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1. Den åländska jämställdhetspolitiken 2012-2015 
Jämställdhet avgränsas i detta sammanhang till förhållandet mellan kvinnor och män. 

 

Ramprogrammet för den åländska jämställdhetspolitiken och jämställdhetsarbetet 2012-2015 

har utgått från EU:s strategi för jämställdhet 2012-2015, det nordiska jämställdhetspolitiska 

samarbetet ”Jämställdhet skapar ett hållbart samhälle 2011-2014” samt flickors/kvinnors 

respektive pojkars/mäns livsvillkor och behov i det åländska samhället. Vikten av att genus- 

och jämställdhet betraktas som ett kunskapsområde betonas samtidigt som programmet 

beaktar kvantitativa och kvalitativa aspekter av jämställdhet. Genus- och jämställdhetsfrågor 

rör både flickor och pojkar, kvinnor och män varför jämställdhet inte ska ses enbart som en 

kvinnofråga. Ett framgångsrikt jämställdhetsarbete resulterar i rättvisa, demokrati och vinster 

för det åländska samhället. Det kräver ett aktivt deltagande av alla medborgare, det vill säga 

flickor/pojkar och kvinnor/män. 

 

 

2. Mål för den åländska jämställdhetspolitiken 
 

 

Jämställdhet handlar om att på lika villkor ta tillvara flickors/kvinnors och pojkars/mäns 

resurser, kunskaper och erfarenheter och därmed även öka förutsättningarna för hållbar 

tillväxt och ett hållbart samhälle. Med jämställdhet menas att män och kvinnor har samma 

rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla väsentliga områden. Det gäller makt 

och inflytande, ekonomiskt oberoende, företagande, arbete, arbetsvillkor, utbildning, fritid 

med mera. 

 

Det handlar i hög grad om att identifiera, synliggöra och analysera de strukturer i samhället 

som utgör ett hinder för flickors/kvinnors och pojkars/mäns reella möjligheter att förverkliga 

det jämställdhetspolitiska målet lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter.  

 

För att bidra till målet om ett jämställt Åland med samma möjligheter, rättigheter och 

skyldigheter för kvinnor och män är det av vikt att vidta åtgärder och driva projekt som bidrar 

till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. Könsuppdelad statistik och kunskap om 

kvinnors och mäns villkor och förhållanden är en förutsättning för att synliggöra, kartlägga 

och analysera. 

 

Det övergripande målet kan formuleras i följande delmål: 

 jämn fördelning av makt och inflytande 

 samma möjligheter för kvinnor och män till utbildning och avlönat arbete som ger 

ekonomisk självständighet 

Det övergripande målet för den åländska jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha 

samma frihet och makt att forma samhället och sina egna liv. 

På Åland ska kvinnor och män, flickor och pojkar, ha lika rättigheter, möjligheter och 

skyldigheter. Jämställdhet handlar om kön, makt, rättvisa, frihet och demokrati. På Åland 

utvecklar vi därför jämställdheten i vetskap om att det är positivt för hela samhället och alla 

medborgare. 

 

 

 

almar kommuns jämställdhetsprogram vänder sig till och angår alla medborgare. 

Jämställdhet ska förverkligas inte bara inom kommunen som arbetsplats utan också i 

övriga delar av kommunen. 

Målet för jämställdhet är att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och 

skyldigheter inom alla väsentliga områden i livet. 

 

 



4 

 

 jämn fördelning av det oavlönade hem- och omsorgsarbetet samt lika villkor för att ge 

och erhålla omsorg 

 frihet från könsrelaterat våld, kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma rätt 

till kroppslig integritet 

 

Arbetet med jämställdhet innebär förändring och utveckling. Detta genom att medvetandegöra 

kvinnor och män om hur samhällets och arbetslivets och strukturer ser ut och vilka 

konsekvenser detta får för den enskilda individen.  

 

Vi kan inte heller förändra och utveckla utan att förstå hur "ojämställdhet" skapas. Arbetet 

med jämställdhet kräver att man kan skilja mellan strukturell och individuell nivå. Begrepp 

som genusordning, genusstruktur, genuskontrakt eller könsmaktsordning används för att 

förklara hur genus organiseras på ett strukturellt plan. "Ojämställdhet" skapas och upprätthålls 

genom att tre faktorer nämligen samverkar isärhållandet av könen, mannen som norm och 

heteronormativitet (Henkel, 2006). Då "ojämställdhet" är en del av samhället är det inget som 

enskilda individer skapar utan det är en större struktur som handlar om traditioner och kultur 

som vi alla är med och skapar och upprätthåller varje dag (Not: Kajsa Svaleryd 07.10.2010). 

 

En viktig del av arbetet med jämställdhet blir därför att få syn på sig själv och sitt många 

gånger omedvetna beteende, attityder och värderingar. Det handlar också om att vuxna är 

medvetna om vilka förväntningar och krav som ställs på flickor och pojkar samt hur flickor 

och pojkar bemöts i olika situationer och vad detta får för konsekvenser.  

 

Jämställdhetsintegrering är den huvudsakliga strategin för att nå de jämställdhetspolitiska 

målen. Strategin innebär att ett jämställdhetsperspektiv integreras i alla politikområden, i alla 

led av beslutsfattande, planering och utförande av en verksamhet, för att klargöra eventuella 

konsekvenser för flickor/kvinnor respektive pojkar/män. (Strategi beslutad av FN (1995) och 

EU (1999). 

 

Under perioden 2012-2015 ska några särskilda områden lyftas fram:  

 utbildning 

 arbetsmarknad 

 kvinnofrid 

 makt, normer och identitet 

 

Genomförandet av landskapsregeringens program för jämställdhetspolitiken kräver ett större 

ansvar av ordinarie aktörer inom sina respektive verksamheter. För att nå jämställdhetsmål 

och göra de förändringar som krävs måste man ha kunskap om hur jämställdheten eller hur 

ojämställdheten ser ut i det verksamhetsområde man befinner sig i. Tillgång till 

grundläggande fakta om kvinnors och mäns situation, både skillnader och likheter, är en 

förutsättning för att arbeta med jämställdhetsintegrering.  

 

Könsuppdelad statistik är ett nödvändigt verktyg för att göra jämställdhetsanalyser eftersom 

statistiken synliggör flickors/kvinnors och pojkars/mäns behov, förutsättningar och 

livsvillkor. Det innebär att all statistik som relaterar till individer måste vara insamlad, 

analyserad och presenterad indelad efter kön och ska spegla jämställdhetsfrågor och problem i 

det åländska samhället. Samtidigt som genus- och jämställdhetsfrågor ska vara en integrerad 

del av varje verksamhetsområde är det också angeläget att motverka könsdiskriminering 

genom aktivt jämställdhetsarbete i form av särskilda åtgärder, insatser och projekt. 

Landskapsregeringen fortsätter, utvecklar, utvärderar och följer upp arbetet i redan påbörjade 
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projekt och aktiviteter såsom till exempel samarbetet med Nationellt Centrum för Kvinnofrid i 

Sverige, Alternativ till Våld i Oslo, jämställdhetsintegreringssatsningar på olika områden och 

projektet ”Jämställd barnomsorg”.  

