
JämKAS Plus

Trappsteg 5–6

Jäm
Stöd

 



JämKAS Plus 2

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 Plus
Trappsteg 5–6

JämKAS Plus är en metod som hjälper er att göra en konsekvensanalys av ett köns-
mönster. Med hjälp av metoden kan ni undersöka om könsmönstret är ett problem
och om det i så fall kan betraktas som ett jämställdhetsproblem. Metoden hjälper er
också att välja åtgärder och insatser för att motverka den bristande jämställdheten.

Ni börjar med att ringa in det ni vill undersöka. Vilken fråga vill ni dyka ner i? Ett
exempel kan vara bilstödet. Hur ser könsmönstret ut när det gäller beviljade bilstöd?
Bilstöd beviljas till personer som på grund av varaktigt funktionshinder har väsentliga
svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att anlita allmänna kommunikationer.

Därefter gör ni en analys och arbetar er fram till en rad åtgärder.
Metoden syftar till att undersöka om det är ett jämställldhetsproblem och i så fall

välja åtgärder för att motverka ojämställdheten.

FÖRVÄNTAT RESULTAT

Arbetet med metoden JämKAS Plus kan:
• vara ett stöd när ni vill synliggöra jämställdhetsperspektivet i ett sakområde
• visa på komplexiteten i vad som skapar brister i jämställdheten (vilket ofta griper in

i andra politikområden)
• underlätta arbetet med att välja åtgärder och insatser för att motverka bristande

jämställdhet

Steg 1
Identifiera
målgrupper

Steg 2
Redovisa

könsmönster

Steg 3
Formulera
observation

Steg 4
Lista orsaker/
konsekvenser

Steg 5
Förkasta/
bekräfta

Skräp

KARTLÄGGNING

Steg 6
Analysera 

och beskriv

Steg 7
Identifiera aktörer
och intressenter

Steg 8
Lista möjliga

åtgärder ?
ANALYS

Steg 9
Föreslå åtgärder

SLUTSATSER
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KARTLÄGGNING
Steg 1. Målgrupper som berörs

Vilka målgrupper berörs av verksamheten/frågan?

Ringa in målgruppen, det vill säga de personer som berörs av verksamheten/frågan eller
den som verksamheten riktar sig till. Vilka tar del av eller kommer i kontakt med verksam-
heten som medborgare, konsumenter, trafikanter, patienter etcetera? Målgruppen ska
bestå av både kvinnor och män, flickor och pojkar.
Till exempel kan målgruppen vara kvinnor respektive män som beviljats bilstöd. Eller
kvinnor respektive män som är berättigade till bilstöd.

Steg 2. Könsmönster

Vilka är villkoren för kvinnor respektive män inom den valda verksamheten/frågan? 

Ta med hjälp av statistik och annan fakta reda på hur könsmönstren ser ut för kvinnor
respektive män på det område ni vill undersöka. Beskriv könsfördelningen på viktiga områ-
den, men också fördelningen av de totala resurserna uppdelat på kön. 
Ni kan till exempel redovisa könsmönstret bland dem som är berättigade till bilstöd –
bland dem som har sökt och bland dem som har beviljats stöd.
Börja med att kartlägga representationen av kvinnor och män inom målgruppen/-grupper-
na. Hur många kvinnor respektive män tar del av verksamheten?
Gå sedan vidare och kartlägg fördelningen av eller tillgången till resurser mellan kvinnor
och män i målgruppen/-grupperna. Kom ihåg att resurser även kan innebär tid, lokaler,
personal, material och så vidare. 
I exemplet med bilstöd redovisar ni till exempel hur stor del av stödet som har gått till
kvinnor respektive män.
Ett könsmönster kommer att visa sig. Använd gärna diagram för att åskådliggöra siffrorna.
Det gör det lättare att se mönstret.

Steg 3. Formulera en observation

Utgå från det mönster som träder fram och formulera ett påstående eller en observa-
tion, ett hypotetiskt problem, som verkar värt att undersöka vidare.

