 
målen för företaget och för familjen större inverkan på varandra hos kvinn-
liga entreprenörer än hos manliga entreprenörer. En kurs för kvinnor kan 
bättre stöda kvinnliga entreprenörer att ställa upp och uppnå personliga 
mål på olika livsområden. På en kurs för kvinnor kan man i utbildningspro-
grammets innehåll och lärometoderna beakta gemensamma behov och 
mål som är typiska för kvinnliga entreprenörer. På en kurs för kvinnor kan 
dessutom kvinnornas ömsesidiga växelverkan bli öppnare och ge kvinnor-
nas självförtroende ett bättre stöd än på kurser med blandat deltagande16. 
Samma motiveringar kan i stor omfattning också anses gälla ledarskapsut-
bildningar som är avsedda särskilt för kvinnor.

I ljuset av dessa motiveringar kan man observera att om man även godkän-
ner män som deltagare på utbildningar som är avsedda för kvinnor, föränd-
ras situationen helt. Det mervärde som den kvinnospecifika utbildningen 
medför går förlorat. Läget är likadant för män i anslutning till mansspeci-
fika åtgärder. Exempelvis gruppdynamiken blir helt annorlunda, om man 
också antar kvinnliga deltagare som bildar en minoritet på kursen. Inom 
projekten har man emellertid också börjat godkänna män som deltagare 
på ledarskapsutbildningar som är avsedda för kvinnor. 

Man kan fråga sig om projektets egentliga mål blir helt urvattnat genom 
detta. Därför ska man överväga omsorgsfullt huruvida en sådan metod för 
verkställande av projektet främjar projektets mål. Om man i praktiken vill 
tillhandahålla exempelvis ledarskapsutbildning eller ekonomiutbildning för 
de båda könen, ska utbildningen medvetet och öppet erbjudas båda kö-
nen. Om man planerar kvinno- eller mansspecifika åtgärder i ett projekt, 
ska åtgärderna motiveras i projektplanen och vid genomförandet ska de 
endast inriktas på det aktuella könet. 

Det är viktigt att man i enlighet med EU:s dubbelstrategi fortsättningsvis 
finansierar särskilda jämställdhetsprojekt. Samtidigt ska de finansierande 
myndigheterna genom styrning och utbildning sträva efter att höja jäm-
ställdhetsprojektens kvalitet och innovativitet.
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Med jämställhetsprojekt bör man kunna utveckla nya innovativa goda för-
faranden för att främja jämställdheten mellan könen. De som planerar nya 
jämställdhetsprojekt ska ha tillräckligt goda kunskaper och kompetens in-
om främjandet av jämställdheten och information om den goda praxis för 
främjande av jämställdheten som utvecklats genom de tidigare jämställd-
hetsprojekten. Vid planeringen av nya jämställdhetsprojekt borde man i 
högre grad än i dag utnyttja erfarenheterna, resultaten och goda förfaran-
dena från de tidigare jämställdhetsprojekten.

De finansierande myndigheterna ska i sin tur säkerställa att de som planerar 
jämställdhetsprojekt har tillräckliga grundkunskaper om frågor i anslutning 
till jämställdheten mellan könen och om tidigare jämställdhetsprojekt samt 
vid behov genom styrning och utbildning stärka beredskapen hos projekt-
planerarna att genomföra tillräckligt högklassiga jämställdhetsprojekt. De 
finansierande myndigheterna kan också uppmana projektplanenarna att 
vid behov skaffa fortbildning eller konsulthjälp i främjande av jämställdhe-
ten mellan könen.

4.2. Integrering av könsperspektivet i projekt – riktlinjer

Programdokumentet för ESF-projektet för Fastlandsfinland 2007–2013 för-
utsätter att könsperspektivet integreras i projektverksamheten på alla dess 
nivåer och i alla dess faser. Alltid, då könsperspektivet har betydelse för ett 
projekt ska det beaktas i alla faser av projektets livscykel.

ESF-programdokumentet 2017–2013 ger följande anvisningar om integre-
ringen av främjandet av jämställdheten i ESF-projektens verksamhet:

”Vidare ska jämställdhetsperspektivet integreras i all verksamhet, på alla 
nivåer och i alla skeden.

Detta förutsätter alltid en omvärldsanalys och en utvärdering av situa-
tionen och problemet, något som överlag bidrar till att göra strategin 
träffsäkrare och förbättra projektverksamhetens kvalitet och fokus. En 
lägesanalys är också till nytta eftersom den riktar uppmärksamheten på 
åtgärdernas effekt.

Begreppet jämställdhet omfattar såväl kvinnor som män, och bägge kö-
nen kan ha nytta av att jämställdhetsperspektivet integreras i all projekt-
verksamhet.
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Jämställdhetsperspektivet ska alltid tas i beaktande när det är relevant. 
För att avgöra detta krävs en omvärldsanalys och en utvärdering av situ-
ationen och problemet ur könssynpunkt. Här spelar könsspecifika statis-
tikuppgifter en nyckelroll. Om man upptäcker skillnader och ojämställd-
het mellan kvinnor och män måste könsperspektivet beaktas i projektets 
hela livscykel enligt följande: Mål ställs upp och åtgärder planeras så att 
projektet främjar jämställdheten mellan kvinnor och män.

Om och när en projektplan utformas ska företrädare för målgruppen kon-
sulteras och uppmärksamhet fästas vid att både kvinnor och män blir hörda.
När projektet organiseras ska man se till att behövlig sakkunskap om jäm-
ställdhetsfrågor finns till hands, exempelvis så att man anlitar utomståen-
de experter och ordnar utbildning för projektarbetarna om dessa frågor. 
Om jämställdhetsåtgärderna medför extra kostnader ska dessa beaktas 
i projektbudgeten.

Övervakningen och självutvärderingen inom projektet ska omfatta jäm-
ställdhetsfrågor. Både kvantitativa indikatorer och kvalitativa indikatorer 
ska utformas i detta syfte. Projektets effekt ska utvärderas ur jämställd-
hetssynpunkt.”17  

Enligt lagstiftningen om strukturfonderna ska främjande av jämställdheten 
integreras också i ERUF-projektens verksamhet. Alla ERUF-programdoku-
ment för programperioden 2007–2013 behandlar främjandet av jämställd-
heten mellan könen. De bedömer också regionvis vilka jämställdhetsfrågor 
är viktiga i respektive region. Bland jämställdhetsmålen i de regionvis upp-
gjorda ERUF-åtgärdsplanerna betonas främjandet av kvinnligt företagande.