 

 Landskapsregeringen konstaterar att Ålands statistik- och utredningsbyrå spelar en stor och 

viktig roll i att kontinuerligt förse beslutsfattarna och andra medborgare med faktaunderlag 

om flickor, pojkar, kvinnor och män. År 2011 tog Ålands statistik- och utredningsbyrå fram 

en bilaga till landskapsbudgeten, ”Ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män”. Under 

2012 kommer ÅSUB, i samarbete med landskapsregeringen, att publicera ”På tal om 

jämställdhet” där man i komprimerad form med lättillgängliga tabeller och diagram 

presenterar aktuell statistik om kvinnor och män inom ett stort antal områden. 

 

Landskapsregeringen konstaterar att nya insikter under arbetets gång kan göra det nödvändigt 

att ompröva, precisera och utveckla ramprogrammet som därför ska ses som ett levande 

dokument. Expertrådet för jämställdhet har uppdraget att följa upp landskaps-regeringens 

ramprogram för jämställdhet 2012-2015. 

 

 

3. Det åländska samhället ur ett jämställdhetsperspektiv 
 

3.1. Utbildning 
 

Förutsättningen för att Åland ska vara ett jämställt och jämlikt samhälle med ekonomisk 

tillväxt är att alla - oberoende av kön, etnicitet, socioekonomisk bakgrund, sexuell läggning 

och funktionshinder - har samma rätt till utbildning av god kvalitet genom hela 

utbildningssystemet. År 1990 hade 43 procent av kvinnorna och 50 procent av männen en 

utbildning över grundnivå, det vill säga på minst gymnasialstadienivå. År 2006 var andelen 

lika stor för kvinnor och män det vill säga nästan 60 procent och år 2009 var kvinnornas andel 

60 procent och männens andel ungefär densamma som år 2006. Andelen kvinnor med högre 

utbildning har alltså ökat mera under de senaste decennierna än andelen män med högre 

utbildning. (ÅSUB, Skillnader i kvinnors och mäns ekonomiska situation. Landskapsbudgeten 

2012). Uppgifter om utbildningsnivå är delvis bristfälliga eftersom uppgifter om utländska 

examina saknas i stor utsträckning. 

 

Könssegregeringen är framträdande i utbildningssystemet, det vill säga flickor och pojkar 

väljer fortfarande i hög grad sina utbildningsvägar traditionellt och könsstereotypt vilket 

återspeglas på den åländska arbetsmarknaden. Det är en stor majoritet kvinnor inom hälso- 

och socialvård, handel- och samhällsvetenskap samt humanistisk utbildning. Männen 

dominerar starkt inom områdena teknik, lant- och skogsbruk samt naturvetenskap. Inga större 

förändringar har skett mellan 2003 och 2009. 

 

De åländska läroinrättningarna efter grundskolan upprätthålls av Ålands landskapsregering. I 

Ålands gymnasium och Ålands Folkhögskola är kvinnor i majoritet bland de studerande så att 

de i Ålands gymnasium utgör 60 procent av totala antalet och männen 40 procent medan 

kvinnor i Folkhögskolan utgör 56 procent och männen 44 procent (ÅSUB, 

Statistikmeddelande, Utbildning 2011:1) 

 

Totalt sett är könsfördelningen jämn bland de studerande på Yrkesgymnasiet. Ser man 

däremot till enskilda program blir bilden en annan. Det största programmet; Sjöfart och teknik 

har en mycket stark mansdominans. Där finns 4 procent kvinnor och 96 procent män. Två av 
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de fyra programmen är kvinnodominerade: Hotell och restaurang samt Livsstil och hälsa. 

Könsfördelningen i dessa är 72 procent kvinnor och 28 procent män respektive 85 procent 

kvinnor och 15 procent män. Det program som har näst minst antal studerande är Ekonomi 

och media. Det är det enda programmet med jämn könsfördelning: 59 procent kvinnor och 41 

procent män (ÅSUB, Statistikmeddelande, Utbildning 2011:4).  

 

Männen är i majoritet inom högskoleutbildningen och den grundläggande yrkesutbildningen 

medan kvinnor dominerar inom den allmänbildande och den övriga utbildningen. 

 

Både på gymnasienivå och i Högskolan finns kvinnorna inom hälso- och socialvård samt 

handel- och samhällsvetenskap medan männen utgör majoritet inom teknik och i viss mån 

service. 

 

Inom högskolan är de tekniska programmen elektroteknik, maskinteknik, informationsteknik 

och sjöfartsprogrammet mansdominerade medan kvinnor återfinns på programmen för 

företagsekonomi, hotell- och restaurangadministration samt vård (ÅSUB Statistikmeddelande, 

Utbildning 2011:4). Få program är kvantitativt jämställda. 

 

Idag har ålänningar, oberoende av kön, etnicitet, socioekonomisk bakgrund, sexuell läggning 

och funktionsnedsättning samma rätt till utbildning av god kvalitet genom hela 

utbildningssystemet. Men man kan konstatera att samhällets genusordning i hög grad 

resulterar i traditionella könsstereotypa utbildningsval. Formella hinder för val av utbildning 

finns inte men en stor insats kan göras för att medvetandegöra lärare och elever om 

könsbundna föreställningar och normer som kan påverka utbildningsval. Detta kräver 

kunskapshöjande insatser både från skolsystemet men också från samhället i övrigt. Målet är 

att synliggöra normer som kan begränsa flickors och pojkars lärande, utveckling och val-

möjligheter i livet utifrån traditionella uppfattningar om kvinnligt och manligt. Då ökar 

flickors och pojkars möjligheter att våga överskrida traditionella mönster och våga ta tillvara 

och utveckla hela sin potential. Elever och pedagoger måste därför inneha kunskaper i genus- 

och jämställdhetsfrågor och landskapsregeringen påpekar vikten av att jämställdhet som tema 

kommer in i barnomsorg och skola på ett åldersadekvat sätt. 

 

En strategiskt viktig fråga för den åländska jämställdhetspolitiken måste vara att bryta de 

könsbundna studievalen eftersom de traditionella utbildningsvalen befäster och återskapar den 

könsuppdelade arbetsmarknaden. Som det ser ut idag kan det sägas att flickor och pojkar bara 

har tillgång till halva arbetsmarknaden vardera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landskapsregeringens särskilda insatser: 

Tillsätta en arbetsgrupp med representanter från landskapsregeringen och gymnasiala stadiet 

med uppdraget att se över förekomsten av könsnormer i verksamheterna vilka kan begränsa 

flickors och pojkars lärande, utveckling och valmöjligheter samt att komma  med  förslag till 

åtgärder för att synliggöra, utmana och bearbeta dessa så att flickor och pojkar vågar överskrida 

traditionella roller och mönster och kan utveckla hela sin potential.  
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3.1.1. Hälsa i skolan 
 

Institutet för hälsa och välfärd uppvisar i sin undersökning ”Hälsa i skolan 2011, ” många 

intressanta resultat som uppvisar både likheter och olikheter gällande kön i årskurserna 8-9, 

samt första och andra årets studerande i gymnasiet och yrkesgymnasiet. Ungdomar har 

besvarat en enkät om levnads- och skolförhållanden, upplevd hälsa, hälsovanor, olika former 

av mobbning, sexuella trakasserier och tid på internet. 

