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Metod för jämställdhetsintegrering

JämStöd är en statlig utredning som på regeringens uppdrag jobbat med att infor-
mera om och utveckla metoder och modeller för hur man kan jämställdhetsintegre-
ra i praktiken. 

Denna metodhandledning är ett resultat av vårt utvecklingsarbete. Metoden är ett
särtryck ur vår metodbok JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering,
SOU 2007:15 

Vi har också gett ut en idébok för chefer och jämställdhetsstrateger Jämställd med-
borgarservice. Goda råd om jämställdhetsintegrering, SOU 2007:15. Våra förslag till
regeringen finns presenterade i Stöd för framtiden – om förutsättningar för jämställd-
hetsintegrering, SOU 2007:15.

På vår hemsida www.jamstod.se kan du finna fler metoder som är användbara när en
organisations kärnverksamhet ska analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv. Där kan
du också ladda ner våra böcker som också går att beställa på www.fritzes.se 

Känn dig fri att använda våra metoder på det sätt som passar dig bäst. Materialet är
fritt för kopiering med normala regler för källhänvisning och upphovsrätt.

Lycka till önskar vi på JämStöd!
Ann Boman
Särskild utredare
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Innan arbetet med jämställdhetsintegrering påbörjas behöver hela organisationen –
såväl ledning som alla medarbetare – ha kunskap om vad svensk jämställdhetspolitik
och strategin jämställdhetsintegrering innebär. Den kunskapen låter sig inte återges i
detta material, men vi ger här en kortfattad bild av vad den kan bestå av. 

SVENSK JÄMSTÄLLDHETSPOLITIK

Den svenska jämställdhetspolitiken består av följande tre delar:

Politiken Den politiska viljan uttrycks i form av de jämställdhetspolitiska 
målen (prop 2005/06:155)

Teorin Den teoretiska basen för den svenska jämställdhetspolitiken är teorin
om genussystemet (SOU 1990:44)

Strategin Den strategi regering och riksdag beslutat använda för jämställdhets-
arbetet sedan 1994 är Jämställdhetsintegrering. Strategin anvisas första 
gången i propositionen Delad makt – delat ansvar (prop 1993/94:147)

POLITIK

Regering och riksdag har beslutat om mål för den svenska jämställhetspolitiken.
Dessa mål ska alla myndigheter bidra till att uppnå. Målen presenteras i propositionen
Makt att forma samhället och sitt eget liv – nya mål i jämställdhetspolitiken (prop
2005/06:155). I maj 2006 antogs målen av riksdagen.

Bidrar din myndighet till jämställdhet eller ojämställdhet? Många är de analyser och
utredningar som visar att det finns områden som är ojämställda. Kvinnor respektive
män får ta del av olika mängd resurser, bemöts olika och har inte lika stort inflytan-
de. En analys av verksamheten i förhållande till de jämställdhetspolitiska målen kan
ge upptäckter om vad som behöver åtgärdas för att förbättra den utifrån ett jämställd-
hetsperspektiv. 

Vad? Politik
Svensk jämställdhetspolitik

Varför? Teori
Genusordning

Hur? Strategi
Jämställdhetsintegrering
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TEORI

Trots att det råder en bred politisk enighet kring målen för svensk jämställdhetspoli-
tik, består ojämställdheten inom många områden. Varför? Den teoretiska förklarings-
modell som ofta används inom svensk politik är teorin om genussystemet (genus-
systemteorin). Den refereras första gången inom jämställdhetspolitiken i Delad makt
– delat ansvar (prop 1993/94:147).

Genussystemet är en teoretisk förklaringsmodell som är utvecklad av Yvonne
Hirdman, professor i historia. Den bygger på två logiker: isärhållande och hierarki. Det
är en struktur som begränsar kvinnors och mäns möjligheter till fria val. Vi är alla,
både kvinnor och män, del i att skapa detta system. Vi gör det från livets början till
livets slut i våra vardagliga handlingar. Syftet med den nationella jämställdhetspoliti-
ken är att bryta genussystemet.

Genus är det skapade könet, det vi uppfattar som manligt och kvinnligt. 