ERUF-programmen ger inga konkreta anvisningar om på vilket sätt jäm-
ställdheten mellan könen ska främjas i projekten. Den dubbla strategin för 
främjandet av jämställdheten och kravet på beaktande av könsperspekti-
vet i alla projekt gäller ERUF-projekten på samma sätt som ESF-projekten. 
Därför kan de anvisningar om integrering av könsperspektivet i alla projekt 
som ESF-programdokumentet ger ESF-projekten också rekommenderas för 
ERUF-projekten.

Särskilt viktigt är det att stärka de finansierande myndigheternas och pro-
jektaktörernas medvetenhet om skyldigheten att integrera könsperspek-
tivet i alla projekt. De finansierande myndigheternas uppgift att säkerställa 
att könsperspektivet beaktas i alla projekt som finansieras.
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Kontrollista för finansiären om integrering av könsperspektivet i 
projekten
1.  Är projektets planerare medveten om att könsperspektivet ska integreras i 
 alla projekt? 

  Inte alls  I viss mån   Mycket 

2.  Redogör projektansökningen och projektplanen klart och konkret för 
 hur könsperspektivet har beaktats i projektets olika skeden?
 

  Inte alls  I viss mån   Mycket 

3.  Har projektets planerare tillräckliga kunskaper och färdigheter för 
 integrering av könsperspektivet i projektets alla skeden?

  Inte alls  I viss mån   Mycket  

4. Om projektets planerare inte har tillräckliga kunskaper och färdigheter för 
 integrering av könsperspektivet i projektets alla skeden, kan du hjälpa 
 projektets planerare att skaffa tillräckliga kunskaper och färdigheter för 
 integrering av könsperspektivet i det planerade projektet

  med dina egna kunskaper,  handledning,

  utbildning?
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Vid bedömning av projektansökningar och projektplaner ska finansiären 
kontrollera att projektansökan och planen klart och tydligt redogör för hur 
könsperspektivets betydelse för projektet har utretts och hur könsperspek-
tivet beaktats i projektet. Vid behov ska finansiären ge projektets beredare 
anvisningar om hur ansökan ska korrigeras och kompletteras genom att 
könsperspektivet beaktas.
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vårdsministeriet. Publikationer 2009:13.
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Finansierande myndigheter kan också i mån av sina möjligheter utbilda pro-
jektens planerare i integrering av könsperspektivet i projekt och ge råd om 
hur projektens planerare själva kan skaffa den tilläggsexpertis, utbildning 
eller konsultering i jämställdhetsfrågor och integrering av könsperspektivet 
som de behöver. Det praktiska kunnandet i integrering av könsperspektivet 
i alla projekt behöver förstärkas.

I programmets anvisningar bör man klart ange att man väntar sig integre-
ring av könsperspektivet i alla projekt och att detta används som bedöm-
ningskriterium. Då kan planerarna vid beredningen av projekten från för-
sta början tänka på att skapa verksamhetssätt genom vilka integreringen 
av könsperspektivet möjliggörs i projektets alla skeden. Könsperspektivet 
kan inte limmas på ett färdigt planerat projekt.

För att den som bereder projektet ska kunna lyckas med integreringen av 
könsperspektivet, är det viktigt att utreda könets betydelse redan då man 
börjar utreda och beskriva projektets utgångspunkter, det problem som 
ska lösas och omvärlden.

Kontrollista för projektets planerare om integrering av könsperspek-
tivet i projektet

1. Klargör för dig själv vad integrering av könsperspektivet i projektets 
alla skeden innebär. 

2. Skaffa mer information, utbildning eller handledning i integrering 
av könsperspektivet i det projekt som du planerar, om du känner att 
du inte klarar detta på egen hand.

3. Skaffa information om jämställdheten mellan könen och 
könsperspektivet i målet för projektets verksamhet. Det ger dig 
faktaunderlag för planeringen.

4. Uppskatta könets betydelse i alla skeden av ditt projekt utgående 
från den information som du skaffat.

5. Gör könet synligt i projektansökningen och projektplanen. Avan-
cera systematiskt, ett projektskede i taget, och beskriv konkret 
metoderna och sätten för beaktande av könsperspektivet.

6. Planera och genomför ditt projekt på så sätt att könsperspektivet 
beaktas i projektets alla skeden och att projektet vid sidan av de 
övriga målen också främjar jämställdheten mellan könen.18 
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Både de finansierande myndigheterna och de som planerar projekt ska va-
ra medvetna om vad integrering av könsperspektivet i projekten innebär i 
projektens olika skeden. Beskrivningen nedan av beaktandet av könsper-
spektivet i projekten kan hjälpa både finansiärerna och dem som planerar 
och genomför projekt.

4.3. Arbetsmomenten vid integrering av könsperspektivet i projekt

Vid integrering av könsperspektivet i projekt kan följande arbetsmoment 
särskiljas:

A. Man bedömer huruvida könsperspektivet har betydelse för projektets 
verksamhet.

B. Om könsperspektivet har betydelse för projektets verksamhet, bedöms 
vid planeringen av projektet separat för varje projektskede vilken be-
tydelse könsperspektivet har i respektive skede.

C. Vid genomförandet av projektet beaktas könsperspektivet under hela 
projektet i enlighet med projekt- och informationsplanerna. Beaktan-
det av könsperspektivet följs upp, bedöms och rapporteras under hela 
projektet.

A. Könsperspektivets betydelse för projektets verksamhet bedöms
En bedömning av huruvida könsperspektivet har betydelse för projektets 
verksamhet kallas också för en granskning av könsrelevansen.

Då planeraren bedömer huruvida könsperspektivet har betydelse för pro-
jektets verksamhet, ska planeraren i planeringsskedet ställa sig själv en serie 
frågor som styr honom eller henne att tänka, skaffa information och analyse-
ra projektets mål och åtgärder med hänsyn till de olika könen. Eftersom det 
till en början är svårt att granska könets betydelse objektivt och fördoms-
fritt, hjälper dessa frågor personen att komma över vardagskunskapen och 
förhandsuppfattningarna om könets betydelse för projektets verksamhet.
Exempelvis med de följande frågorna kan man bedöma huruvida könsper-
spektivet har betydelse för projektets verksamhet:

− Hurdant är det problem som projektet ska lösa och projektets verk-
samhetsmiljö med tanke på de olika könen?

− Inriktas de planerade åtgärderna i projektet eller deras effekter på män-
niskor? 



