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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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Checklista för planering och organisering 
av utvecklingsarbetet – MUMS
Trappsteg 3

Jämställdhetsintegrering är ett både omfattande och utmanande arbete vars första
steg bör tas i någon form av ett avgränsat utvecklingsarbete med tydligt ansvar, upp-
drag och rollfördelning. Det blir därför viktigt att ha en handlingsplan för själva
utvecklingsarbetet på plats. En sådan plan kan med fördel byggas upp utifrån check-
listan som finns i Checklista för planering och organisering av utvecklingsarbetet –
MUMS. Det är innehållet i den planen som sätter ribban för mål och planer i själva
verksamheten. 

FÖRVÄNTAT RESULTAT

Att arbeta med arbetsmodellen MUMS kan ge:
• en översiktlig bild av vad som krävs av organisationen för att organisera arbetet med

jämställdhetsintegrering
• en gemensam bild av nuläget i organisationen och en idé om hur arbetet kan gå

vidare
• ett underlag för att planera ledning och organisering av arbetet med jämställdhets-

integrering

MUMS

Vi presenterar här fyra strategiska framgångsfaktorer för jämställdhetsintegrering: 
• Mål och annan styrning
• Utbildning
• Metoder och arbetssätt
• Stöd och samordning

När en organisation strävar efter att bygga upp ett långsiktigt arbete för att jämställd-
hetsintegrera sin kärnverksamhet krävs ett systematiskt förändringsarbete. Målet med
jämställdhetsintegrering är jämställda verksamheter; att verksamheten bedrivs så att de
tjänster och den service som erbjuds medborgarna är lika tillgänglig, av lika hög kvali-
tet och lika väl anpassad för alla, oavsett kön. För att säkerställa det, görs jämställdhets-
analyser och en plan för hur man bättre ska kunna nå jämställdhet i verksamheten. 

Ett sådant arbete kräver både en ändamålsenlig organisation och tydliga mål för själ-
va utvecklingsarbetet. Det är detta – själva organiseringen av utvecklingsarbetet –
som vår checklista med strategiska framgångfaktorer tar fasta på. 

Checklistan bygger på erfarenheter från ett brett fält; såväl normalt utvecklings-
arbete som av förändringsarbete för att just jämställdhetsintegrera hela organisatio-
ner – bland annat Arbetslivsfonden och Socialdepartementet. Det utvecklingsarbete
som just nu pågår inom Regeringskansliet utgår från dessa framgångsfaktorer och det
finns mål formulerade för respektive framgångsfaktor. Dessa kompletteras med årliga
handlingsprogram. 
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Frågorna i checklistan är formulerade för att kunna användas i en jämställdhetsrevi-
sion och lägger fokus på hur organisationen sörjer för att utvecklingsarbetet kan för-
bättras och leva vidare. Förhoppningsvis ger frågorna också vägledning och inspira-
tion i ett inledande skede när arbetet ska planeras och sättas igång.

På sidan 6 finns ett självskattningsformulär som kan användas som underlag i en
gemensam diskussion

FRAMGÅNGSFAKTORERNA
Mål och annan styrning 

För att lyckas är det viktigt att ledningen ger tydliga direktiv till hela organisationen
om vad som är beslutat och vad som förväntas. Konsekvent uppföljning gör att direk-
tiven tas på allvar. Här gäller för verksamheterna att prestera för att ha något att åter-
rapportera.

Jämställdhetsintegrering är ett arbete som kräver investeringar – i alla fall under en
uppbyggnadsperiod. För att investeringen ska ge återbäring i form av mer effektiv och
ändamålsenlig verksamhet krävs ett systematiskt arbete. Resurser är därför en mätare
på om organisationen anser att arbetet är viktigt och verkligen ska genomföras, eller
om det mer är en pliktskyldig uppgift.

Utbildning

Utbildning är själva grundbulten när det gäller framgång på detta område. Såväl led-
ning som personal behöver kunskaper om genusteori och regeringens mål med jäm-
ställdhetspolitiken. Det gör att man kan förstå poängen med att jämställdhetsintegre-
ra verksamheten, och gör det också lättare att ta till sig nya metoder för jämställdhets-
analyser. Kunskap är en förutsättning för att förstå och använda underlagen och ana-
lyserna rätt.