 

Landskapsregeringen fäster särskild uppmärksamhet vid det faktum att 40 procent av 

flickorna i yrkesgymnasiet, närmare 30 procent av flickorna i högstadiet och 25 procent av 

flickorna i gymnasiet upplevt sexuellt våld. Indikatorn bygger på faktorerna oönskad beröring, 

påtryckning eller tvingande till sex och erbjudande av betalning mot sex. Av undersökningen 

framgår dock inte när, var eller av vem? Cirka 55 procent av flickorna och drygt 40 procent 

av pojkarna i gymnasiet upplevde att de hade för mycket skolarbete.  

 

Resultaten visar vidare att pojkar i alla skolstadier i högre grad än flickor upplevde sig ha god 

hälsa. Närmare 50 procent av pojkarna och runt 35 procent av flickorna i yrkesgymnasiet 

upplevde att de hade studiesvårigheter medan 45 procent av flickorna och cirka 18 procent av 

pojkarna upplevde att studierna var för arbetskrävande. Flickorna i yrkesgymnasiet uttryckte 

att de hade flera symptom som trötthet varje dag eller ont i nacke/axlar och 50 procent av 

flickorna och cirka 18 procent av pojkarna hade huvudvärk varje vecka. 

 

Flickor i högstadiet upplevde i högre grad än pojkar minst två symptom, trötthet varje dag, ont 

i nacke eller skuldrorna eller huvudvärk varje vecka. I gymnasiet upplevde närmare 50 

procent av flickorna och 15 procent av pojkarna samma symptom varje vecka. (Enkäten hälsa 

i skolan 2011). 

 

Flickor är alltså generellt sett mer utsatta för kränkningar men undersökningen Hälsa i skolan 

ger inte svar på var det sker och av vem. Orsakerna till ungdomars upplevelse av ohälsa 

klargörs inte men det kan finnas ett samband mellan hur unga mår och hur de presterar men i 

dagsläget saknas kunskap om hur komma till rätta med problemen. Relativt sett går det bättre 

för flickorna än för pojkarna i skolan. Om man fördjupar resonemanget blir situationen mera 

komplicerad. Flickor som grupp lägger mer tid, arbete och engagemang i skolarbetet och har 

effektivare arbetssätt, det framgår i olika undersökningar. Det är ändå inte alla flickor som 

lever upp till detta även om det kanske ytligt sett verkar så och de betalar ett högt pris för sina 

prestationer. Kraven är höga både på lågpresterande och högpresterande flickor. 

 

Pojkars problem i skolan relateras oftare till områden som läsning, skrivning och 

koncentration. Flickors svårigheter tolkas oftare utgående från hur de mår. Slutsatsen blir då 

att pojkars svårigheter kan kopplas till förändring utifrån medan flickors till något de måste 

förändra hos sig själva. 

 

Egenskaper som fysisk styrka, tävlingsinstinkt, mod och maktutövande är den vedertagna 

normen för maskulinitet medan flickor ska vara snygga, empatiska, passiva, till lags och 

högpresterande. Man kan också fråga sig om pojkar i högre grad förväntas leva upp till ett 

slags ”anti-plugg attityd”?  

 

Normerna för hur man ska vara som flicka och pojke får konsekvenser för hälsan men kan 

även bidra till olika utsatthet för riskfaktorer som till exempel våld och stress. 

Landskapsregeringen konstaterar att det är viktigt att göra mera än konstatera skillnader i 
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hälsa mellan flickor och pojkar utan man bör också koppla resultatet av undersökningen till 

och problematisera vad det innebär att vara flicka eller pojke i dagens samhälle. 

 

Skolprestationerna kan kopplas till bemötande och förväntningar därför blir genusperspektiv i 

didaktiken en av förutsättningarna för att könsstereotypa föreställningar elimineras i 

undervisningsprocessen.  

 

Landskapsregeringen konstaterar att skolan är en viktig normproducent som också har 

uppdraget att erbjuda en miljö som är fri från sexuella trakasserier och trakasserier på grund 

av kön där flickor och pojkar ska känna sig trygga. 

 

 Lärare måste ha kunskap och eleverna bör få tillgång till kunskap och kompetensutveckling 

gällande genus och jämställdhetsfrågor. För lärare handlar det också om att våga se sin egen 

roll som normbärare. Jämställdhet i skolan handlar inte i första hand om att enskilda flickor 

ska lära sig stå emot förtryck utan snarare om att flickor och pojkar bör få kunskap att se 

samhälleliga normer och ideal. Det handlar också om att flickor och pojkar får möjlighet att 

diskutera frågor om relationer, sexualitet, likabehandling, homo/bi/trans/queer och 

jämställdhet. 

 

Landskapsregeringen konstaterar att revideringen av jämställdhetslagen 2005 förpliktar 

läroanstalterna att utarbeta en jämställdhetsplan för att utveckla sin verksamhet. Arbetet ska 

ske i samarbete med personalen och de studerande. Jämställdhetsplanen för läroanstalterna är 

en verksamhetsplan och det är viktigt att fundera på hur man tar tillvara de studerandes 

erfarenheter och åsikter. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Arbetsmarknad 
 

Den åländska arbetsmarknaden har en given roll gällande kvinnors och mäns ekonomiska 

situation eftersom största delen av inkomsterna härrör från förvärvsinkomster. Dessa ligger i 

sin tur som grund för sjukersättningar och framtida pensioner. 

 

Landskapsregeringens särskilda insatser:  

Vidareutveckling av projekt ”Fair Sex”-konceptet med målsättningen att främja jämställdhet och 

förebygga könsrelaterat våld i skolan. Projektet ska uppmuntra till samtal om sex och relationer, 

ömsesidighet, respekt och jämställdhet för att förebygga sexuellt våld och främja positiva sexuella 

upplevelser bland unga. 

 

Fair Sex materialet ska även anpassas för elever i specialundervisningen samtidigt som lärare och 

övrig personal i gymnasieskolor och högstadierna erbjuds grundläggande kunskaper och 

kompetensutveckling i genus och jämställdhetsfrågor. 

 

Vidare bör åtgärder vidtas så att ordinarie strukturer och aktörer på sikt tar över ansvaret för frågan 

så att den integreras i skolornas ordinarie verksamhet.  

 

Jämställdhetsarbetet bör påbörjas redan i grundskolan för att uppnå bästa möjliga resultat och man 

bör även använda sig av den kompetens och de erfarenheter på området som innehas av de åländska 

fältarna.   
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Sysselsättningsgraden på Åland är hög och i stort sett densamma som i övriga Nordiska 

länder. Det ovanliga, vid jämförelser med andra länder, är att sysselsättningsgraden för 

kvinnor totalt sett, sedan år 2004 varit högre än för män. I åldrarna 25-39 år är en något större 

andel av männen sysselsatta men i övrigt är kvinnornas sysselsättningsgrad något högre. 

Moderskaps- och faderskapsledigheter räknas som sysselsättning. 

 

Kvinnor födda utanför Norden har en lägre sysselsättningsgrad än kvinnor födda i Norden. 

Detta beror till största delen på att de i hög grad står utanför arbetsmarknaden. Det senaste tio 

åren har männens arbetslöshetsgrad på Åland varit något högre än kvinnornas. 