INTE SÅ HÄR
I projektansökningarna konstateras att pro-
jektet är könsneutralt eftersom ”projektets åt-
gärder riktas till de båda könen” eller för att 
”det finns både kvinnor och män i projektets 
målgrupper” eller för att ”båda könen kan delta 
på lika villkor i projektets funktioner”. Exakt 
samma konstateranden används vid behov ock-
så för att motivera varför ett projekt främjar 
jämställdheten mellan könen. Allmänna om-
nämnanden av detta slag duger emellertid inte 
som motivering för någotdera alternativet. De 
avslöjar framför allt att ansökan är könsblind, 
dvs. att man inte har kunnat se och inse vilken 
betydelse könet har för projektet.

UTAN SÅ HÄR
Projektets planerare bedömer konkret det pro-
blem som ska lösas med hänsyn till de olika 
könen. Planeraren utreder utifrån konkreta 
uppgifter vilken ställning respektive kön har 
på projektets verksamhetsområde, huruvida 
projektets åtgärder inriktas på samma sätt 
på de olika könen, huruvida det behövs olika 
åtgärder för de olika könen och huruvida de 
olika könen har olika behov, förväntningar eller 
förutsättningar för att delta i funktionerna. I 
projektplanen presenteras en konkret bedöm-
ning av könsperspektivets betydelse i projektet 
utifrån de insamlade uppgifterna.
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− Finns det betydande skillnader mellan könen i den verksamhet som är 
mål för projektet?

− Vilken könsindelning har projektets planerade målgrupper?
− Behövs det könsspecifika åtgärder för att projektets mål ska kunna 

uppnås?
− Inriktas de planerade åtgärderna i projektet på olika sätt på de olika 

könen, och har de olika konsekvenser för de olika könen?

Projektåtgärderna eller deras konsekvenser inriktas vanligen på människor, 
och därför ska könsperspektivet beaktas i nästan alla projekt. Ett projekt 
kan konstateras vara könsneutralt först efter att man systematiskt bedömt 
könsperspektivets betydelse för projektet genom att granska det problem 
som ska lösas och projektets verksamhetsmiljö samt målet för projektets 
verksamhet, projektets mål, målgrupper och preliminärt planerade åtgärder 
med hänsyn till de olika könen. Efter analysen kan endast få projekt betrak-
tas som könsneutrala och projektet eller dess effekter inriktas på människor.

Då man granskar projektansökningar kan man observera att en del av dem 
som planerar projekt uppenbarligen föreställer sig att projekt ska vara köns-
neutrala och försöker därför motivera varför projektet är könsneutralt i sin 
projektansökan. Målet är emellertid inte att projekt är könsneutrala. Målet 
är tvärtom att könsperspektivet medvetet beaktas i alla projekt. Könsneu-
tralitet förutsätter särskilda grunder.



EXEMPEL 1 – GÖR SÅ HÄR
Ett projekt har som mål att förebygga klimatförändringens konsekvenser. Då kan projektets 
planerare lätt utgå från att könsperspektivet inte har betydelse i projektet. Projektet kan dock 
omfatta åtgärder som siktar på att påverka människornas medvetenhet och livsstilsval med 
hänsyn till klimatförändringen. Då är det väsentligt med tanke på åtgärdernas effektivitet att 
planeraren är informerad om kvinnornas och männens sinsemellan olika attityder och konsum-
tionsvanor och om andra skillnader i deras levnadssätt som har betydelse för förebyggandet 
av klimatförändringen. Könsperspektivet har således betydelse för projektet, och när skillna-
derna mellan könen i frågor som påverkar förebyggandet av klimatförändringen beaktas, blir 
det möjligt att planera effektivare åtgärder.

EXEMPEL 2 – GÖR SÅ HÄR
Projektets mål är att förbättra jordbrukens lönsamhet. Till en början kan det verka som om 
könsperspektivet inte kan ha någon betydelse i ett projekt av detta slag. Om projektets åtgär-
der exempelvis omfattar utbildning till lantbruksproducenter, inriktas projektets åtgärder på 
människor, och då ska man utreda om könsperspektivet har betydelse för genomförandet av 
projektet. Man måste utreda könsindelningen bland de lantbruksproducenter och producentfa-
miljer som är mål för åtgärderna, vilken arbetsfördelning som råder mellan könen på gårdarna, 
vilka varierande innehållsmässiga utbildningsbehov kvinnor och män har och huruvida det finns 
skillnader i hurdana utbildningsformer man vill eller kan delta i. En utredning som gjorts ur de 
olika könens perspektiv fördjupar kunskaperna om målgruppen och dess behov och skapar en 
grund med stöd av vilken det blir möjligt att planera åtgärder som bättre tillgodoser målgrup-
pens behov. På detta sätt får åtgärderna i projektet bättre genomslag.
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Finansiärerna ska kräva att de som planerar projekten lämnar en konkret 
bedömning av könsperspektivets betydelse i projektet. Bedömningen ska 
basera sig på insamlade uppgifter. Allmänna konstateranden som inte byg-
ger på en konkret utredning räcker inte som bedömning av könsperspek-
tivets betydelse i projektet, inte heller bedömningar som bygger på rena 
antaganden eller på vardagskunskaper.

Projektens mål har inte alltid direkta kopplingar till människor, men köns-
perspektivet kan ha betydelse också i projekt av dessa slag om deras åtgär-
der eller konsekvenser gäller människor.



EXEMPEL 3 – GÖR SÅ HÄR
Många projekt avser att främja entreprenörskap på ett mångsidigt sätt. Det finns skillnader 
mellan manliga och kvinnliga företagare, och man ska alltid konkret utreda dessa skillnader på 
det område som projektet har som mål. En utredning av de könsspecifika skillnaderna i entre-
prenörskapet på målområdet ska bifogas projektplanen, och i planen ska man bedöma vilken 
betydelse skillnaderna mellan könen har för projektets mål och åtgärder. Allmänt taget finns 
det färre kvinnliga entreprenörer än manliga, och kvinnor är i huvudsak verksamma i andra 
branscher än män. Dessutom är kvinnornas företag mindre. Vidare kan kvinnor ha särskilda 
utmaningar när det gäller att samordna företagandet och familjen. 