Metoder och arbetssätt

Jämställdhetsintegrering kräver ett systematiskt arbetssätt; exempelvis att alltid redo-
visa statistiken könsuppdelad, att göra jämställdhetsanalyser inför beslut och att ana-
lysera viktiga processer i verksamheten utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Metoder
som är anpassade efter verksamheten måste tillhandahållas för att medarbetarna ska
kunna utföra det arbetet effektivt.

Stöd och samordning

Processen kräver en samordningsfunktion så att arbetet kan koordineras inom organi-
sationen. Det behövs också en stödorganisation där medarbetarna får inspiration och
råd. Ett organiserat erfarenhetsutbyte underlättar arbetet. Det är också nödvändigt att
samordna utbildningen och metodutvecklingen på myndigheten. Alla ska ges samma
chans till förståelse och allas erfarenheter är viktiga i förbättringsarbetet.

Strategisk utveckling är en huvudfråga. Arbetet ska leva vidare i organisationen
även efter den första utvecklingsfasen. Därför är det viktigt att ta fram underlag för
kontinuerlig utveckling av organisationens strategi för jämställdhetsintegrering. Jäm-
ställdhetsstrategen ska ligga steget före organisationen och lämna förslag till ständiga
förbättringar, som kan föras in i den ordinarie verksamheten.
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CHECKLISTA FÖR PLANERING OCH ORGANISERING AV UTVECKLINGSARBETET
Allmänna åtaganden

• På vilket sätt ger den högsta ledningen bevis på sitt åtagande när det gäller att
utveckla och införa jämställdhetsintegrering? 

• Hur tar den högsta ledningen ett tydligt ansvar för att uppdraget om jämställdhets-
integrering meddelas till och förstås av organisationen? 

• På vilket sätt ansvarar den högsta ledningen för att arbetet följs upp och utvecklas? 
• Vem i högsta ledningen är ansvarig för att arbetet följs upp och utvecklas?

Mål och annan styrning

• Hur ser direktiven från ledningen till organisationen ut när det gäller jämställdhets-
integrering?

• Hur sker konsekvent uppföljning av myndighetens mål för jämställdhetsintegre-
ring?

• Hur gör myndigheten för att utvärdera och förbättra arbetet med jämställdhets-
integrering?

• Står avsatta resurser i form av tid och pengar i relation till det arbete som ska ut-
föras? 

• Hur har handlingsplanen för jämställdhetsintegrering förankrats och kommunice-
rats i organisationen?

Utbildning

• Finns en plan för vilken kompetens medarbetarna behöver för att utföra sitt upp-
drag?

• Finns en plan för hur organisationen sörjer för att ledning och medarbetare får kun-
skap för att kunna utföra sitt uppdrag? 

• Hur får medarbetarna hjälp att tillämpa sina nya kunskaper?
• Finns en plan för hur organisationen långsiktigt skall sörja för kunskap och kompe-

tens för fortsatt utveckling? 

Metoder och arbetssätt

• Vilka metoder och andra arbetssätt ska organisationen använda för att uppnå de mål
och resultat som förväntas?

• På vilket sätt tas tidigare erfarenheter från arbetet med jämställdhet tillvara?
• På vilket sätt används könsuppdelad statistik för verksamheten?

Stöd och samordning

Samordningsfunktion
• Hur samordnas arbetet med jämställdhetsintegrering inom organisationen?

Stödorganisation
• Hur tillgodoses behovet av stöd, rådgivning och inspiration?
• Hur organiseras erfarenhetsutbyte?

Strategisk utveckling
• Hur gå tillväga för att kontinuerligt utveckla organisationens strategi för arbetet

med jämställdhetsintegrering? 
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FORMULÄR FÖR SJÄLVSKATTNING 

Detta formulär för självskattning kan användas tillsammans med Checklista för pla-
nering och organisering av utvecklingsarbetet.

Förslag till arbetsgång

1. Diskutera gemensamt frågorna som finns i checklistan.
2. Gör individuellt en bedömning av var ni befinner er, med hjälp av nedanstående

skala.
3. Gör en bild av era samlade bedömningar på whiteboard  eller dylikt.
4. Diskutera gemensamt vilka bedömningar ni gör och vilka slutsatser ni drar av de

individuella självskattningarna.

Sätt ett kryss på linjen på den plats som motsvarar var ni tycker att ni befinner er i er
organisation. 

Punkten ”Start” anger att ni ännu inte har påbörjat arbetet och punkten ”Mål” att
ni är nöjda med svaren på samtliga frågor. 

