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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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JämUR – Metod för uppföljning av resultat
Trappsteg 8

JämUR (Jämställdhet Uppföljning av Resultat) är en metod som hjälper er att följa upp
resultatet av verksamheten ur ett jämställdhetsperspektiv. Då kan ni sedan ge förslag på
förbättringar och återkoppling till dem som bedriver verksamheten. Vi rekommenderar
att ni använder metoden som en uppföljning på JämKAS Bas. Metoden är framtagen för
användning inom Regeringskansliet men är här omgjord för att passa myndigheter.

Syftet är att följa upp resultatet av verksamheten ur ett jämställdhetsperspektiv för
att därefter kunna ta ställning till vad som skulle kunna göra verksamheten mer jäm-
ställd.

FÖRVÄNTAT RESULTAT

Arbetet med metoden JämUR kan ge:
• en möjlighet att mäta verksamhetens effekter för kvinnor respektive män 
• en möjlighet att koppla verksamhetens kostnader till kvinnor respektive män 
• förslag till förbättringar för att verksamheten ska bli mer jämställd

Steg 1. Verksamhet

Vilka av era verksamheter berör kvinnor och/eller män?

Steg 2. Resultatet

2a. Vad har ni genomfört som berör kvinnor respektive män?
2b. Vilka effekter fick detta för kvinnor respektive män? 

Steg 3. Kostnader

Hur fördelas verksamhetens kostnader på kvinnor respektive män?

Steg 4. Slutsatser

Vilka slutsatser kan dras av kartläggningen i steg 1–3? 

Steg 5. Åtgärder

Hur kan verksamheten bli mer jämställd? Lista möjliga åtgärder.

Steg 6. Förutsättningar för förbättring

På vilket sätt kan myndighetens styrning, processer och uppföljning förändras så att
verksamheten förbättras ur ett jämställdhetsperspektiv?

Steg 7. Återkoppling

7a. Får verksamheterna återkoppling på arbetet med ökad jämställdhet?
7b. Vad kan återkopplingen innehålla?
7c. I vilken form bör återkopplingen ske?

Steg 8. Återkoppling till andra

Finns det något i omvärlden som skulle behöva förändras för att ni bättre ska kunna
förbättra er verksamhet ur jämställdhetsperspektiv? 