Det är relationen mellan kvinnor och män som ska problematiseras. Observationen ska
därför innehålla ett påstående där relationen mellan kvinnor respektive män framgår.
Observationen ska formuleras jämförande, och båda könen ska finnas med i formuleringen
– till exempel ”Fler män än kvinnor beviljas bilstöd”.

Steg 4. Kartlägg orsaker och konsekvenser

Lista tänkbara orsakssamband till observationen. Varför ser könsmönstret ut som det
gör? Lista konsekvenser.

Fundera över vilka de bakomliggande orsakerna kan vara och vilka konsekvenser det kan
ha. Se arbetsbladet ”Lista orsaker och konsekvenser” på sidan 8. 
Här gäller det att vara kreativ. Orsakssambanden är i detta skede hypotetiska. Därför kan
ni vara uppfinningsrika när ni ska identifiera tänkbara bakomliggande orsaker och tänk-
bara konsekvenser. Ni kan helt enkelt gissa. Skulle det kunna bero på detta och skulle det
i så fall kunna få dessa konsekvenser?
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Tänk på att det är relationen mellan kvinnor och män som problematiseras. Försök därför
att skriva in ”kvinnor respektive män” i både bakomliggande orsaker och konsekvenser.
Risken är annars att ni fokuserar på gruppen kvinnor som ett ”problem” isolerat från grup-
pen män. Då är det lätt att missa hur kvinnor som grupp står i relation till män som grupp
och ni kan tappa bort perspektivet – att det handlar om en problematisering av makt och
normer.

Exempel på bakomliggande orsaker till observationen om bilstöd skulle kunna vara att det
helt enkelt finns fler män som är berättigade till stödet. Det skulle också kunna bero på
att handläggarna som beviljar stöder sitter fast i könsstereotypt tänkande och därför tror
att män har större behov av att transportera sig än kvinnor. Möjliga konsekvenser av obser-
vationen skulle kunna vara att funktionshindrade kvinnor inte har samma möjligheter att
förvärvsarbeta som handikappade män, eller att kvinnor får bekosta sina egna transporter i
högre grad än män.

Steg 5. Förkasta eller bekräfta orsakssambanden

Förkasta eller bekräfta orsakssamband som hypotetiskt ställts upp genom att pröva
dem. 

Ta fram statistik eller annan information som belyser de hypotetiska sambanden. Det kan
till exempel vara referenser till forskning eller kvalitativa undersökningar. Nu kan det visa
sig att hypoteserna inte håller och därför ska förkastas. Försök att vara så tydlig som möj-
ligt och visa hur fakta stöder de orsakssamband som kan bekräftas.
Orsaken till könsmönstret/observationen kan också ha helt andra förklaringar och inte vara
ett jämställdhetsproblem. Till exempel att fler män än kvinnor söker bilstöd.
Information kan också saknas. Det är i så fall viktigt att påpeka. Det kanske inte finns
någon tillgänglig statistik om en viss uppgift, eller så är den statistik som finns inte köns-
uppdelad. Förbättrad information kan då bli ett av era förslag till insatser eller åtgärder,
för att ge en mer heltäckande bild av jämställdhet inom ett visst område.
Bara sådana orsaker och konsekvenser som verkligen kan beläggas får finnas kvar när pro-
blemet beskrivs i nästa steg: Finns det ett jämställdhetsproblem?
Om det finns viktiga orsaker eller konsekvenser som inte kan beläggas på grund av att det
till exempel saknas statistik så kan dessa läggas i ”Öppna lådan” tills vidare. Observera
att flertalet faktorer som inte kan beläggas kommer att strykas och hamnar direkt i
papperskorgen. Endast frågor som troligen senare behöver följas upp placeras i ”Öppna
lådan”.

ANALYS

Vid det här laget framträder en bild av hur läget är. Ni kan se de bakomliggande fak-
torerna och konsekvenserna av det könsmönster ni identifierade i kartläggnings-
steget. Nu är det dags för analysen av den observation som gjordes i steg 3. Obser-
vationen ska med andra ord omformuleras till ett jämställdhetsproblem – eller lämnas
därhän, eftersom det inte var ett problem.