Det är bra att vara informerad om dessa allmänna skillnader, men det räcker inte med att kon-
statera dem i projektansökan. I planer för projekt som siktar på att främja företagandet ska 
man alltid konkret utreda företagarnas könsindelning i projektets målområde, vilka branscher 
kvinnornas och männens företag är verksamma i, hur stora kvinnornas och männens företag är, 
vilket utvecklingsskede kvinnornas och männens företag befinner sig i och vilka andra utma-
ningar som gäller utvecklingen av kompetensen, affärsverksamheten och tillväxten kvinnliga 
och manliga företagare har. Många projektansökningar som avser att främja entreprenörskap 
har hittills saknat en grundläggande utredning av könsperspektivet. I framtiden ska ansök-
ningar som gäller projekt för främjande av entreprenörskap inte godkännas om de saknar en 
utredning av könsperspektivet.
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I största delen av alla projekt gäller åtgärderna eller konsekvenserna män-
niskor, och då finns det skillnader mellan könen som ska beaktas i projektet. 
I största delen av projekten utgörs åtgärderna av utbildning eller utveckling 
av verksamheten på annat sätt, och projekt av detta slag kan vara könsneu-
trala endast i ytterst fåtaliga undantagsfall. Alltid när ett projekt gäller sys-
selsättning eller entreprenörskap, har könsperspektivet betydelse i dem.



Diagram 3. Integrering av könsperspektivet i alla skeden av projektets livscykel. 
Mustakallio och Tanhua 2011.
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INTEGRERING AV 
KÖNSPERSPEKTIVET

Befästande av projektets resultat och 
integrering av god praxis

Utvärdering och 
spridning av projektets 
resultat

Genomförande, 
uppföljning och 
utvärdering av projektet

Projektplanering: 
Planering av målen och 

åtgärderna

Det första skedet i 
projektplaneringen: 

Analys av utgångsläget, 
det problem som 

ska lösas och 
omvärlden
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B. Könsperspektivets betydelse i projektets olika skeden bedöms

Könsperspektivets betydelse ska bedömas i projektets alla skeden. Utifrån 
bedömningarna ska projektets mål och åtgärder och metoderna för genom-
förande av åtgärderna planeras på ett sådant sätt att de främjar jämställd-
heten mellan könen. Könsperspektivet ska beaktas även vid uppföljningen 
och utvärderingen av projektet, vid kommunikationen och vid spridningen 
och befästandet av god praxis. 

Bedömningen av ett projekt ur könsperspektivet omfattar således följan-
de skeden:
1. Bedömning av utgångsläget, det problem som ska lösas och omvärlden
2. Bedömning av projektets mål
3. Bedömning av målgrupperna
4. Bedömning av de åtgärder som ska planeras
5. Bedömning av uppföljnings- och utvärderingsmetoderna
6. Bedömning av informationen
7. Bedömning av spridningen och befästandet av god praxis
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För bedömning av ett projekt ur könsperspektivet ska man samla in 
information
Bedömning av ett projekt ur könsperspektivet innebär att man samlar in 
information om de olika könen och om hur jämställdheten mellan könen 
förverkligas i den verksamhet, det problem, den miljö eller de målgrupper 
som projektet gäller.

Med hjälp av den information som samlats in ur könsperspektivet bedömer 
och utvecklar man projektets mål, åtgärder, uppföljning och utvärdering 
och kommunikation samt spridningen och befästandet av god praxis på ett 
sådant sätt att man med projektet främjar jämställdheten mellan könen. För 
bedömningen ska man samla både kvantitativ och kvalitativ information.

Om man inom projektet gör utredningar som grund för den verksamhet 
som ska planeras, ska man komma ihåg att samla in och bedöma uppgifter-
na specificerade enligt kön. Projektet ska inte planeras enbart på grundval 
av vardagskunskaper om könet, eftersom denna vardagskunskap kan inne-
hålla omedvetna antaganden och stereotypa uppfattningar om kvinnornas 
och männens roller, beteende och behov. Utan kritisk reflektion kan också 
insamlingen av uppgifter inriktas på oväsentliga faktorer. Om insamlingen 
av information inte utförs på ett ändamålsenligt sätt kan de som planerar 
projektet komma att motivera ansökningens könsneutralitet eftersom de 
inte har faktamässiga grunder att bedöma könets betydelse i projektet. 

En bra första informationskälla för dem som planerar projekt är Centret för 
jämställdhetsinformation Minna på adressen www.minna.fi. I denna data-
bas finns gott om information om jämställdheten mellan könen och om 
könsperspektivet på olika områden i samhället. Varje projektplanerare ska 
således besöka denna webbplats för att.

1. Bedömning av utgångsläget, det problem som ska lösas och 
omvärlden ur könsperspektivet
Listan nedan hjälper dem som planerar projekt att inrikta insamlingen av 
information på väsentliga frågor vid bedömning av det problem som ska 
lösas och omvärlden ur könsperspektivet. Vilka frågor som är relevanta be-
ror också på vilket problem eller vilken verksamhet projektet gäller.

1.1. Vilken är andelen kvinnor och män eller flickor och pojkar i den verk-
samhet, det problem eller den miljö som projektet gäller?
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1.2. Vilka könsspecifika klyftor, dvs. differentieringar på grund av kön, före-
kommer det i den verksamhet eller miljö som projektet har som objekt?

1.3. Vilka kvantitativa och kvalitativa uppgifter (undersökningar, statistik) 
finns det att få om könens ställning och jämställdhet i den verksam-
het som projektet har som objekt?

1.4. Utgående från forskningsdata, vilka skillnader finns det mellan könen 
i den verksamhet som projektet har som objekt?

1.5. Vilka skillnader finns det mellan könen exempelvis vad gäller behoven, 
problemen, livssituationerna och önskemålen i den verksamhet som 
projektet har som objekt?

1.6. Vilka uppfattningar om de olika könen förknippas med det objekt som 
projektet gäller och vilka stereotypa uppfattningar om och förvänt-
ningar på könen förekommer det?

1.7. Vilka problem, livssituationer och önskemål har personer som tillhör 
könsminoriteterna?

1.8. Hur fördelas olika resurser (pengar, tid, utrymme) och möjligheter mel-
lan könen i den verksamhet som projektet har som objekt?

1.9. Syns könet i de värderingar, normer och förhållningsregler som styr 
verksamheten?

Finansiären har till uppgift att kontrollera huruvida man i projektansökan 
samlat in och utnyttjat information som gäller dessa frågor i beskrivningen 
och bedömningen av projektets utgångsläge.

De olika könens andelar i den verksamhet som projektet har som objekt 
är en grundläggande uppgift som ska utredas i alla projekt. Om det inte är 
möjligt att få exakta uppgifter, ska man presentera en motiverad uppskatt-
ning. Exempelvis i projekt som handlar om förbättring av sysselsättningen 
ska man utreda hur kvinnor och män påverkas av arbetslösheten, och i pro-
jekt för främjande av entreprenörskap ska man utreda andelen kvinnor och 
män bland företagarna i området.

