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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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JämKAS Bas 
Trappsteg 4–6

JämKAS Bas är en metod som kan vara till hjälp för den som vill göra en systematisk
jämställdhetsanalys av sin verksamhet.

Metoden består av flera delar: inventering, prioritering, kartläggning, analys, åtgär-
der samt uppföljning. JämKAS är en förkortning av Jämställdhet – Kartläggning –
Analys – Slutsats.

Metoden JämKAS Bas är framtagen genom praktiskt arbete inom Regeringskansliet.
Denna version är omarbetad för myndigheter och har prövats på många håll.

FÖRVÄNTAT RESULTAT

Att arbeta med metoden JämKAS Bas kan ge:
• en analys av verksamheten utifrån resonemang om jämställdhet.
• ett underlag för att välja det mest relevanta området att arbeta vidare med.
• hjälp att formulera åtgärder samt indikatorer för att mäta ökad jämställdhet

INVENTERING

Steg 1–3 i JämKAS Bas handlar om att göra en inventering av verksamheten och föra
ett resonemang om hur verksamheten kan bidra till att uppnå de jämställdhetspolitis-
ka målen. Därefter väljs det område ut som är mest strategiskt ur jämställdhetssyn-
punkt. Det området går ni sedan vidare med för en analys.

Analysen fokuserar på jämställdhetsintegrering av verksamheten, den som vänder
sig mot era kunder/klienter/brukare. Det handlar inte om personalpolitiska frågor
och sådant som har med jämställdhetslagen att göra, den så kallade interna jämställd-
heten. 

Steg 1
Vilka 

verksamheter?

Steg 2
Undersök

verksamheterna

Steg 3
Välj

verksamhet

INVENTERING

Steg 4
Identifiera
målgrupp

Steg 5 & 6
Kartlägg

könsmönster

Steg 7
Beskriv

konsekvenser

Steg 8
Beskriv önskad

verksamhet

KARTLÄGGNING OCH ANALYS

Steg 9
Lista möjliga
förändringar

Steg 10
Bestäm
åtgärder

Steg 11
Mät

resultatet

MÅLFORMULERING
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Steg 1. Vilka verksamheter?

Lista myndighetens/enhetens verksamheter.

Lista myndighetens eller enhetens verksamheter. För att begränsa arbetet väljer ni i steg 3
ut en del av verksamheten för en fördjupad analys.

Steg 2. Hur kan verksamheten bidra till jämställdhetspolitiken? 

Undersök om era verksamheter påverkar jämställdheten med hjälp av följande frågor.

Nedan följer en lista med frågor om de jämställdhetspolitiska målen. Dessa är viktiga och
underlättar arbetet med analysen i senare steg, så vi uppmuntrar er att avsätta tid för att
besvara uppgiften. Besvara samtliga frågor för varje del av verksamheten

Delmål 1. En 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.

Diskutera:
1. Påverkar er verksamhet kvinnors och mäns möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare?

På vilket sätt?
2. Påverkar er verksamhet fördelningen av makt och inflytande mellan kvinnor och män?

På vilket sätt?
3. Påverkar er verksamhet förutsättningarna för kvinnor och män att utöva makt och infly-

tande? På vilket sätt?

Delmål 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.

Diskutera:
1. Påverkar er verksamhet kvinnors respektive mäns ekonomi? På vilket sätt?
2. Påverkar er verksamhet kvinnors respektive mäns möjligheter till och villkor för betalt

arbete, utbildning och företagande? På vilket sätt?

Delmål 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.

Diskutera:
1. Påverkar er verksamhet möjligheten för kvinnor respektive män att dela det obetalda

hemarbetet? På vilket sätt?
2. Påverkar er verksamhet möjligheten för kvinnor respektive män att dela det obetalda

omsorgsarbetet? På vilket sätt?

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

integritet.
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Diskutera:
1. Påverkar er verksamhet mäns våld mot kvinnor? På vilket sätt?
2. Påverkar er verksamhet kvinnors och mäns, flickors och pojkars rätt till kroppslig integ-

ritet? På vilket sätt?
3. Påverkar er verksamhet, eller har den potential att påverka, sexualiseringen av det

offentliga rummet i negativ eller positiv riktning? På vilket sätt?

Steg 3. Vad ska analyseras? 

Lista för- och nackdelar med att välja de olika delarna av verksamheten för en djupare
analys.  Välj ut den verksamhet (eller del av verksamhet) som är strategiskt viktig ur
jämställdhetssynpunkt. Motivera valet.

Resonera om vilken verksamhet, eller del av verksamhet, som är mest strategiskt viktig ur
ett jämställdhetsperspektiv. Motiveringen till valet kan till exempel vara:
• att ni kan påverka och kontrollera insatserna
• att det berör många människor
• att frågan är aktuell i de politiska diskussionerna
• att verksamheten idag bidrar till orättvisor
Gör gärna en lista över för- och nackdelarna med att välja de olika alternativa verksamhe-
terna. Det gör det lättare att göra ett strategiskt val.

