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Motion 7 

 

Ta med könstillhörighet i jämställdhetsarbetet mot diskriminering 

Förslag till beslut  
att könsperspektivet ska finnas med i Sveriges Arkitekters jämställdhetsarbete 
mot diskriminering inom arkitektbranschen.  

att enkäter, rapporter och medlemsutskick om diskriminering/jämställdhet tar 
med könstillhörighet som en separat stående kategori.  

Motivering  
Intersektionellt arbete kräver att fokus riktas mot hur kön samvarierar med andra 
maktordningar och typer av diskriminering. Sveriges Kvinnoorganisationer har, i en 
granskning av hur Sverige lever upp till Kvinnokonventionen, lyft behovet av att förtydliga 
kön för att kunna synliggöra könsbaserad diskriminering mot kvinnor. Sveriges 
Kvinnoorganisationer efterlyser ett förtydligande bland annat eftersom datainsamlingar som 
baseras på könsidentitet har påvisats bli missvisande. Ett förtydligande kring kön är i linje 
med Sveriges Arkitekters policy om ”inkludering och likabehandling”. Policyn har bland 
annat ett uttalat mål om att motverka ”snedfördelning i arbetsroller på grund av 
könstillhörighet”. Sveriges Arkitekters fack- och branschorganisation bör belysa att det 
framför allt är kvinnor som utsätts för diskriminering på grund av kön.  

Namn på motionär  
Arkitekt MSA Linda Sofi Bäckstedt  
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Motion 7 – styrelsens svar  

 

Ta med könstillhörighet i jämställdhetsarbetet mot diskriminering –  
Styrelsen föreslår stämman  

- att bifalla motionens första att-sats 
- att bifalla motionens andra att-sats 

Sveriges Arkitekter anser att frågan om jämställdhet mellan kvinnor och män är central i 
arbetet med att uppnå likabehandling och inkludering i arkitektbranschen. Arbete med 
frågan bedrivs på en rad olika sätt, bland annat genom analyser av lönestatistiken utifrån 
könstillhörighet. Detta kommer även att lyftas efter kommande löneenkät under 2023. Ett 
annat exempel är Tidningen Arkitektens bevakning av frågan, senast i nummer 6 2022 som 
handlar om ägandet i arkitektbranschen ur ett könsperspektiv.  

Under oktober 2022 genomför Sveriges Arkitekter en undersökning om diskriminering 
bland yrkesverksamma arkitekter och där har frågan om könsidentitet ställts på så sätt att 
respondenterna själva får ange vilket kön de upplever sig tillhöra. Den frågan ger oss 
kompletterande information till de grunddata som vi kan hämta ur medlemsregistret vad 
gäller juridiskt kön. Det finns dock ingen avsikt att frågan om könsidentitet ska ersätta 
frågan om könstillhörighet generellt i vårt arbete.  
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