 

Arbetsmarknaden uppvisar både en horisontell och en vertikal könssegregering. Den 

horisontella segregeringen innebär att kvinnor och män arbetar inom olika yrken och olika 

branscher. Den offentliga sektorn domineras av ett stort antal kvinnor som även återfinns 

inom privata sektorn medan männens antal är högre i privata näringslivet och som 

egenföretagare. Kvinnor återfinns, inom vård, omsorg och sociala tjänster samt inom 

utbildning och offentlig förvaltning. Männen återfinns inom privata verksamheter som 

transport, handel, industri och bygg (ÅSUB, Skillnader i kvinnors och mäns ekonomiska 

situation. Landskapsbudgeten 2012)).  

 

Den vertikala könssegregeringen betyder att kvinnor och män inte finns på samma hierarkiska 

nivåer. På högre chefspositioner i företagen är mansdominansen stark. Kvinnor som chefer 

finns i huvudsak i den offentliga sektorn.  

 

I flertalet organisationer har kvinnor oftare sämre utvecklings- och karriärmöjligheter än män. 

Det kan finnas strukturer och processer, präglade av kön, som vidmakthåller 

maktdominansen. Könsmakt kan ses som mansmakt vilket innebär att maktpositioner innehas 

av män och att manliga principer och intressen har företräde.  Mansdominansen visar sig i att 

kvinnor har sämre löner och pensioner, fler rutinarbeten, sämre utvecklingsmöjligheter och 

mindre egenkontroll på arbetsplatsen. Detta kan legitimeras av okunskap och föreställningar 

om att kvinnor inte vill pröva på andra kvalificerade arbeten eller att de inte innehar rätt 

kompetens.  Landskapsregeringen konstaterar att universitet och högskolor i Norden 

utexaminerar varje år ett stort antal kompetenta personer och idag är en majoritet av dem 

kvinnor. 

 

Forskningsrapporter visar att könsblandade miljöer – liksom andra blandningar av kategorier- 

är effektivare och mera lönsamma än enkönade miljöer. Landskapsregeringen konstaterar att 

det är en överlevnadsfråga för Åland att de bästa förmågorna rekryteras oavsett kön och man 

pekar också på den i många fall outnyttjade resurs som inflyttade kvinnor och män utgör i 

detta sammanhang. 

 
Landskapsregeringen uppmuntrar det åländska näringslivet till att kartlägga strukturella hinder för 

kvinnors utvecklings- och karriärmöjligheter. 

 

Vidare konstaterar landskapsregeringen att man genom att säkerställa kvinnors plats i styrelser 

tillgodoser den allmänna strävan efter ett jämställt samhälle tillika som kvaliteten och lönsamheten 

höjs. De gemensamma samhälleliga utbildningsinvesteringarna utnyttjas bättre samtidigt som en 

högre och säkrare lönsamhet i bolagen erhålls. 

 

Landskapsregeringen strävar till att landskapets egna bolag och verksamheter har en styrelse-

sammansättning där könsfördelningen är minst 40 procent kvinnor eller män. 

 



10 

 

3.3. Ekonomi 

 
Trots jämställdhetslagen, EU-lagstiftningen och internationella konventioner har inte 

principen om lika lön för lika och likvärdigt arbete kunnat förverkligas. Löneskillnaderna kan 

inte enbart förklaras med den segregerade arbetsmarknaden, arbetserfarenhet eller 

utbildningsnivå. Man kan konstatera att kvinnors höga utbildningsnivå inte gett ekonomisk 

utdelning i form av högre löner i motsvarande grad.  

 

Den könssegregerade arbetsmarknaden innebär att kvinnor och män arbetar inom olika yrken, 

på olika befattningar och inom olika sektorer vilket i sin tur betyder att löneskillnaderna 

mellan kvinnor och män är en mycket mångfacetterad och komplicerad fråga. 

 

Faktorer som generellt bidragit till att i någon mån minska löneskillnaderna är kollektiv- och 

tjänsteavtalsuppgörelser, lönesystem som grundar sig på arbetets krav samt 

jämställdhetsplaner och lönekartläggningar på arbetsplatserna. Även andelen kvinnor bland 

direktörer och chefer har i någon mån ökat. Å andra sidan har den traditionella uppdelningen 

av yrken inte förändrats: män gör fortfarande ”mansjobb” och kvinnor gör ”kvinnojobb”. 

 

Jämställdhetslagen talar om lika lön för likvärdigt arbete och den statistik som finns idag ger 

inte svar på de frågeställningar som då aktualiseras. Skillnaderna mellan kvinnors och mäns 

löner kan ses som värdediskriminering. Det innebär att de arbeten som kvinnor i huvudsak 

utför värderas lägre än de arbeten som män utför.   

 

3.3.1.  Lönen inom offentliga sektorn 
Inom den offentliga sektorn visar statistiken år 2010 en avsevärd skillnad mellan kvinnors och 

mäns genomsnittslön. Störst var skillnaden för de landskapsanställda där kvinnornas genom-

snittliga totala månadsförtjänst var 78 procent av männens. Kvinnornas ordinarie månads-

inkomst för landskapsanställda var 85 procent av männens. 

 

För de statligt anställda var kvinnornas genomsnittliga totala månadsförtjänst till ca 82 

procent av männens. Kvinnornas ordinarie månadslön bland statligt anställda var 89 procent 

av männens.  

 

Minst skillnader mellan kvinnors och mäns genomsnittliga lön var det inom den kommunala 

sektorn där kvinnornas genomsnittliga totallön var knappt 86 procent av männens. 

Kvinnornas genomsnittliga ordinarie månadslön inom kommunala sektorn var ca 89 procent 

av männens (ÅSUB Statistik 2011:4, Löner för offentligt anställda på Åland). 

 

3.3.2. Lönen inom privata sektorn 
Den privata sektorn innefattar både landbaserade näringar och sjöfart. 

År 2008 motsvarade kvinnornas ordinarie månadslön 80 procent av männens medan den 

totala månadslönen var 79 procent av männens. Löneskillnader mellan kvinnor och män har 

minskat så att 2011 motsvarar kvinnornas ordinarie månadslön 85 procent av männens medan 

kvinnornas totala månadslön i genomsnitt motsvarade 84 procent av männens (ÅSUB Statistik 

2011:2, Löner inom den privata sektorn). 

 

Ålands statistik och utredningsbyrå har på landskapsregeringens uppdrag beskrivit kvinnors 

och mäns ekonomiska situation. Konklusionen i utredningen är att det finns skillnader i 

kvinnors och mäns ekonomiska villkor vilket inte bara gäller lönerna utan de ekonomiska 

villkoren kvarstår livet ut med stora skillnader i pensionen. 
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3.4.  Familj 
 

Kvinnor och män förvärvsarbetar i nästan lika hög grad idag. Det är vanligare med 

heltidsanställning för män än för kvinnor både inom den privata sektorn och bland 

landskapsanställda. Heltidsarbete för kvinnor och män är ändå vanligare bland landskaps-

anställda än bland privatanställda. Skillnaderna mellan kvinnor och män i denna fråga är 

störst i åldern 35-44 år då omkring 60 procent av kvinnorna och 85 procent av männen arbetar 

heltid. (ÅSUB, Skillnader i kvinnors och mäns ekonomiska situation. Landskapsbudgeten 

2012).  