Utifrån den könsspecifikt insamlade kvantitativa informationen ska man 
kunna utreda vilka skillnader det finns mellan könen i den verksamhet som 
projektet har som objekt.

Exempelvis i anslutning till sysselsättningsprojekt ska man utreda varför 
kvinnor respektive män är arbetslösa, hur långvarig arbetslösheten är för 
kvinnor respektive män, huruvida det finns skillnader i utbildningen eller 
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arbetserfarenheten mellan arbetslösa kvinnor och män och huruvida det 
finns andra skillnader mellan könen i förutsättningarna för sysselsättning.

Då ett projekt inriktas på utbildning, arbetslivet eller sysselsättning är seg-
regeringen av utbildningen och arbetsmarknaden på grund av kön alltid 
en bakgrundsfaktor som påverkar projektet. I samband med projekt som 
gäller utbildning och arbetslivet ska man därför regelmässigt utreda segre-
geringen på grund av kön inom utbildningen och arbetsmarknaden på det 
område som projektet har som objekt. Likaså ska segregeringen på grund 
av kön alltid presenteras i projekt som gäller entreprenörskap.

Även i många andra projekt är segregeringen inom utbildningen och ar-
betslivet på grund av kön en betydande bakgrundsfaktor som ska beaktas. 
Det är ett centralt jämställdhetspolitiskt mål att minska segregeringen på 
grund av kön, och därför ska man i alla projekt fråga sig vilka effekter det 
aktuella projektet har på segregeringen inom utbildningen och arbetsli-
vet på grund av kön och huruvida projektet har en minskande inverkan på 
segregeringen. De personer som planerar projekt ska kritiskt kontrollera 
att man med projektet inte obetänksamt stärker stereotypa könsuppfatt-
ningar och förväntningar och genom detta upprätthåller segregeringen på 
grund av kön i samhället.

Skillnader mellan könen i behov, problem, livssituationer och önskemål i 
den verksamhet som projektet har som objekt kan ha betydande effekter 
på framgången och genomslaget av projektets funktioner. Därför är det 
nödvändigt att alltid utreda dessa skillnader och bedöma deras betydelse 
för projektet.

2. Bedömning av projektets mål
Beaktandet av könsperspektivet ska synas i projektets mål, så att målen 
kan styra beaktandet av könsperspektivet vid planeringen och utvärde-
ringen av åtgärderna.

2.1. Syns de olika könen i projektets mål?
2.2. Syns beaktandet av könsperspektivet i målen?
2.3. Syns främjandet av jämställdheten i målen?

3. Bedömning av målgrupperna
En högklassig utredning av projektets utgångsläge, det problem som ska 
lösas och omvärlden lyfter ofta fram de olika könen och skillnaderna mel-



INTE SÅ HÄR
Många projektansökningar besvarar frågan 
om hur könsperspektivet beaktats i utredning-
en av målgruppernas behov med ett allmänt 
konstaterande, såsom ”projektet erbjuder alla 
deltagare jämlika möjligheter till tillträde och 
deltagande i projektets funktioner”.

I projektansökningarna finns alltför ofta ogrun-
dade antaganden om att de båda könen är 
jämlikt representerade i projektets målgrupp. I 
en projektansökan som gäller unga företagare 
konstateras: ”Målgruppen är unga företagare 
samt unga och studerande som avser att eta-
blera sig i de kreativa branscherna. Målgrup-
pen omfattar således jämlikt de båda könen.” 
Detta antagande motiveras inte på något sätt.

Allmänna konstateranden av detta slag räck-
er inte. Utan en konkret utredning förblir all-
männa konstateranden om allmän tillgäng-
lighet och medverkan tomma och grundlösa, 
och de säkerställer inte på något sätt att pro-
jektet faktiskt är jämställt med hänsyn till de 
båda könen.

UTAN SÅ HÄR
Könsfördelningen i projektets målgrupper ska 
utredas utifrån fakta. Man ska konkret utreda 
de olika könens andelar i projektets målgrup-
per och skillnaderna i behov och livssituationer 
mellan könen i förhållande till projektets mål 
och de planerade åtgärderna.

Vad gäller unga företagare kan man snarare 
anta att de båda könen inte är jämnt repre-
senterade i målgruppen eftersom kvinnor i all-
mänhet utgör en tredjedel av alla företagare. 
Dessutom kan det finnas betydande skillnader 
mellan könen i förhållande till projektets mål 
exempelvis gällande vilka kreativa branscher 
de unga i utgångsläget är inriktade på, vilka 
faktorer som motiverar dem att bli företagare 
och vilka faktorer hjälper eller förhindrar dem 
från att bli företagare. Ur könsperspektivet ser 
de ungas entreprenörskap helt annorlunda ut 
då man betraktar fenomenet utgående från 
fakta än utifrån stereotypa vardagskunskaper 
och antaganden. 
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lan könen i målgrupperna. Om de inte framträder redan i utredningen av 
utgångsläget, ska de olika könens andelar och skillnaderna mellan könen i 
målgrupperna utredas och presenteras separat i projektplanen.

3.1. Vilken könsfördelning har projektets målgrupper?
3.2. Vilka skillnader finns det mellan könen i målgrupperna vad gäller de 

behov, problem, livssituationer och förväntningar som förknippas med 
projektets verksamhet?

3.3. Förekommer det stereotypa uppfattningar om och förväntningar på 
de olika könen i målgrupperna?

3.4. Hur fördelas olika resurser enligt kön i målgrupperna?
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Det är ett grundläggande krav på varje projekt att könsfördelningen i pro-
jektets målgrupper utreds och presenteras. Om det inte är möjligt att få 
exakta uppgifter om könsfördelningen, ska man presentera en motiverad 
uppskattning. Vidare ska man utreda huruvida det finns skillnader mellan 
könen i målgrupperna vad gäller de behov, problem, livssituationer och 
förväntningar som förknippas med projektets verksamhet. Uppgifterna om 
dessa skillnader är av yttersta vikt, så att det ska vara möjligt att planera 
projektets funktioner på ett sådant sätt att de tillgodoser de båda könens 
behov och livssituationer och genom detta blir effektiva.