Under arbetet med kartläggningen kanske ni kommer fram till att ni vill formulera
om problemet. En annan aspekt har kanske visat sig ha större bäring på jämställdhets-
frågan inom området och bör därför stå i centrum för analysen. Gör då analysen
utifrån detta.
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Steg 6. Analysera och beskriv problemet

Behöver problemet skrivas om eller är er observation fortfarande giltig? 

Om ni kommer fram till att det föreligger ett jämställdhetsproblem så beskriv problemet
utifrån de mål som är formulerade kring jämställdhet för det aktuella sakområdet eller
utifrån de nationella målen för jämställdhet.
Ställ problemet, med de belagda bakgrundsfaktorerna och konsekvenserna, i relation till
de jämställdhetspolitiska målen. På vilket sätt står problemet i relation till målet om att
kvinnor och män skall ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter på livets alla
områden? Vilken betydelse har det för de nedanstående nationella delmålen för jämställd-
het?

Steg 7. Identifiera aktörer och intressenter

Vem har kompetens och befogenhet att ändra de missförhållanden som framgår av er
analys? Lista.

När problemet är beskrivet och de bakomliggande faktorerna identifierade, är det dags att
göra en koppling till de aktörer som har möjlighet att påverka de bakomliggande faktorerna.
Ni ska också koppla problemet till de intressenter som påverkas av jämställdhetsproble-
mets konsekvenser.
Att identifiera aktörerna och intressenterna är viktigt för att få en överblick över vem som
”äger” frågan. Vem har kompetens och befogenhet att ändra de missförhållanden som
framgår av er analys? Kanske är det inte inom er myndighet eller organisation som den
största förändringspotentialen finns.

Steg 8. Lista möjliga åtgärder

Lista förslag på åtgärder som skulle kunna förändra det jämställdhetsproblem som har
identifierats. Lista för- och nackdelarna med de olika åtgärderna.

Dessa möjliga åtgärder kan antingen finnas inom områden där myndigheten har mandat
att agera eller inom områden som någon annan ”äger”. 

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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Lista möjliga åtgärder som skulle kunna leda till ökad jämställdhet. Utgå från vad som
framkommit i analysen och beskrivningen av aktörer och intressenter.
Om det dyker upp mål- och/eller intressekonflikter så gör dem tydliga och beskriv dem.
Förklara för- och nackdelar med de olika alternativa åtgärderna.

ÖPPNA LÅDAN

Nu är det dags att tömma ”Öppna lådan”. Har ni lagt frågor här som inte kunde beläg-
gas i steg 5 på grund av att det saknas statistik? Fundera över om bristen på statistik
är så avgörande att den bör tas med i åtgärderna. Har ni lagt frågor här på grund av en
stark känsla av att detta är en viktig orsak trots att ni inte har kunnat belägga den?
Oftast hamnar de till slut i papperskorgen – såvida det inte återigen handlar om att ni
behöver ta reda på mer fakta för att komma vidare. Frågor som direkt kan gå vidare
till föreslagna åtgärder lyfter ni in i steg 9.

SLUTSATSER
Steg 9. Föreslå åtgärder

Välj åtgärder och gör en plan för genomförandet.

Gå igenom förslagen på de möjliga åtgärderna i steg 8. Välj ut dem som ska genomföras
för att förändra ojämställdheten och gör en lista över de åtgärder som verksamheten ska
vidta. Gör också upp en plan för hur åtgärderna ska förverkligas och följas upp. 
Om andra aktörer kan kopplas till de bakomliggande faktorerna, kan en åtgärd vara att
uppmärksamma aktören på vad ni har sett. Skicka helt enkelt frågan vidare till berörd
enhet, myndighet, organisation eller departement. Då får de chansen att påverka de
bakomliggande faktorerna.
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