 

Föräldraledigheten kan fördelas fritt mellan föräldrarna. Åländska pappor tar ut fem procent 

av föräldrapenningsdagarna medan mammorna tar ut 95 procent. Hemvårdsstöd betalas av 

kommunen till föräldrar som efter föräldraledigheten inte använder sig av kommunal 

barnomsorg. Omkring fem procent av hemvårdsstödet går till pappor medan mammorna lyfter 

omkring 95 procent av hemvårdsstödet. Den ojämna fördelningen av det oavlönade hem- och 

omsorgsarbetet förstärker kvinnors och mäns ojämna positioner på arbetsmarknaden samtidigt 

som kvinnor möjligheter till ekonomisk självständighet begränsas. De negativa 

konsekvenserna för män är att man missar den tidiga nära relationen till barnet.  

 

En större del av mäns arbete är avlönat medan kvinnors arbete i högre grad är fördelat mellan 

avlönat förvärvsarbete och oavlönat hemarbete. Kvinnor tar större ansvar för barn och hem än 

män. De tar också i större utsträckning mera ansvar för omsorg om gamla. Kvinnor har under 

de senaste årtiondena etablerat sig på arbetsmarknaden men ännu har män inte i lika hög grad 

etablerat sig i familjelivet. 

 

Landskapsregeringen konstaterar att lagstiftningen, som är rikets behörighet, gällande 

föräldraledigheten inte nämnvärt förnyats sedan 1980-talet. Lagstiftningen har ändå 

kompletterats med en ”pappabonus” som förlängde pappaledigheten med fyra veckor. 

Lagstiftningen har inte följt de övriga nordiska länderna på detta område gällande bland annat 

föräldraledighetens längd, ersättningsnivå och pappors andel av uttaget. Kvotering av 

föräldraledigheten kan vara en framkomlig väg för jämställdhet men också arbetslivet i sig  

och attityderna i samhället måste förändras. 

 

 Hur fördelas kostnaderna mellan kvinnor och män, mellan familj och samhälle samt mellan 

arbetsgivare och arbetstagare? Kvinnor är som konstaterats många gånger tidigare de stora 

förlorarna. Eftersom de både fungerar och ses som huvudförälder – som använder mest 

föräldraledighet, arbetar deltid, är hemma mest när barnen är sjuka och arbetar mest obetalt 

arbete i hushållet – får kvinnor sämre lön och sämre position på arbetsmarknaden. Men 

ojämställdheten gör också hela samhället till förlorare. När kvinnor måste välja mellan familj 

och karriär föds färre barn. Statistik visar tydligt att i de samhällen som har en generös och 

jämställd familjepolitik, både arbetar kvinnor mer och föder kvinnor fler barn.  

 

Den lagstadgade jämställdhetsplaneringen på arbetsplatserna ska underlätta för kvinnor och 

män att förena arbete och familj. Viktiga förutsättningar för delat ansvar för hem och barn är 

en fungerande barnomsorg och fritidsverksamhet. 
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3.5. Demokrati och representation  
 

I det första åländska landstingsvalet invaldes en (1) kvinna. Länge var antalet kvinnor i 

landstinget en eller två och det fanns till och med perioder då landstinget helt saknade 

kvinnor. År 1980 var två av ledamöterna i Ålands landskapsstyrelse kvinnor. Första kvinnan 

valdes till talman i Ålands lagting år 2003 och år 2007 blev den första kvinnan utsedd till 

lantråd i Ålands landskapsregering.  

 

Historiskt sett har de åländska kvinnorna hävdat sig bäst i kommunalvalen. I både lagtings- 

och kommunalvalet 2011 minskade männens valdeltagande mera än kvinnornas. Man kan 

också konstatera att både lagtings- och kommunalvalet påverkade jämställdheten i negativ 

riktning så att antalet invalda kvinnor minskade. 

 

Kvinnornas andel av kandidaterna och rösterna ökade i lagtingsvalet men färre kvinnor valdes 

in i lagtinget. I kommunalvalet var det en minskning av kvinnornas andel både vad gäller 

kandidater och rösterna som invalda. Sex kommuner fick en jämnare könsfördelning i 

fullmäktige och lika många kommuner fick en ojämnare könsfördelning. En kommun har 

kvinnomajoritet i fullmäktige. Nio nyinvalda lagtingsledamöter är män. Könsfördelningen 

bland de 21 återinvalda i lagtinget är åtta kvinnor och 13 män. Kvinnors röstningsaktivitet i 

lagtingsvalet uppgick till 69 procent, medan männens var 65 procent. Av kvinnorna röstade 

67 procent i kommunalvalet, medan motsvarande för männen var 62 procent (ÅSUB, Statistik 

2011:7, Lagtings- och kommunalvalet 2011 ). 

 

En jämställd representation ökar förutsättningarna för en jämnare fördelning av makt och 

inflytande men betyder ändå inte per definition att kvinnor och män innehar hälften var av den 

politiska makten. Det handlar också om makt över dagordningen och reella möjligheter att 

påverka och genomföra förändringar. Väljarna bestämmer vem som ska in i politiska 

församlingar och kan också ta del av politiska partiers formella regler och normer gällande 

kvinnorepresentation och kandidaturval. Däremot har väljarna svårare att ringa in de normer 

som implicit präglar partiets syn på kvinnorepresentation och jämställdhet. 

 

Tillbakagången av antalet kvinnor i senaste val kan vara tecken på att det bland annat krävs 

att man öppnar upp för en fördjupad diskussion kring politikens villkor och för eventuella 

informella maktkonstellationer som styr det politiska livet. Kompetensutveckling i jämställd-

hetsfrågor för de politiska partierna kan vara en framkomlig väg.  

 

Landskapsregeringen konstaterar att främjandet av en jämlik representation av båda könen i 

det politiska beslutsfattandet är viktigt. I landskapsregeringens och lagtingets 

lagstiftningsarbete ingår att höra olika sakkunniga under arbetets gång och här kan det vara 

skäl att säkra en jämn könsfördelning eftersom de inkallade är en dold grupp makthavare. 

Statistik över hörda experter illustrerar det omgivande samhället och kvinnors representation 

och status. 

 
Landskapsregeringen uppmuntrar partierna till att försäkra sig om en jämn könsfördelning då det 

gäller uppställda kandidater. 

 
Vidare poängterar landskapsregeringen vikten av att synliggöra antalet kvinnor och män som hörts 

som sakkunniga i samband med lagtingets utskottsarbete och i landskapsregeringens eget arbete. 
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3.6. Mäns våld mot kvinnor 
 

Mäns våld mot kvinnor, i synnerhet inom familjen, är ett globalt samhällsproblem och kanske 

ett av det mest extrema exemplet på den obalans som råder i maktförhållandet mellan kvinnor 

och män. FN:s barnfond UNICEF betecknar våld mot kvinnor som en global pandemi (en 

epidemi som sprids över en eller flera världsdelar). WHO räknar med att då det gäller våld är 

män till 90-95 procent förövare/utövare i såväl krig som fredstid. 

 

Tre av fyra offer för mäns våld är män. Ett globalt mönster är att mäns våld mot andra män 

oftast sker på offentliga platser med vittnen till våldsutövandet. Kvinnor utsätts för våld i det 

egna hemmet oftast av någon hon har eller har haft en nära relation till. 