Om könsfördelningen och skillnaderna mellan könen i målgrupperna inte 
utreds, finns det ingen stark grund för planeringen av åtgärderna. Då är 
risken stor för att åtgärderna inte tillgodoser behoven hos de olika könen 
lika väl, vilket i sin tur innebär att deras effekt blir svag. Å andra sidan finns 
det också risk för att man med projektet omedvetet stärker den stereotypa 
indelningen på grund av kön exempelvis inom företagande i stället för att 
avveckla segregeringen på grund av kön.

4. Bedömning av de åtgärder som ska planeras
4.1. Hur inriktas åtgärderna på de olika könen?
4.2. Tillgodoser de planerade åtgärderna de olika könens behov lika bra?
4.3. Har åtgärderna olika faktiska konsekvenser för de olika könen?
4.4. På hurdana uppfattningar om könet bygger planeringen av åtgärderna?
4.5. Upprätthåller man genom åtgärderna befintliga indelningar på grund 

av kön, eller avvecklar man dem?

För att det ska vara möjligt att uppnå projektets mål ska man i samband med 
planeringen av projektet konkret bedöma hur de planerade åtgärderna in-
riktas på de olika könen och huruvida de planerade åtgärderna tillgodoser 
de olika könens behov lika väl.



EXEMPEL 5 – GÖR SÅ HÄR
Projektets mål var att främja arbetshälsan och välbefinnandet bland småföretagare. En central 
verksamhetsform var att uppmuntra företagare att motionera och att ordna motionsmöjligheter 
för dem. I projektansökningen konstaterades att projektets verksamhetsformer lämpar sig för 
både kvinnor och män och att både kvinnor och män kan delta i dem på lika villkor. I praktiken 
ordnade projektet aerobictimmar. Resultatet var att kvinnor deltog, medan män inte gjorde det. 
Projektets mål, som var att uppmuntra både kvinnliga och manliga företagare att motionera, 
uppnåddes inte. Om man vid planeringen av projektet konkret hade utrett de motionsformer 
för vilka det skulle ha varit möjligt att väcka intresse bland kvinnliga respektive manliga före-
tagare och vilka motionsformer som intresserade de båda könen, skulle man ha kunnat planera 
projektets funktioner på ett sådant sätt att målen hade uppnåtts. Nu fungerade projektet inte 
ändamålsenligt i förhållande till utgångsläget. Utifrån allmänna fakta skulle man nämligen ha 
kunnat anta att uttryckligen manliga småföretagare hade behov av att motionera mera. Om 
man konkret utrett utgångsläget separat för de olika könen och beaktat detta vid planeringen 
av aktiviteterna, skulle projektet ha haft bättre framgång och genomslag.
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5. Bedömning av uppföljnings- och utvärderingsmetoderna
Könsperspektivet beaktas vid uppföljningen och utvärderingen av projek-
tet under hela den tid som projektet pågår. Könsperspektivet ska beaktas i 
samband med den självutvärdering som utförs under projektets gång samt 
i mellanrapporterna och slutrapporten till finansiären.

En fungerande lösning är att planera de kvantitativa och kvalitativa indika-
torer som används vid uppföljningen av projektet på ett sådant sätt att de 
också ger information separat om de olika könen. Att endast samla in upp-
gifter om antalet deltagare per kön är inte nog.

EXEMPEL 4 – GÖR SÅ HÄR
Ett projekt har som mål att uppmuntra människor att motionera, få nya människor att bli in-
tresserade av motion och ordna stora motionsevenemang som stöder dessa mål och lockar en 
stor publik. I projektansökan konstateras att de båda könen kan delta jämlikt i aktiviteterna. 
I planen finns emellertid inga uppgifter om motionsaktiviteten bland kvinnor och män. Hur 
mycket motionerar kvinnor och män, vilka former av motion föredrar de olika könen, vilka fak-
torer uppmuntrar kvinnor och män att motionera och skiljer sig kvinnornas och männens för-
väntningar på motionsmöjligheterna från varandra? Om uppgifter av detta slag om målgrup-
pen hade utretts separat för de båda könen, skulle man ha kunnat försäkra sig om att projektet 
kan sporra de båda könen att bli aktiva motionärer lika bra och ordna evenemang som är lika 
inspirerande och lockande för de båda könen.
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Även deltagarresponsen ska produceras könsspecifikt, och man ska analy-
sera vad responsen berättar om de olika könens erfarenheter och om den 
nytta som de fått av projektet. Det är också viktigt att analysera vad de 
kvantitativa uppföljningsuppgifterna berättar könsspecifikt om hur pro-
jektet lyckats uppnå sina mål. Vid bedömningen är det viktigt att anteckna 
alla erfarenheter, även problem och hinder, som man mött i samband med 
beaktandet av könsperspektivet och främjandet av jämställdheten och pre-
sentera dem i rapporterna om projektet.

Frågorna nedan, som handlar om uppföljning och utvärdering, fäster upp-
märksamhet vid utvecklingen av projektpersonalens kunnande, problem 
och lösningar, metoderna för insamling av information, analysen av den in-
samlade informationen och resultaten ur könsperspektivet.

5.1.  Har projektpersonalen samt mål- och intressentgrupperna utbildats i 
integrering av könsperspektivet i projektets funktioner?

5.2.  Vilka problem och hinder har man mött i samband med beaktandet av 
könsperspektivet och främjandet av jämställdheten i projektets verk-
samhet?

5.3.  Vilka nya lösningar och åtgärder behövs för att man ska kunna beakta 
könsperspektivet och främja jämställdheten bättre?

5.4.  Vad berättar de kvantitativa könsspecifika uppföljningsuppgifterna?
5.5.  Använder man kvalitativa indikatorer som följer upp jämställdhetskon-

sekvenserna vid utvärderingen?
5.6. Finns det könsspecifika skillnader i deltagarnas erfarenheter?
5.7. Har verksamheten nått de olika könen lika väl och tillgodosett beho-

ven hos de olika könen på ett jämlikt sätt?
5.8.  Vilka konsekvenser har projektet för de olika könen?
5.9.  Vem utnyttjar projektets resultat? Finns det skillnader mellan könen?
5.10.  Vilka långsiktiga effekter på jämställdheten mellan könen har projektet?

6. Bedömning av informationen
Könsperspektivet ska beaktas då projektets informationsplan görs upp och 
genomförs. På samma sätt som projektplanen ska även informationsplanen 
göra könet synligt och presentera på vilket sätt könsperspektivet beaktas i 
informationens innehåll och i metoderna för att sprida informationen.
Med hjälp av frågorna nedan kan man utvärdera informationen ur köns-
perspektivet.
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6.1. Hur har könsperspektivet beaktats i projektinformationens innehåll 
(verbalt och visuellt)? Presenteras de olika könen jämlikt i informatio-
nen både som aktörer och som mottagare som tillgodogör sig verk-
samhetens resultat?