Här fattar organisationen beslut om vilket område som ska analyseras djupare och gör
en tidsplan för detta. 

KARTLÄGGNING

Steg 4–6 beskriver hur ni gör en mer omfattande kartläggning av den verksamhet som
valts ut och hur ni därefter analyserar de fakta som kommit fram. Syftet är att ni ska
nå lite längre, fundera i nya banor, försöka vrida och vända på frågan utifrån kvinnors
och mäns situation och behov.

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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Steg 4. Verksamhetens målgrupp? 

Fastställ målgruppen för den verksamhet ni valt. 

Med målgrupp menas vilka som ska nås av verksamheten, för vem resurserna är avsedda.
Det handlar inte om vilka som arbetar med frågan. Det är till exempel ungdomarna som är
målgruppen för ungdomssatsningen. Det är ungdomarnas verklighet som ska förändras.
Många aktörer arbetar med ungdomsfrågor, till exempel handläggare i kommunerna, men
dessa handläggare är ett verktyg att nå ungdomarna och inte målgruppen i sig. De är aktö-
rer men inte målgrupp. 

Steg 5. Vilka är könsmönstren? 

Lista frågor och påstående om kvinnors och mäns situation som kan vara intressanta
att känna till för att kunna göra en bedömning av verksamheten. Använd genussyste-
mets förklaringar. 

Fundera så fritt som möjligt kring vilka könsmönster som är relevanta att känna till inom
den verksamhet som ska analyseras. Vänta med att gå till bokhyllan och plocka fram tidiga-
re utredningar och befintlig statistik. Bara för att det finns fakta om vissa frågor och köns-
mönster är det inte säkert att dessa är de mest relevanta för det ni egentligen behöver veta.
Hur ser könsmönstren ut idag bland flickor och kvinnor respektive pojkar och män?
Formulera frågor som är viktiga att få besvarade för att kartlägga könsmönstren. Det kan
underlätta att utgå från olika hypoteser eller antaganden om hur ni tror att det ser ut.
Använd underlaget från steg 2. 
Det kan också vara till hjälp att utgå från genussystemets förklaring till hur ojämställdhe-
ten upprätthålls. 
• Finns det något inom verksamheten som segregerar, som gör att kvinnor och män hålls

isär? Ställ dig frågan utan att göra en värdering av om det är bra eller dåligt. På vilket
sätt kommer denna segregering till uttryck inom verksamheten? 

• Var finns kvinnor och män, flickor och pojkar representerade i egenskap av medborgare
och brukare, men också som beslutsfattare och verkställare av beslut?

• Finns det skillnader mellan könen i de berörda områdena när det gäller livsvillkor, för-
sörjning, rättigheter, makt, resurser, säkerhet och så vidare?

• Titta särskilt på könsrepresentation och fördelning av resurser. Det kan vara värt att fun-
dera på både den formella och den informella makten. Hur ser strukturerna ut?

• Finns det något inom verksamheten som skapar en hierarki mellan det som betraktas
som kvinnligt respektive manligt, som gör att det ”manliga” värderas högre? Vilka
uttryck tar sig i så fall denna värdering, till exempel vid fördelningen av resurser som
pengar och tid? Finns det exempel där mannen är normen och kvinnan den avvikande
som jämförs med normen?

GENUSSYSTEMET

Genussystemet är ett sätt att förklara hur ojämställdheten uttrycker sig och varför ojäm-
ställdheten består trots att åtgärder vidtas. Genussystemet innebär till exempel att samhället
karaktäriseras av att könen hålls isär, att män är överordnade och kvinnor underordnade och
att mannen är norm.1

1 Genussystemet finns förklarat i Demokrati och makt i Sverige,

Maktutredningens huvudrapport SOU 1990:44, Hirdman Yvonne.
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Kön är den övergripande indelningsgrunden. Kombinera den gärna med andra variabler
såsom etnisk bakgrund, ålder och funktionshinder.
Tänk också vidare utanför ert eget ansvarsområde. Det är många frågor som skär igenom
verksamhetsindelningar, därför kan det ibland vara lämpligt med ett samarbete över grän-
serna. Det gäller till exempel frågan om lokala arbetsmarknader, som bland annat handlar
om transporter och resande, arbetsmarknad och utbildning, företagande men också till-
gång till skola, vård, omsorg och kommersiell service.

Steg 6. Hur ser det ut?

Beskriv hur könsmönstren från steg 5 ser ut. Belägg med kvalitativa och kvantitativa
data. 