Exempel på de två principerna

Isärhållande
Ett tydligt exempel på isärhållande är den könssegregerade eller könsuppdelade
arbetsmarknaden. Inom vård och omsorg arbetar till allra största delen kvinnor och
inom tekniska verksamheter återfinns i huvudsak män. 

Hierarki
På arbetsmarknaden tjänar män generellt mer än kvinnor inom i stort sett alla yrkes-
kategorier. Ju högre upp i hierarkin i en organisation, desto färre blir kvinnorna. Det
män gör och det som betraktas som manligt värderas ofta högre än det kvinnor gör
och det som betraktas som kvinnligt. Tekniska yrken där främst män arbetar har
generellt högre lön än vård- och omsorgsyrken där kvinnor återfinns. 
Genussystemets upprätthållande 

De genusstrukturer som råder i samhället skapas och upprätthålls av oss alla, såväl
kvinnor som män. Strukturer kan inte fortleva med mindre än att individerna åter-
skapar dem i sina vardagliga handlingar.

Att göra jämställdhetsanalyser inom alla verksamheter som bedrivs gentemot med-
borgarna, är ett sätt att synliggöra hur genussystemet tar sig uttryck i myndigheterna. 

MÅL FÖR JÄMSTÄLLDHETSPOLITIKEN

Övergripande mål

Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Delmål

1. Jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män skall ha samma rätt och
möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet.

2. Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män skall ha samma möjligheter och villkor i fråga
om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

3. En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män skall ta
samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor.

4. Mäns våld mot kvinnor skall upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, skall ha
samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. 

Målen är antagna av riksdagen i maj 2006, prop 2005/06:155
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STRATEGI

Jämställdhetsintegrering som strategi antogs av den svenska regeringen redan 1994
och av FN på kvinnokonferensen i Peking 1995. Strategin har också antagits av EU
1996 och är det arbetssätt som ska användas tillsammans med särskilda åtgärder för
underrepresenterat kön.

Definition

Citatet nedan formulerades i Regeringens proposition Delad makt – Delat ansvar.

”Jämställdhetsarbetet måste bedrivas inom varje politikområde och insatser huvud-
sakligen göras inom ramen för berörda organs ordinarie verksamhet.”

(Delad makt – Delat ansvar, prop 1993/94:147, sid 17)

Det innebär att de tjänster och den service som erbjuds medborgarna är lika tillgänglig,
av lika hög kvalitet och lika väl anpassad för alla oavsett kön. Det gäller att utgå från kvin-
nors respektive mäns levnadsmönster för att kunna anpassa sin service och sina resurser
efter båda könens behov. Man behöver göra en jämställdhetsanalys för att få rätt kun-
skap om de könsmönster som finns bland de medborgare som berörs av verksamheten.

Vad ger jämställdhetsintegrering min myndighet?

Att integrera jämställdhet i verksamheten ger:
• Nyorientering i verksamheten. Det handlar om att förändra så att kvinnor och män

får del av verksamheten, makten och resurserna på samma villkor
• Effektivare myndighetsservice och resursfördelning – genom att verksamheten ut-

går från båda könens behov
• Högre rättssäkerhet och demokrati – genom att kvinnor och män bemöts på lika

villkor
• Ökad kunskap om jämställdhetspolitiken och om behov hos dem som använder

myndighetens tjänster

ATT GÖRA EN JÄMSTÄLLDHETSANALYS

Man brukar skilja mellan jämställdhetsanalyser och könskonsekvensanalyser.

Att göra en könskonsekvensanalys innebär att redovisa statistik och andra uppgifter uppdelat
på kön och beskriva situationen för kvinnor och män.

En jämställdhetsanalys är en kartläggning av verksamheten i form av bland annat könsupp-
delad statistik som analyseras i förhållande till de jämställdhetspolitiska målen. För att göra
en jämställdhetsanalys krävs baskunskap om svensk jämställdhetspolitik.

Processen kan förenklat beskrivas så här: 

Inventering – av befintlig verksamhet.

Kartläggning – så här ser det ut för kvinnor och män nu. 

Analys – dessa effekter har vår verksamhet för kvinnor respektive män. 

Mål – så här vill vi att det ska se för kvinnor respektive män framöver.

Handling – så här gör vi för att komma från nuläge till måluppfyllelse.