6.2. Hur har informationen nått de båda könen?
6.3. Vilken respons har man fått av de olika könen på informationen?
6.4. Har projektets interaktion med deltagarna riktats till de båda könen 

på lika villkor?
6.5. Vilken bild av könet skapar man med informationen? Avvecklar man 

stereotyper och ger man en mångsidig bild av könet och de olika kö-
nens verksamhetsmöjligheter?

 7. Bedömning av spridningen och befästandet av god praxis 
Frågorna nedan kan användas för att utvärdera spridningen och befästan-
det av god praxis ur könsperspektivet.

7.1.  Gynnar den goda praxis som projektet gett upphov till de båda könen?
7.2.  Har spridningen av god praxis nått de båda könen på lika villkor?
7.3.  Har också förfaranden som främjar jämställdheten spridits och befästs?19

C. Integrering av könsperspektivet genomförs i projektet
Projektets förberedande skede skapar en grund för beaktandet av könsper-
spektivet då projektet genomförs. En omsorgsfull utvärdering av projektets 
olika skeden ur könsperspektivet skapar förutsättningar för en lyckad inte-
grering av könsperspektivet. Utan medveten integrering av könsperspek-
tivet i planeringen av projektets mål, funktioner, information och utvärde-
ring kan man inte beakta könsperspektivet vid genomförandet av projektet.

Då projektet genomförs är det viktigt att man vidtar de åtgärder som man 
planerat i syfte att integrera könsperspektivet. I praktiken har det alltför of-
ta hänt att man ställt upp jämställdhetsfrämjande mål för ett projekt, men 
låtit bli att följa upp och förverkliga dem under genomförandet av projek-
tet. Projektens finansiärer och projektaktörerna ska i fortsättningen bättre 
sörja för att könsperspektivet integreras i planeringen av projekten och för 
att de planerade åtgärderna för beaktande av könsperspektivet även vid-
tas i praktiken.
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Integrering av könsperspektivet är en ny sak för många aktörer som genom-
för projekt. Därför måste man reservera tid för att lära sig att göra det. Det 
är motiverat att skaffa sakkunskap om integrering av könsperspektivet till 
styrgruppen. Dessutom ska man sköta om att hela styrgruppen blir förtro-
gen med saken. Då kan också styrgruppen stöda beaktandet av könsper-
spektivet under hela projektet.

Integreringen av könsperspektivet får inte lämnas åt en enda person i pro-
jektet. Könsperspektivet kan integreras endast genom att man diskuterar 
frågan och handlar tillsammans.

Viktigast är att alla har en medveten vilka att pröva sig fram och lära sig till-
sammans. Utbyte av erfarenheter med andra projekt kan hjälpa alla i pro-
jektet att lära sig. Integrering av könsperspektivet innebär att projektets mål 
och verksamhet betraktas ur ett nytt perspektiv, att man ställer nya frågor 
och tillämpar nya kunskaper. En öppen inställning och experimentlust hjäl-
per projektet att komma i gång och alla erfarenheter för projektet framåt.

SIVUN LEVEYS 144 mm
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Främjande och integration av jämställdheten mellan könen (Valtava)-
utvecklingsprogrammets Utbildnings- och konsulteringsprojekt 
Främjande och integration av jämställdheten mellan könen (Valtava) är ett 
riksomfattande utvecklingsprogram underställt Europeiska socialfondens 
(ESR) programperiod 2007–2013 som samordnas av arbets- och näringsminis-
teriet. Utvecklingsprogrammet Valtava har som mål att stödja och utveckla 
jämställdhetskunskaperna hos jämställdhetsaktörer och projektfinansiärer, 
öka de allmänna kunskaperna om jämställdhetsperspektivet och dess inte-
grering, utveckla integreringen och dess utvärdering, avveckla segreger-
ingen av arbets- och utbildningskarriärerna på grund av kön samt stödja 
kvinnoresurscentralernas verksamhet och företagarpotentialen hos kvinnor.

Utbildnings- och konsulteringsprojektet (2009–2011 och 2011–2013) för ut-
vecklingsprogrammet Främjande och spridande av jämställdheten mellan 
könen (Valtava) har som mål att främja kunskaperna och medvetenheten 
om jämställdhet och om metoderna för främjande av jämställdheten i Valt-
ava-projekten, hos myndigheter som finansierar Valtava-projekt, hos regio-
nala myndigheter som deltar i ESF-projekt och hos regionala myndigheter i 
Fastlandsfinland, samt att bidra till att Valtava-utvecklingsprogrammets och 
projektens mål uppnås. Målet är att ge information om kvinnornas och män-
nens ställning och om jämställdhetssituationen i Finland och erbjuda konkreta 
redskap för integrering av könsperspektivet. Projektets verksamhetsområde 
är programområdet i Fastlandsfinland.

Projektets målgrupper:
− Projektpersonalen i projekten inom utvecklingsprogrammet Valtava
− ESF-samordnarna, Närings-, trafik- och miljöcentralerna (ELY-centralerna)
− Nyckelpersoner i ELY-centralerna och hos landskapsförbundens finan-

sierande myndigheter
− Nyckelpersoner i landskapens samarbetsgrupper
− De övriga ESF-projekten

5. Utbildnings- och konsulterings-
projektet inom utvecklingsprojektet 
Valtava utarbetade handboken för 
integrering av könsperspektivet
Marja-Leena Haataja och Eija Leinonen
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Projektet innehöll följande åtgärder
A) Analys av utbildningsbehovet hos projektets målgrupper
B) Verkstäder för utbildnings- och expertteamet
C) Utbildning och konsultering av projekten inom utvecklingsprogram-

met Valtava
D) Utbildning av de finansierande myndigheterna
E) Seminarier för mer omfattande deltagargrupper
F) Elektroniskt utbildningsmaterial och en handbok om integrering av 

könsperspektivet för arbets- och näringsförvaltningen och utbildnings-
förvaltningen

Det viktigaste resultatet av analysen av utbildningsbehovet var 
information om grundläggande information om jämställdheten och 
om metoderna för främjande av dett
De utbildningar och konsulteringar som gjordes i projektet planerades så 
att de var konkreta och praktiska, så att de tillgodosåg behoven hos dem 
som utbildades på bästa sätt och gav dem kunskaper och färdigheter som 
hjälper dem att observera könets betydelse för verksamheten och förverk-
liga processen för integrering i sitt eget arbete eller i projektets verksam-
het. Genom analysen av utbildningsbehovet inriktades anpassningen av 
utbildningen och konsulteringen i enlighet med behoven hos deltagarna i 
projekten och myndigheterna. Det viktigaste resultatet av analysen av ut-
bildningsbehovet var information om grundläggande information om jäm-
ställdheten och om metoderna för främjande av det.