 

Finland har 1997 och 2005 utfört nationella undersökningar om våld mot kvinnor.(På Åland 

har ingen omfångsundersökning gjorts.) Var femte kvinna i Finland blir någon gång under sin 

livstid utsatt för våld av sin manliga partner eller före detta partner. Antalet kvinnor som dör 

till följd av våldet är högt, även i ett europeiskt perspektiv, visar statistik från Rättspolitiska 

forskningsinstitutet. I ca 90 procent av antalet våldsdåd i en parrelation som kommer till 

polisens kännedom riktas våldet mot en kvinna. 

 

Varje år dödas 13-25 kvinnor i Finland av sin partner eller före detta partner. En del av dessa 

hade ansökt om och blivit beviljade besöksförbud och hade därigenom uppmärksammat staten 

på den fara de befann sig i.  

 

Ungefär tio procent av alla barn i Sverige har upplevt våld i hemmet någon gång och fem 

procent har upplevt det ofta. Många barn som upplever våld blir också själva slagna.(SOU 

2001:72). Inom forskningen har man gått från att tala om barn som bevittnar våld till att lyfta 

fram våldet som vardag. Begreppet uppleva våld används därför nu i större utsträckning vilket 

sätter barnets perspektiv på våldet i centrum och gör barnet till subjekt (Överlien, 2007). De 

hot som uttalas i samband med misshandeln upplevs av barnet som allvarliga, vilket innebär 

att barnet lever med ett dödshot mot mamma som upplevs som verkligt. 

 

Barn som upplever våld är ingen enhetlig grupp, de är flickor och pojkar och har olika 

livssituation och behöver därför olika typer av stöd och hjälp. Forskning visar att 30 till 75 

procent av barn som växer upp i våldsamma relationer har själva blivit slagna. Den stora 

spridningen beror på att studierna använt olika urval, metoder och definitioner av våld. I 

majoriteten av fallen är det papporna som slår, även om också mammor utsätter sina barn för 

våld. 

 

Internationell forskning har visat att barn till våldsutsatta kvinnor i USA och Kanada löper 

femton gånger högre risk än övriga barn att själva bli misshandlade.  

  

Tidigare har mäns våld beskrivits i neutrala termer som ”kvinnovåld”, "familjevåld" eller 

”lägenhetsbråk”, men för att synliggöra vem som utsätter och vem som utsätts, talar man idag 

om ”mäns våld mot kvinnor”.  

 

I FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor (1993) anmodas stater att stödja offer 

och avsätta tillräckliga resurser för arbetet mot våld mot kvinnor. En könsmaktförståelse av 

mäns våld mot kvinnor finns idag inskriven i många dokument från FN, EU och Europarådet. 

I deklarationen om eliminerande av våld mot kvinnor som antogs av FN 1993 uttrycker ett 
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FN-dokument för första gången ett könsmaktsperspektiv av mäns våld mot kvinnor, det vill 

säga man kopplar ihop våldet med mäns överordning och kvinnors underordning. 

Pekingdokumentet (1995) anger att våld mot kvinnor ”upphäver och skadar” kvinnors 

åtnjutande av de mänskliga rättigheterna. Våld mot kvinnor definieras inte mera som en privat 

angelägenhet och begränsas inte heller till att omfatta endast fysiskt våld. Enligt FN:s 

deklaration om våld mot kvinnor (1993) definieras våld mot kvinnor brett: ”Varje 

könsrelaterad våldshandling som resulterar i, eller sannolikt kommer att resultera i, fysisk, 

sexuell eller psykisk skada eller sådant lidande för kvinnor, innefattande hot om sådana 

handlingar, tvång eller godtyckliga frihetsberövanden, vare sig det sker i det offentliga eller 

privata livet". 
 

Bland de som utsätts för en förhöjd risk att utsättas för våld i nära relationer finns bland andra 

ensamstående kvinnor med barn, kvinnor som står utanför arbetsmarknaden, gravida, 

missbrukande kvinnor, äldre kvinnor, kvinnor i samkönade relationer, kvinnor med 

funktionsnedsättning, kvinnor med utländsk bakgrund och kvinnor som lever i familjer med 

så kallad hederstradition som accepterar hedersrelaterat våld. Det kan också exempelvis vara 

fråga om att en kvinna är beroende av sin våldsamma make för att få behålla 

uppehållstillstånd. 

 

Även män kan utsättas för våld av en kvinna eller i en samkönad relation. Våldet kan se olika 

ut men ett gemensamt drag är att det rör sig om en aktiv handling som är förövarens ansvar. 

 

Våld som riktar sig mot kvinnor respektive mot män är som fenomen inte symmetriskt och det 

krävs könsmedveten forskning om män som utövare av och som utsatta för våld, med 

beaktande av olika former av våld.  

 

Våld mot kvinnor och barn är ett av de grövsta brotten mot grundläggande mänskliga 

rättigheter och jämställdhet, tillika som det är en hälso- och kriminalpolitisk fråga. Men att vi 

idag erkänner och synliggör våld mot kvinnor och deras barn betyder att det åländska 

samhället tar det könsrelaterade våldet på allvar både som ett samhällsproblem och ett 

individuellt problem. Hemmet är fortfarande den farligaste platsen för en kvinna på Åland. 

Våld, fysiskt, psykiskt och sexuellt utgör ett allvarligt hot mot kvinnors hälsa och 

välbefinnande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmälda brott till Ålands Polismyndighet 2008-2011 

 

   2008 2009 2010  2011 

 

Lindrig misshandel  57 47 33 42 

Misshandel   184 170 102 94 

Grov misshandel  27 15 12   9 

Sammanlagt:  268 232 147 145 

Händelseplats kvinna målsägande 

 

Bostad Färja Krog Annan plats 

Sammanlagt (2008)  35 11 11 28 

Sammanlagt  (2009)  35 13 8 17 

Sammanlagt (2010)  25 7 4 8 

Sammanlagt (2011)  34 7 9 15 
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Tvingande till sexuell handling 

   

2008 2009 2010  2011 

4 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

) 

 

 

 

 

 

 

 

Statistik Olof Lindqvist 2.3.2012 

 

Det finns ett stort mörkertal gällande våld mot kvinnor på grund av att våldet är 

underrapporterat av offren. Våldet är ett stort samhällsproblem där det synliga våldet utgör 

toppen på ett isberg av hot, rädsla och integritetskränkningar. 

 

Samhället måste vidta åtgärder för att skydda och stödja de utsatta tillika som man i ett 

förebyggande arbete måste syna de värderingar, normer och attityder som upprätthåller 

våldsutövandet. Vuxenvärlden i det åländska samhället måste våga identifiera och synliggöra 

barn som lever med våld i hemmet och särskilda hänsyn ska tas till flickors och pojkars 

behov, rättigheter och förutsättningar. Samhället bör även utveckla insatserna till förövarna. 

Ökad kunskap och samverkan mellan de verksamheter som kommer i kontakt med utsatta och 

förövare är grundförutsättningar för att alla ska få den hjälp och det stöd de behöver.  