Allmänna åtaganden Start Mål

Mål och annan styrning Start Mål

Utbildning Start Mål

Metoder och arbetssätt Start Mål

Stöd och samordning Start Mål

Förslag till redovisning

Rita upp de fem linjerna ovan på en whiteboardtavla och låt var och en sätta sina kryss
där, efter att de först fyllt i sin egen skala. 

Vilken bild träder fram när ni gjort er självskattning? Har ni samma bild av organi-
sationens läge? Är det något område som kommit långt medan något annat vacklar?
Vår erfarenhet är att alla områdena måste vara genomarbetade för att arbetet med
jämställdhetsintegrering ska bli hållbart.
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EXEMPEL PÅ HANDLINGSPLAN UTIFRÅN MUMS

Sammandrag av 
PLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING I REGERINGSKANSLIET 
Planen gäller till den 31 december 2009  

Övergripande mål 

Regeringskansliet har de bästa möjliga förutsättningarna för att jämställdhet skall genom-
syra hela regeringens politik. 

Det övergripande målet anger att arbetet skall leda till att så goda förutsättningar som
möjligt skapas för att jämställdhet skall genomsyra hela regeringens politik. Fyra
områden står i fokus:  

Styrning/beslutsprocesser, utbildning/kunskap, metoder/analyser och samordning.
Det övergripande målet preciseras närmare i effektmålen. 

Effektmål 1 

Jämställdhet har genomslag i beslutsprocesserna genom att jämställdhetsperspektivet på ett
konkret, konsekvent och kongruent sätt är integrerat i beslutsprocesserna. 

Indikatorer 
1.1 Jämställdhetsmål fördelade på politikområdes-, verksamhetsområdes- och verk-

samhetsgrensnivå.  
1.2 Tabeller/diagram i budgetpropositionen där den individbaserade statistiken är

könsuppdelad och analyserad/kommenterad efter kön. 
1.3 Indikatorer i budgetpropositionen som utgår från individbaserad statistik och är

könsuppdelad och analyserad/kommenterad efter kön.  
1.4 Kommittédirektiv där en jämställdhetsanalys ingår i kunskapsunderlaget till

direktivet. 
1.5 Propositioner och skrivelser där ett jämställdhetsperspektiv beaktas. 

Effektmål 2 

Regeringskansliets handläggare och chefer har goda kunskaper om vad jämställdhet inne-
bär, om de jämställdhetspolitiska målen och de centrala jämställdhetspolitiska frågorna
inom det egna området.  

Indikatorer 
2.1 Förvaltningsavdelningens utbildningar där del om jämställdhetsfrågor ingår. 
2.2 Handläggare som har genomgått Regeringskansligemensam internutbildning som

Förvaltningsavdelningen svarar för och där jämställdhetsfrågor ingår helt eller
delvis. 

2.3 Chefer som har genomgått Regeringskansligemensam internutbildning som För-
valtningsavdelningen svarar för där jämställdhetsfrågor ingår helt eller delvis. 

2.4 Utbildningsinsatser i jämställdhet som anordnats för enskilda departements med-
arbetare.  

2.5 Myndighetshandläggare som deltagit i Regeringskansligemensam internutbild-
ning där jämställdhetsfrågor ingår helt eller delvis. 
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Effektmål 3 

Jämställdhetsanalyser baserade på bland annat könsuppdelad statistik och de jämställd-
hetspolitiska målen ingår i regeringens beslutsunderlag.  

Indikatorer 
3.1 Propositioner och skrivelser som innehåller fullföljd jämställdhetsanalys. 
3.2 SOU/DS som innehåller fullföljd jämställdhetsanalys. 
3.3 Träffar på intranätets sida om jämställdhetsintegrering. 
3.4 Verksamhetsområden alternativt verksamhetsgrenar där jämställdhetsanalys har

genomförts under den senaste treårsperioden. 

Effektmål 4 

I Regeringskansliet finns en väl fungerande samordning i arbetet med de jämställdhetspoli-
tiska frågorna, vilket omfattar stöd för medarbetarna och utveckling av departementens
arbete med jämställdhetsintegrering.  

Indikatorer 
4.1 Bedömning av samarbetet i interdepartemental grupp. 
4.2 Bedömd grad av samarbete mellan jämställdhetssamordningen och budgetsam-

ordningen när det gäller budgetprocessens olika faser. 
4.3 Medarbetare som upplever att de får stöd i arbetet med jämställdhetsintegrering. 