Nu är det dags att leta efter fakta. Hur ser det ut? En del uppgifter finns kanske att hämta
i tidigare utredningar och undersökningar. Andra uppgifter kan finnas i den officiella sta-
tistiken eller på annat håll. Kanske finns det i dagsläget inga uppgifter. I så fall kan ni
under åtgärdsfasen föreslå att bristen påtalas för berörd statistikproducent. Ni kan också
formulera ett uppdrag om att ny statistik behöver tas fram.
Det är centralt att titta på hur resurserna (till exempel tid, pengar, information och utbild-
ning) inom verksamheten har fördelats mellan kvinnor och män och hur könsfördelningen
ser ut i både formella och informella beslutskretsar och nätverk.

ANALYS

I steg 7–9 analyserar ni den statistik och de fakta som ni har sammanställt och fun-
derar på vad ni kan göra åt den bild som trätt fram. Medverkar den aktuella verksam-
heten till att ge flickor och pojkar, kvinnor och män samma rättigheter, skyldigheter
och möjligheter? Om så inte är fallet, vilka konsekvenser får det? Vad kan ni göra åt
det?

Steg 7. Vilka konsekvenser får det? 

Om det finns något som pekar på ojämställdhet i steg 6 – beskriv vilka tänkbara kon-
sekvenser det ger.  

Utgå från de könsmönster som framkommit i steg 2 och steg 6: Redogör för vilka konse-
kvenser de får för flickor och kvinnor respektive pojkar och män. Beskriv på vilket sätt
ojämställdheten visar sig. Ofta kan kvinnor och män ha samma rättigheter och skyldighe-
ter men inte samma möjligheter – beskriv i så fall konsekvenserna av detta. Det kan exem-
pelvis handla om möjligheten att kunna använda sig av en rättighet.

Steg 8. Hur bidra till jämställdhetsmålen?

Beskriv hur er verksamhet bör vara utformad för att bidra till att uppfylla de olika
jämställdhetsmålen.

Beskriv den ideala verksamheten ur ett jämställdhetsperspektiv. Använd uppgifterna från
steg två. Arbeta igenom alla delmålen med hjälp av frågan ”Hur ska verksamheten vara
utformad för att bidra till att uppfylla detta delmål?”



JämKAS Bas 8

Steg 9. Vad kan göras? 

Lista vilka förändringar som skulle kunna leda till ökad jämställdhet. 

Gör en lista över vad som skulle kunna förbättra situationen. Dessa förslag kan antingen
ligga inom områden som ni själva har mandat att förändra eller inom områden som någon
annan förfogar över. Skissa idéer på bred front utifrån de mönster ni har sett. Troligen
kommer det att dyka upp målkonflikter i de olika förslagen. Gör dem tydliga och beskriv
dem. Förklara för- och nackdelar med de olika förslagen.
Organisationen beslutar hur ni ska gå vidare, det vill säga vilka möjliga åtgärder ni ska
gripa er an i nästa steg. 

Exempel
En analys visar att kvinnor oftare än män åker kollektivt och att de i jämförelse med män
har fler stopp på hemvägen. Män åker i högre utsträckning än kvinnor bil direkt mellan
arbetet och hemmet. Vilka insatser gynnar och missgynnar då jämställdheten? Här finns
olika möjligheter. Ni kan lägga förslag som handlar om att utveckla tätare och fler turer för
att underlätta situationen för kvinnorna. Eller föreslå en omläggning av busstrafiken och
inrätta nya busslinjer som trafikerar resvägen och tidpunkterna då männen annars åker bil.
Även bredare frågor som en ökad skattefinansiering av kollektivtrafiken, vägtullar och stor-
leken på vägskatten kan vara intressanta att diskutera. Hur påverkar den sortens åtgärder
könsmönstren när det gäller resandet? Och hur påverkar övriga könsmönster som ligger
bakom kvinnors och mäns olika resvanor?

ÅTGÄRDER

Steg 10–11 handlar om att hitta åtgärder som förändrar resultatet ur ett jämställdhets-
perspektiv. Därefter gäller det att välja åtgärder och följa upp dessa för att göra det
möjligt att utvärdera resultatet. Vad ska ni förändra? Hur mäter ni förändringen?

Steg 10 Vilka åtgärder ska göras? 

Bestäm vilka åtgärder från steg 8 som ni ska genomföra. Gör en plan för hur och när
de ska genomföras. Avsätt tid och resurser, planera utbildning. 

Gå igenom förslagen om de möjliga åtgärderna i steg 9. Välj ut de åtgärder som ska
genomföras för att förbättra jämställdheten. Gör en plan för hur och när de ska genom-
föras. Finns tid, kunskap och kompetens inom organisationen eller behöver ni även
planera in utbildningsinsatser? 

Steg 11. Hur mäts resultatet?

Bestäm hur åtgärderna och effekterna ska följas upp. 

På vilket sätt kan ni följa upp åtgärderna och dess effekter? Hur mäter ni resultatet? Hur
tar ni tillvara erfarenheterna och gör dem till en del av den ordinarie verksamheten?
Könsuppdelad statistik är ett sätt att mäta och följa upp. 