Sexuellt utnyttjande 

 

  2008 2009 2010  2011 

    0  0  0  1 

Våld mot barn under 18 år 

 

2008 2009 2010 2011 

 

Misshandel   7 18 16 22 

Sexuellt utnyttjande  7 4 6 3 

Grovt sexuellt utnyttjande av barn 1 0 0 2 

Våldtäkt   0 1 7 2 

Våldtäkter 

 

2008 2009 2010  2011 

 

Våldtäkt   9 5 11 12 

Grov våldtäkt  2 0 0   0 

Tvingande till samlag  1 0 0   0 

Sammanlagt   9 7 11 12 
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Landskapsregeringen konstaterar att lagstiftningen möjliggör medling vid så kallat 

partnervåld (även på Åland) och att denna typ av medling är vanlig i Finland även då det 

handlar om allvarligt våld som lyder under allmänt åtal. CEDAW- kommittén har kritiserat 

Finland för detta eftersom medling inte anses lämpligt i fall där offret är allvarligt 

traumatiserat. Även Europarådets konvention om våld mot kvinnor påbjuder att medling inte 

ska ske i nämnda fall. 

 

Det har under de senaste 10-15 åren utvecklats rätt mycket praktik- och forskningsbaserad 

kunskap om hur våldet påverkar barnen, kvinnorna – och männen. Den största utmaningen 

anno 2012 är att omsätta den kunskap som finns – och fortsatt utvecklas – i målriktade 

insatser så att den som behöver specialiserat stöd och hjälp, faktisk får det. Det vill säga att 

den kunskap som finns kommer de som är berörda av våldet i familjen till godo. 

 

Åland har en unik möjlighet till att ta utmaningen med tanke på det åländska samhällets 

storlek. Behovet för att omsätta kunskap i insatser kan förverkligas genom att satsa på ett 

lagom litet/stort ”kvinno/familjefridscentrum” på Åland, kompletterat med utbildning av alla 

relevanta offentliga verksamheter som är i behov av ett kvinno/familjefridscentrum som 

samarbetspartner. Ett kvinno/familjefridscentrum med kunniga professionella anställda kan 

erbjuda hjälp och stöd till barnen, kvinnorna och männen och samhället i övrigt. 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 Prostitution och människohandel för sexuella ändamål 
 

Människohandel är ett mångfacetterat fenomen som berör flera olika sakområden som till  

 
 

3.7.  Prostitution och människohandel för sexuella ändamål 
 

Människohandel är ett mångfacetterat problem och berör flera olika sakområden som till 

exempel sociala frågor, fysisk och psykisk hälsa, mänskliga rättigheter och jämställdhet, 

juridiska aspekter, kriminalitet, migration och fattigdom. Människohandel för sexuella 

ändamål betecknas ofta som vår tids slaveri som i första hand drabbar unga kvinnor och 

flickor men också män och pojkar utsätts. Det finns också ett tydligt samband mellan 

prostitution och människohandel för sexuella ändamål. 

 

I takt med globaliseringen och internets utveckling har förutsättningarna för kontakter mellan 

människor ökat. Detta har också bidragit till att de personer som handlar med människor för 

sexuella ändamål kan ha verksamhet i flera länder utan att själva befinna sig på plats. Det som 

primärt upprätthåller människohandel och prostitution är efterfrågan det vill säga sexköp och 

olika studier visar att män är i majoritet bland de som köper sexuella tjänster. 

 

Utvecklingen har även gått mot ett allt starkare samband mellan prostitution och 

gränsöverskridande brottslighet. Människohandel för sexuella ändamål är en allvarlig 

kränkning av enskilda människors rätt att få bestämma över sitt liv och sin kropp. Det är svårt 

Landskapsregeringens särskilda insatser: 

Tillsätta kommitté med uppdraget att utarbeta en övergripande strategi för det åländska 

kvinnofridsarbetet med målsättningen att omsätta den praktik- och kunskapsbaserade forskningen 

om hur våldet påverkar barnen, kvinnorna och männen till målinriktade insatser så att den som 

behöver stöd och hjälp faktiskt får det. 

 

Kartlägga och analysera den medling som utförs på Åland då det gäller våld i nära relationer samt 

föreslå åtgärder med anledning av resultatet. 
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att samla information gällande potentiella offer för människohandel bland annat därför att 

fenomenet är en ljusskygg verksamhet och ofta en del av den organiserade brottsligheten. 

Förekomsten av prostitution och handel med människor för sexuella ändamål har inte desto 

mera kartlagts på Åland. 

 

I Finland har man under de senaste tio åren implementerat flera lagändringar som gäller 

prostitution. År 1999 förbjöds köp av sexuella tjänster av en minderårig, oberoende av i vilket 

land köpet skedde. År 2004 utökades lagen med ”grovt koppleri” och man förbjöd exempelvis 

publiceringen av prostitutionsannonser.  

 

Sedan år 2006 har det i Finland varit förbjudet att köpa sex av en person som fallit offer för 

människohandel eller koppleri. Internationella erfarenheter visar att offer för människohandel, 

som utnyttjats sexuellt, ofta frivilligt följt med förövarna och till en början gått med på 

prostitution, men fallit offer för utnyttjande efter att de anlänt i destinationslandet.  

 

I Sverige är sexköp kriminaliserat sedan år 1999. Enligt en rapport som utkom i juli 2010 har 

den svenska lagstiftningen haft positiva effekter. Gatuprostitutionen har minskat med hälften 

och den prostitution som sker via nätet har inte ökat i samma omfattning som i exempelvis 

Danmark eller Norge. Enligt den svenska rapporten finns inte heller några tecken på att den 

prostitution som sker inomhus (t.ex. på hotell, restauranger, hos massörer) skulle ha ökat 

sedan lagstiftningen som förbjuder sexköp trädde i kraft.  

 

Människohandel som hänför sig till prostitution är ett växande och allvarligt problem i en stor 

del av världen. I Sverige är sådan kriminalitet mindre än i andra motsvarande länder. Den 

svenska polisen tror att den nuvarande lagstiftningen förebygger att människohandel i större 

utsträckning sprids till Sverige. I Sverige har också attityderna gentemot lagen som 

kriminaliserar sexköp hela tiden blivit mer positiva. Man kan därmed konstatera att förbudet 

mot sexköp haft en betydande, omformande inverkan på attityder i samhället. Unga förhåller 

sig mest positivt till förbudet. 

 

Landskapsregeringen konstaterar att människohandel för sexuella ändamål är helt 

oacceptabelt och att olika insatser bör göras på alla olika nivåer för att motverka denna 

företeelse. Vidare konstaterar landskapsregeringen att Europaparlamentets och Rådets direktiv 

2011/36/EU bland annat innehåller skyldigheter för medlemsstaternas myndigheter att vidta 

olika nödvändiga åtgärder för att förebygga och bekämpa människohandel och för att skydda 

rättigheterna för de personer som fallit offer för människohandel. De åtgärder som vidtas för 

att bekämpa människohandel för sexuella ändamål bör ha sin utgångspunkt i de mänskliga 

rättigheterna. Arbetet ska utgå från de utsattas behov och situation och särskild 

uppmärksamhet bör, i enlighet med FN:s barnkonvention, fästas vid flickors och pojkars 

behov och förutsättningar som kan skilja sig från de vuxnas.  