Planeringen och genomförandet fick stöd av en preliminär kartläggning, som 
gjorts inom ramen för det av Social- och hälsovårdsministeriet finansierade 
projektet ’Valtavirtaistaminen käytäntöön’ (Integreringen i praktiken)20 Kart-
läggningen avslöjade hur ytlig integreringen av könsperspektivet är inom 
statens regionala och lokala förvaltning, vilken även de finansierande myn-
digheterna representerar. I regionerna utförs jämställdhetsarbetet ofta av 
separata jämställdhetsprojekt. Liknande slutsatser har gjorts vid utvärde-
ringen av erfarenheterna och resultaten av den föregående strukturfonds-
perioden (2000–2006). I ESF-programdokumentet för Fastlandsfinland 2007–
2013 konstateras att problemet med främjandet av jämställdheten mellan 
könen handlar om projektaktörernas och myndigheternas bristfälliga fär-
digheter och anvisningar.

I det av Sosiaalikehitys Ab samordnade projektet ’Valtavirtaistaminen käy-
täntöön’ produceras nya verksamhetsmodeller, metoder och redskap för 
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integrering av könsperspektivet i kommunernas och statsförvaltningens 
verksamhet och tjänster, och en handbok gällande detta har publicerats 
i februari 2012.

Utbildning och konsultering av de finansierande myndigheterna 
Utbildningen och konsulteringen av de finansierande myndigheterna ge-
nomfördes i två delar på sammanlagt elva ELY-centralers områden. Helhe-
tens första del var den utbildningsbetonade delen Tasa-arvon perusteet 
(Jämställdhetens grunder), där temana var:

− Objekten för främjandet av jämställdheten och skyldigheterna att inte-
grera jämställdheten (internationella skyldigheter, jämställdhetslagen 
och ESF-programdokumentet för Fastlandsfinland)

− Vad är jämställdhet (jämställdhet och jämlikhet, finländska fenomen, 
objekten för främjandet av jämställdheten)? Vad avses med integrering 
av jämställdheten? Vad är analys av könskonsekvenserna (fi: suvaus)?

− Vilken nytta ger integreringen och analysen av könskonsekvenserna 
(statistik, effektivitet, kvalitet och genomslag, nya perspektiv)?

− Främjandet av jämställdheten i det regionala program- och utveck-
lingsarbetet.

Den andra delen var en konsulterande verkstad, där man fördjupade sig i 
bedömningen av projektansökningarnas könskonsekvenser utifrån myn-
digheternas egna projektansökningar.

Arbetsmetoden som byggde på utbildning och konsultering betraktades 
som mycket lyckad, och deltagarna berättade att den hjälpte dem att kon-
kretisera integreringen av könsperspektivet och gav dem stöd i deras prak-
tiska arbete inom både bedömningen av projektansökningar och styrningen 
av projektaktörerna. Utbildnings- och konsulteringsprojektets modell i sin 
helhet kan således betraktas som bra och genomförbar också under den föl-
jande strukturfondperioden. Den utbildning av finansierande myndigheter 
som genomfördes inom ramen för Utbildnings- och konsulteringsprojektet 
fortsätter i projektets andra del, som börjar hösten 2011.

Konsultering av Valtava-projekten
Utgångspunkten för konsulteringen av de projekt som tillhör utvecklings-
programmet Valtava har varit projektens behov med hänsyn till främjandet 
av jämställdheten. Kärntemat för konsulteringarna har varit integrering av 
könsperspektivet i projektet och i olika skeden av projektets livscykel. Del-
tagarna har i huvudsak varit projektanställda och personer som genomför 
delprojekt, och i vissa projekt har även medlemmar i styrgruppen deltagit.
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Representanter för projekten har också träffats i gemensamma verkstäder 
och seminarier, där man diskuterat tematiken kring främjandet av jämställd-
heten och frågor i anslutning till projektarbete och jämställdhetsarbete.

Denna handbok kompletteras av ett elektroniskt utbildningsmaterial, 
som har lagts ut på arbets- och näringsministeriets webbplats samt på 
KoulutusAvain Ab:s och WoM Ab:s webbplatser på adresserna www.tem.fi/
valtava, www.koulutusavain.fi och www.wom.fi. 
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Integrering av 
jämställdhetsperspektivet 
i utvecklingsprogram och 
projekt

Handboken behandlar integrering av jäm-
ställdheten i utvecklingsprogram- och pro-
jektarbete. Integrering av jämställdheten för-
bättrar programmens och projektens effekt. I 
handboken ges praktiska råd för framgångs-
rik integrering av jämställdheten i programar-
bete och projektverksamhet. Handboken har 
skrivits med EU:s strukturfondsprogram som 
utgångspunkt, men lämpar sig för dem som 
planerar, genomför och utvärderar utvecklings-
program och -projekt av olika slag. Handboken 
har tagits fram inom ramen av Utvecklings- och 
konsulteringsprojektet för utvecklingsprogram-
met Främjande och integration av jämställdheten 
mellan könen (Valtava) (ANM) av KoulutusAvain 
Ab och WoM Ab.

Koulutusavain Ab är ett år 1992 grundat företag 
som levererar tjänster i anslutning till organisations-
utveckling, personalutveckling, arbetshälsa och re-
krytering, psykologtjänster samt bland annat tjänster 
för utveckling av strategier och arbetsprocesser. Bola-
get är verksamt i Kajana. Koulutusavain Ab erbjuder 
dessutom jämställdhetsutbildning och konsultering 
samt experttjänster inom projektarbete till den offent-
liga och privata sektorn. www.koulutusavain.fi

World of Management Ab (WoM) är ett företag för jäm-
ställdhetsutbildning och konsultering. WoM har erbjudit 
den offentliga och privata sektorn utbildning i jämställd-
hetsfrågor i arbetslivet, jämställdhetsplanering på arbets-
platserna och integrering av könsperspektivet i den of-
fentliga sektorns verksamheter och tjänster sedan år 2000. 
www.wom.fi
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