 

Goda kunskaper är en förutsättning för att kunna vidta effektiva åtgärder som motverkar 

prostitution och bekämpa människohandel för sexuella ändamål. Därför ska yrkesverksamma 

som kan tänkas komma i kontakt med fenomenet få en ökad kunskap och medvetenhet om 

olika aspekter av människo-handel för sexuella ändamål för att effektivt och professionellt 

kunna arbeta förebyggande, identifiera offer och förövare samt för att kunna hjälpa och 

skydda utsatta. Människohandel för sexuella ändamål är en stor utmaning för alla olika 

aktörer med ansvar för frågan och det krävs ett välfungerande samarbete inom den enskilda 

myndigheten, samverkan myndigheter emellan men också samverkan mellan myndigheter, 

frivilligorganisationer och andra berörda aktörer  
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Landskapsregeringen konstaterar att det är viktigt att ta del av andra länders kunskaper och 

erfarenheter på området vilka kan bli grunden för en ökad samverkan länder och självstyrande 

områden emellan då det gäller frågor om prostitution och människohandel för sexuella 

ändamål. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landskapsregeringens särskilda insatser:  

Under 2012 arrangeras en konferens på temat människohandel för sexuella ändamål. Målsättningen 

med konferensen är att öka kunskapen och medvetenheten i det åländska samhället i frågor som rör 

prostitution och människohandel för sexuella ändamål samt att skapa nätverk för samverkan bland 

myndigheter, organisationer och andra berörda målgrupper.  
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4. Begrepp och definitioner 

 
 

Genus 

Genus är ett analytiskt begrepp som främst används inom vetenskap och forskning. Det 

betecknar socialt och kulturellt kön, det vill säga egenskaper och förmågor som vårt samhälle 

knyter till kvinnor respektive män. Det vi uppfattar som kvinnligt respektive manligt 

förändras och omskapas över tid. Genus handlar inte om det individuella subjektets 

könsidentitet utan om hur könsskillnader konstrueras och symboliseras, hur de präglar och 

uttrycks i till exempel relationer, institutioner, lagar, texter och bilder. 

 

Individbaserad statistik 

Individbaserad statistik är statistik som direkt eller indirekt berör fysiska personer. All 

individbaserad statistik ska vara uppdelad efter kön om det inte finns särskilda skäl mot detta. 

 

Jämn könsfördelning 

Jämn könsfördelning innebär enligt jämställdhetslagen att både kvinnor eller män utgör minst 

40 procent av den totala gruppen. Om något av könen utgör mera än 60 procent betraktas 

gruppen som kvinno- eller mansdominerad. Målet med en jämn representation bör ändå vara 

50/50 av båda könen. 

 

Könsperspektiv innebär att synliggöra kvinnor och män 

Det innebär att synliggöra hur kvinnor och män är representerade, agerar, har förmåner eller 

drabbas. Det kan handla om att redovisa statistik eller andra uppgifter uppdelat efter kön, samt 

att beskriva eller analysera situationen för kvinnor respektive män och synliggöra båda 

könens villkor. 

 

Jämställdhetsperspektiv inom politiken 

Jämställdhetsperspektivet relaterar till de jämställdhetspolitiska målen. När ett jämställdhets-

perspektiv anläggs analyserar man den könsuppdelade statistiken eller andra uppgifter i 

förhållande till de jämställdhetspolitiska målen. 

 

Könskonsekvensanalys  

Könskonsekvensanalys innebär att synliggöra villkoren för kvinnor respektive män samt att 

analysera situationen för båda könen 

 

 

Jämställdhetsanalys 

Jämställdhetsanalys innebär att analysera resultaten av en könskonsekvensanalys i relation till 

de jämställdhetspolitiska målen 

 

Jämställdhetsintegrering 

Jämställdhetsintegrering enligt Europarådets definition" (Om)organisering, förbättring, 

utveckling och utvärdering av beslutsprocesser så att jämställdhetsperspektiv införlivas i allt 

beslutsfattande på alla nivåer och i alla steg av processen, av de aktörer som normalt deltar i 

beslutsfattandet". 

 

Jämställdhet 
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Jämställdhet handlar om kön, det vill säga det rör förhållandet mellan kvinnor och män, 

flickor och pojkar. Jämställdhet beskrivs i Nationalencyklopedin som ett tillstånd som kan 

anses råda antingen när kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter 

eller först när kvinnor och män har samma ställning och inflytande i ett samhälle. Jämställdhet 

är ett mål och kan definieras som att kvinnor och män skall ha samma makt att forma 

samhället och sina egna liv i ett samhälle fritt från könsrelaterat våld. Jämställdhet mellan 

kvinnor och män är en av grundförutsättningarna för ett demokratiskt samhälle. 

 

Kvantitativ jämställdhet 

Innebär att kvinnor och män skall kunna delta i planering och beslutsfattande inom alla 

samhällssektorer. Kvinnor och män skall med andra ord ha samma rätt och möjlighet att vara 

aktiva samhällsmedborgare och forma villkoren för beslutsfattande. 

 

Kvalitativ aspekt av jämställdhet 

En jämn representation av kvinnor och män är inte en garanti för att den reella makten 

fördelas jämnt mellan könen. Men det är en avgörande förutsättning för att kvinnors och mäns 

kunskaper, erfarenheter och värderingar tas tillvara och att både kvinnor och män får 

möjlighet till makt och påverkan. 

 

Könsroller 

Enligt könsrollsteorin är kön förknippat med en roll som man mer eller mindre lever med.  

Det kan handla om t.ex. handla om att kvinnor tar ansvar för barn och hem medan män 

förtjänar familjens uppehälle, eller att flickor tycker om rosa och pojkar ljusblått. 

Könsrollerna uppfattas som stereotypa mallar vilka respektive kön mer eller mindre tvingas in 

i. Det är tillåtet för män att bejaka sina "kvinnliga" sidor men detta blir problematiskt 

eftersom underförstått är t.ex. mjukhet och omtänksamhet inte en manlig egenskap.  

 

Traditionella könsmönster 

Traditionella könsmönster förstärks då flickor och pojkar behandlas på olika sätt till följd av 

föreställningar om att flickor och pojkar är olika. Ett traditionellt könsmönster kan vara att 

flickor förväntas vara mera omhändertagande medan pojkar förväntas vara fysiskt aktiva 

 

Genusordning 

Genusordning beskriver ett genussystem som är uppbyggt på två principer – isärhållning 

(dikotomi) och hierarki. Isärhållning beskriver att män och kvinnor bland annat befinner sig 

på separata arbetsmarknader, att leksaker till flickor och pojkar skiljs åt m.m. Hierarki 

beskriver mäns överordning och kvinnors underordning. Mannen är norm, den neutrala 

människan och kvinnan är undantaget, det andra könet. 

 

På ett strukturellt plan finns en maktordning i samhället där kvinnor är underordnade män. 

Historiskt har juridiska, ekonomiska och sociala förutsättningar skapats av män för män. 

Dessa strukturer måste förändras för att jämställdhet ska kunna uppnås.  

 

Jämlikhet 

Avser alla människors lika värde oavsett till exempel kön, etnicitet, religion, sexuell läggning 

och social tillhörighet. Jämlikhetsbegreppet innefattar såväl individer som grupper.  Jämlikhet 

hör ihop med mänskliga rättigheter och det demokratiska rättssystemet. Allmän och lika 

rösträtt kan ses som det viktigaste uttrycket för jämlikhet. 
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Finland” 

 

 

 

 

 


